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1. Innledning /formål 
 
Politiets samfunnsoppdrag fremgår av politilovens § 1: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende 
virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og 
alminnelige velferd for øvrig 
 
Politiets samfunnsoppdrag har mange grensesnitt opp mot kommunene, blant annet kriminalitetsforebygging, beredskap 

og trygghet. Nærpolitireformen legger opp til økt samarbeid mellom kommune og politiet og dette skal sikres gjennom 

forpliktende og gjensidige avtaler. Politimesteren skal etter ønske fra kommunene legge frem en skriftlig redegjørelse for 

tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne kan 

forvente og hvordan politiet skal sikre tett kontakt med blant annet lokale frivillige organisasjoner skal vektlegges. 

Dokumentet skal være presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet1. 

 
Utvikling av et godt tjenestetilbud er avhengig av samarbeid/samhandling mellom politi og kommune. Det er kommunene 
som sitter med mange av tiltakene/virkemidlene, spesielt innenfor forebygging. 
 
Denne avtalen gir en beskrivelse av politiets tjenestetilbud og har som formål å legge grunnlag for et gjensidig og 
forpliktende samarbeid mellom kommune og politi som det skal være mulig å evaluere.   

2. Tjenestetilbud 
Tjenestetilbudet til innbyggerne i Overhalla kommune ivaretas av Namdal politistasjonsdistrikt og primært med 
mannskaper fra tjenestested Namsos og Grong. Tilgjengelighet og synlig politi vil primært ivaretas av mannskaper fra 
tjenestested Namsos/Grong..   
 
Tjenestested Namsos har åpent for publikumsekspedisjon 5 dager i uka. Her har innbyggerne mulighet til å levere 
anmeldelser, og få støtte og bistand knyttet til søknader innen forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets 
tjenestetilbud.  Politiet kan kontaktes på telefon 02800 og 112 (nødtelefon) hele døgnet. 95 % av nødtelefonene skal 
besvares inne 20 sekunder.  
 
Geografisk driftsenhet Namdal og Innherred skal gi en fullverdig polititjeneste innenfor sitt geografiske område som 
Overhalla er en del av.  
 
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas av politikontaktene, dedikerte forebyggere og politipatruljen. Felles 
forebyggende enhet understøtter tjenesteenhetenes forebyggende arbeid.  Kriminalitetsforebygging skal være politiets 
hovedstrategi, arbeidet skal være kunnskapsbasert og skal utføres i nær samhandling med kommunene og andre 
samarbeidspartnere. Politiet vil i løpet av de nærmeste årene få resultatindikatorer på kriminalitetsforebyggende arbeid.  
 
Beredskapen ivaretas av døgnkontinuerlig politipatruljer og innsatsledelse med utgangpunkt fra tjenesteenhet Namdal. 
Tjenesteenhet Namdal vil sørge for at det er døgnberedskap i Midtre/Indre Namdal. Ved oppdrag som haster vil 
operasjonssentralen vil til enhver tid sende politipatrulje som er nærmest, uavhengig om denne kommer fra Innherred eller 
Namdal.    Operasjonssentralen og Felles operative tjenester understøtter beredskapen i tjenesteenheten og sørger 
prioritering og koordinering av oppdrag.  Kravet til responstid i Trøndelag politidistrikt er at politiet skal være på stedet i 
80% av oppdragene innen 20 minutter i tettbygde strøk (2000 – 20000 innbyggere) og 37 minutter utenfor tettbygd strøk. 
Responstidskravet gjelder for oppdrag som gjelder liv, helse og samfunnsviktige verdier.   
 
Tjenesteenheten etterforsker det store flertallet av straffesaker i sitt geografiske område. Dette blir utført av 
etterforskningsledere, etterforskere og politipatruljer i tjenesteenheten.  Felles påtale og Felles enhet for etterretning og 
etterforsking understøtter etterforskningen i tjenesteenheten med rådgivning, kapasitetsforsterkning og 
spesialistkompetanse. Felles Straffesaksinntak håndterer alle straffesaker i initialfasen og sikrer døgnkontinuerlig 
etterforskningsledelse.  Riksadvokat og Politidirektorat gir prioriteringer for straffesaksbehandlingen. 
Kriminalitetsområdene vold og seksuelle lovbrudd mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet er særlig 
prioriterte områder. Krav til straffesaksbehandlingen er knyttet til resultatindikatorer på restanser, tilrettelagte avhør og 
saksbehandlingstid og oppklaringsprosent voldtektssaker, prioriterte voldssaker og U18 saker.  
  
