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AVTALE OM TJENESTETILBUD MELLOM TRÆNA KOMMUNE OG 

NORDLAND POLITIDISTRIKT  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommune vedtar foreliggende Avtale om tjenestetilbud mellom Træna 

kommune og Nordland politidistrikt. 

2. Modellen med samlet Politiråd for Lurøy og Træna kommuner videreføres. 

3. Træna kommune oppretter et SLT-team (SLT= samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) jfr. avtaleforslagets pkt 5. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for 

lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra 

Politidirektoratet og Nordland politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid 

mellom politiet og den enkelte kommune. 

 

Fakta: 

Fra Politidirektoratet understrekes det at viktige elementer i et slikt forpliktende samarbeid er 

etablering av en politikontakt for hver kommune, og at funksjonen for denne ordningen må 

inngå i en samarbeidsavtale. 

 

Det forebyggende arbeidet anses fra Politidirektoratet som det viktigste arbeidet som kan 

gjøres for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn. For Politiet er derfor 

videreutvikling av det forebyggende arbeidet en av de viktigste kvalitative endringer som 

gjennomføres i Nærpolitireformen. 

 

Det er viktig at alle bidrar til at det forebyggende arbeidet skal fungere – både kommunene og 

politiet, og for å sikre dette er det nødvendig at det utarbeides en gjensidig forpliktende avtale 

mellom politidistriktet og kommunen som bla.: 

 Tjenestetilbud 

 Politikontaktens rolle 

 Politiråd 

 SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 

 

Opprettelse av Politiråd for Lurøy og Træna ble foretatt i K-sak 64/08 – samarbeidsavtale ble 

underskrevet i 2014 – se vedlegg. 
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SLT ordningen har Lurøy kommune hatt siden 2005, i Træna har det ikke vært opprettet et 

slikt samarbeidsorgan. Administrasjonen foreslår derfor at det etableres et slikt team – 

hvordan dette bør organiseres her hos oss vil vi komme tilbake til i egen sak. 

 

Ordningen med politiråd anbefales også videreført i den form det er i dag. 

 

Det vurderes som hensiktsmessig for tjenestetilbudet til befolkningen i Træna at nødvendig og 

pålagt samarbeid mellom politimyndighet og kommune formaliseres i en forpliktende 

samarbeidsavtale. Det er viktig på en rekke områder at politiet er til stede også her hos oss, 

slik det er i dag er det blant annet ikke faste dager hvor befolkningen personlig kan møte 

politiet her ute. 

 

Samarbeidet med politiet må være tilpasset den kommunale strukturen. Det er derfor en 

forutsetning at samhandlingen med kommunen går tjenestevei gjennom rådmannen. Den 

interne delegering fra rådmannen vil som ellers bli foretatt i henhold til behov og hensikts-

messighet. 

 

Mal for samarbeidsavtale ble fra Politiets side presentert i møte i Politiråd for Lurøy og 

Træna, og kommunen har i ettertid mottatt ny versjon av avtalemal fra Nodland Politidistrikt. 

Den nye malen ligger til grunn for den foreliggende avtalen. 

 

Lurøy kommune vedtok 3.10.2018 sak 31/18 avtale om Tjenestetilbud. 

Administrasjonen har sammen med ordfører gjennomgått malen og Lurøy kommunes avtale 

og utarbeidet foreliggende forslag til avtale for Træna kommune. 

Avtalen har også vært til uttalelse hos politiet, som har kommet med innspill til foreliggende 

forslag. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til avtale om tjenestetilbud mellom Træna kommune 

og Nordland politidistrikt vedtas. Videre anbefales det at dagens modell med felles politiråd 

videreføres og at Træna kommune oppretter et SLT-team. 

 

Vedlegg: 

Forslag til avtale om tjenestetilbud 

Forslag til avtale med politiets innspill 

Avtale Felles Politiråd vedtatt av kommunestyret i møte 17.12.2008 

 

 

Træna 23.11.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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