Avtale om etablering av regionalt Politiråd mellom Regionrådet Trøndelag Sør og
Trøndelag Politidistrikt
Ingress
Inngåelse av avtale mellom regionrådet Trøndelag Sør og Trøndelag Politidistrikt om etablering av
regionalt Politiråd.
Saksopplysninger
Regionrådet Trøndelag Sør vedtok ønske om etablering av et regionalt Politiråd på regionrådsmøte
04.10.2018. Ønsket om etablering av et regionalt Politiråd ble formidlet til Trøndelag Politidistrikt i
brev datert 29. november 2018. Trøndelag Politidistrikt imøtekommer regionrådets forslag i
dokumentet «Forslag til avtale om Regionalt Politiråd – Trøndelag Sør – kommunene Melhus –
Midtre Gauldal – Holtålen – Røros – Rennebu – Oppdal», dette ble oversendt Regionrådet Trøndelag
Sør 10. desember. 2018.
I politidistriktets forlag til avtale om regionalt Politiråd begrunnes nytten med at organisering av
politiråd mellom flere nærliggende kommuner, på tvers av kommunegrensenene vil bidra til helhetlig
planlegging av politiets kriminalitetsforebyggende arbeid.
I politidistriktets forslag fremstår det regionale Politirådets formål slik:

Det regionale Politirådet i Trøndelag Sør er politiets og kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det det
lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med
samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet
bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt
politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.
Trøndelag Politidistrikt, 10.12.2018

I sin beskrivelse av det regionale Politirådets hovedoppgaver fremhever Trøndelag Politidistrikt det
regionale Politirådet som en arena for å «Samordne strategiske beslutninger for
kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles
handlingsplaner innen disse temaene». Videre fremheves regionalt Politiråd som en arena som
fasiliterer «(..) felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles
forståelse for bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet til
kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.» Fullstendig oversikt over det regionale Politirådets
hovedoppgaver er å finne i vedlagt brev fra Trøndelag Politidistrikt.
Regionalt Politiråd foreslås videre å bestå av ordførere og rådmenn i regionrådets
medlemskommuner, politiets driftsenhetsleder i Gauldal og Orkdal, politikontaktene tilordnet
regionrådets medlemskommuner, og STL-Koordinator/ sekretær i regionrådets medlemskommuner.
Kontaktpersoner fra næringsliv, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner innkalles til
politirådene. Politidirektoratet foreslår at det avholdes ett møte i det regionale Politirådet hvert år.
Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede
kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen beredskap og
samfunnssikkerhet. STL-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at
anbefalinger i politirådet blir fulgt opp av kommunene, politiet og andre.

Vurdering
Regionrådet Trøndelag Sør har etter eget ønske initiert dialog med Trøndelag Politidistrikt om
etablering av regionalt Politiråd Trøndelag Sør. Det er derfor å anse som gledelig at Trøndelag
Politidistrikt imøtekommer regionrådets initiativ.
Hva gjelder det regionale Politirådets formål og hovedoppgaver vurderes det som positivt politirådet
er tenkt å utarbeide gjensidig forpliktende handlingsplaner som et ledd i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Årlig evaluering av effekten av iverksatte tiltak bidrar til å sikre
kvalitet i politirådets arbeid og ses derfor som hensiktsmessig.
Regionrådet Trøndelag Sør har uttrykt et ønske om at politimester deltar som fast medlem i det
regionale Politirådet, politimesteren er imidlertid ikke oppført som fast medlem i Trøndelag
Politidistrikts forslag til avtale om regionalt Politiråd. Medlemmer av Regionrådet Trøndelag Sør har
uttrykt at politimesterens deltakelse i regionalt politiråd er viktig i kraft av hans rolle som øverste
leder i politidistriktet. Det er derfor ønskelig avtalen endres for å inkluderer politimester i Trøndelag
Politidistrikt som fast medlem i regionalt Politiråd.
Rådgivers tilrådning
1. Trøndelag Politidirektorats forslag til avtale om Regionalt Politiråd Trøndelag Sør vedtas av
regionrådet Trøndelag Sør.
2. Leder i Regionrådet Trøndelag Sør, ordfører Jan Håvard Refsethås oppretter dialog med Trøndelag
Politidistrikt for å få politimester for Trøndelag Sør oppført som fast medlem av politirådet.

