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SAMARBEID MELLOM KOMMUNE OG POLITI 
 – ETABLERING AV POLITIKONTAKTER 
 

 

Bakgrunn og beskrivelse av omfang 
Det er besluttet at alle norske kommuner skal ha sin egen politikontakt innen 15. juni 2017. 

Opprettelsen av politikontakter er en av funksjonene med høy prioritet i 2017, og er en 

nøkkelfunksjon for at målene med nærpolitireformen skal nås.  

 

Et mål med nærpolitireformen er at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med 

hver kommune for å etablere en felles forståelse for det kriminalitetsforebyggende arbeidet 

lokalt.  

 

Politikontakten skal bidra til dette, og politikontaktordningen skal sikre at politiet er tilstede i 

alle kommuner. Politikontakten er tjenesteenhetens faste kontaktledd med kommunen og 

rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politidistriktet skal inngå forpliktende 

avtaler med kommunene, og politikontaktene skal sørge for oppfølging av disse avtalene.  

 

Her følger en nærmere beskrivelse av mål og oppgaver knyttet til politikontakten, og en 

oversikt over politikontakter i kommunene i Sør-Øst.  

Politikontaktens hovedoppgaver 

Politi og kommune skal jobbe tettere og mer systematisk sammen for å skape trygge 

lokalsamfunn. I politirådet samstemmer kommune og politi situasjonsbildet og gjør 

prioriteringer for å møte de felles utfordringene.  

 

Ansvar fordeles og gjensidig forpliktende avtaler inngås, blant annet om vakt- og 

beredskapsordning og forebygging. Ordningen og omfanget av rollen vil variere med 

kommunens behov.  

 

Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe med forebyggende politiarbeid 

lokalt. Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunen en eller flere dager i 
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uken. Kontakten skal sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom politiet lokalt og 

kommunen, og ha faste møtepunkter.  

 

Politikontaktene vil ta kontakt med sine kommuner for å gjennomføre politiråd og for å lage en 

forpliktende avtale mellom kommune og politiet.  

Målsettinger for Nærpolitireformen, og prioriteringer i 2017 

Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. 
Målet med reformen er å gi politiet bedre kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og 

effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer 

som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer (Prop.61 LS 2014-

2015)  

 

I 2017 er det seks prioriterte funksjoner som sammen skal gi et bedre nærpoliti: 

 
- Etterretning: Analysere og forstå utfordringene i kriminalitetsbildet 

- Politiråd og politikontakt: Sørge for at man har en felles forståelse med kommunen 

om kriminalitetsbildet og en enighet om hva som skal prioriteres 

- Tjenestekontor: Tjenesteplanlegging felles for distriktet – sikre rett mann på rett 

plass til rett tid 

- Politipatruljen: En førstelinje med kunnskap, utstyr og nødvendig støtte til å ivareta 

hele spekteret av politioppgaver og til å ferdigstille mest mulig på stedet 

- Operasjonssentral: Helhetlig styring og ledelse av patruljen  

Felles straffesaksinntak Tilgjengelig etterforskningsledelse og riktig innsats fra start 

 

Politikontakter i Sør-Øst politidistrikt i 2017 
 

Buskerud 

Lensmann Astri Johanne Holm Svelvik 

Lensmann Svein Helge Aas Sande 

Politioverbetjent Morten Almsbakken Drammen 

Politioverbetjent Anders Grøtterud Lier 

Politibetjent, forebyggende Kenneth Wessel Røyken & Hurum 

Politioverbetjent Morten Laache Nedre Eiker 

Politibetjent Silje Bjørkås Øvre Eiker 

Politiførstebetjent Rune Flage Kongsberg 

Lensmann Jørn Hogne Kristoffersen Flesberg 

Lensmann Trygve Morken Rollag 

Politioverbetjent Inger Væråmoen Ringeriksregionen 

Politioverbetjent Jon Atle Holseth Midtregionen 

Politioverbetjent Jan Koldal Hallingdalsregionen 

 

Telemark 

Politioverbetjent Line Carstensen Nerdrum Porsgrunn 

Lensmann Sverre Walle Bamble 

Politioverbetjent Frode Thorsås Skien 
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Lensmann Rolf Staulen Siljan 

Lensmann Marie Kornmo Enger Nissedal og Drangedal 

Politiførstebetjent Herbjørn Odden Kragerø 

Lensmann Ann Elisabeth Dale Tokke og Fyresdal 

Lensmann Trond Neri Flothyl Vinje 

Lensmann Bjørn Håvard Olsen Kviteseid 

Lensmann Else Eilifstjønn Seljord 

Lensmann Sigrid Dahl Bø og Sauherad 

Lensmann Rollef Bergan Nome 

Lensmann Berit Dale Notodden og Hjartdal 

Lensmann Knut Aas Tinn 

 

Vestfold 

Politistasjonssjef Ulf Malm Holmestrand & Hof 

Politibetjent Lene Jacobsen Re 

Politiførstebetjent Camilla Hålien Tønsberg 

Politibetjent Marius Goberg Pedersen Nøtterøy og Tjøme (1.1.18 Færder kommune) 

Politiførstebetjent Espen Molland Sandefjord 

Politiførstebetjent Trude Løkken Larvik, Lardal Er rettet opp, Bjune Lardal 

 Politiførstebetjent Torleif Rustad        Horten  

 

Etablering av funksjonen politikontakt er en mulighet til å lage et bedre fundament for styrket 

forebygging. Utnevnelsen av kontaktene er midlertidig, og kontaktene vil ivareta oppgavene 

inntil politidistriktet får etablert ordningen permanent i ny organisasjon i løpet av 2018. 

 

I løpet av juni vil det bli sendt ut kontaktinformasjon og bakgrunn for hver enkelt politikontakt 

til kommunene i Sør-Øst. 

 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 

 

Steinar Kaasa      Line Grøtsund 

         

Fungerende politimester                               Prosjektleder Prosjekt Nye 

                                                                      politidistrikter i Sør-Øst 