 
 
 
 
 
 

 
1 Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 

om Nærpolitireformen  



 

3. Politikontakten  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner.  
 
Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. Strategisk nivå er 
tjenesteenhetsleder som møter i politiråd/interkommunale politiråd og inngår forpliktende avtaler med kommunene. 
Operasjonelt nivå vil være politikontakten som den enkelte kommune kan ta kontakt med eller som tar kontakt med 
kommunen for gjennomføring av det som er avtalt. Taktisk nivå er medarbeider som samarbeider med kommunene om 
konkrete utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle tre nivå med politi og kommune for å løse 

utfordringer i samarbeid med kommunen.  

 
Politikontaktens oppgaver: 

• Tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunen og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende 
virksomhet. 

• Være en pådriver for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med nærpolitireformens krav og intensjoner. 

• Sørge for oppfølgning av de beslutninger, planer, prioriteringer som gjøres i egen tjenesteenhet og følge opp de 
sentrale bestemmelser/retningslinjene i det forebyggende arbeidet i politidistriktet. 

• Dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging og inngå i et team sammen med andre 
forebyggere/politikontakter. 

• Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. 

• Være pådriver for at politiråd og samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak fungerer i aktuelle 
kommuner og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommunen. 

• Være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommunen.  

• Bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike 
samarbeidsaktører i kommunen 

• Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp riktig bruk av 
kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak 

• Opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt og i den/de kommunene hun/han 
er politikontakt for. 

• Arbeide kunnskapsbasert og målrettet, og ha tett samarbeid med distriktets etterretningsfunksjon. 

• Være utøvende ledd for næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og andre. 

• Skal hjelpe folk med nødvendig råd og veiledning. 

• Politikontakten vil være tilstede i Overhalla kommune minst 1 dag hver uke.   
 

 

4. Politiråd 
Politirådet er en viktig arena for forpliktende samarbeid mellom politi og kommune. Politirådet er et formalisert 
samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi, Politirådet skal være en strategisk arena for det 
lokale kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet.  
 
Overhalla kommune og politiet skal ha politirådsavtale som sikrer målrettet og samordnet kriminalitetsforebyggende 
arbeid. Politirådet skal være et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske utfordringer. Kommunen 
og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter.  
 
 
(Det vises til egen samarbeidsavtale for politiråd mellom Overhalla kommune og Trøndelag politidistrikt. ) 

5. Forventninger til samarbeid 
Både politi og kommune har ansvar for å forankre politirådets beslutninger i egen organisasjon og ledelse.  Kommunen og 
politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. Beslutninger må fattes som konsensusvedtak  
 
Begge parter har ansvar for å gjøre politikontakt og kontaktperson i kommunen kjent i egne organisasjoner.  
 
Kommunen skal aktivt inkludere politikontakt i planarbeid og møter der agenda har aktuelle tema for samarbeidet. Dette 
gjelder både interne møter og møter med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.  
 



Politikontakten skal aktivt søke kontakt med sine samarbeidspartnere i kommunen. Innhenting av informasjon om trender 
og utviklingstrekk i lokalsamfunnet er viktig for politikontakten. Kommunen er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i 
dette arbeidet.  
 
Det forventes at Overhalla kommune arbeider aktivt for å fremme god folkehelse, hindre utenforskap og har tilstrekkelig 
ressurser til et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Begge parter skal tenke 
tverrfaglig og helhetlig. 

6. Spesielle fokusområder 
Spesielle fokusområder med målsetting og felles tiltak avtales i politiråd og fremgår av politirådsavtalen. 

7. Administrative forhold 
Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal til en hver tid behandles etter 
gjeldende lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige samtykker om fritak skal innhentes.  
 
Partene har selv ansvar for journalføring i sine respektive journaler. 
 

8. Evaluering 
Denne avtalen skal være fast sak på politirådets første møte hvert år for evaluering og revidering. Avtalen kan endres 
dersom politi eller kommune mottar nasjonale føringer som tilsier at dette er nødvendig.  
 

 

 

 
   

Tjenesteenhetsleder  Ordfører 

(Trøndelag politidistrikt, Tjenesteenhet 
Namdal) 

 (Overhalla) 

 


