POLITIRÅDSAVTALE
En avtale som regulerer samarbeidet for politirådet i Kristiansand
2015 – 2019
Bakgrunn
Det ble i 2007 besluttet at politidistriktene skulle ta initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politi og
kommune gjennom politiråd, med formål om å formalisere ett felles ansvar for kriminalitetsforebygging og trygghet
i lokalsamfunnet. (St.prp. nr 1 (2006-2007):92).
Etter initiativ fra politiet i Agder ble Politirådet i Kristiansand opprettet i 2007.
Politidirektoratet har senere i Rundskriv 2013/012 besluttet at alle Politirådene i Norge må skriftliggjøre
samarbeidet i en politirådsavtale.
Politiråd
Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til
samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.
«Samarbeidet i politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet og støtte opp under målsetningen om et lokalt
forankret politi. Polititrådene skal bidra til å styrke utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og
kommune» (Prop 1 S, 2012 -2013)»
Hensikten med avtalen
Hensikten med avtalen er å formalisere rammene for samarbeidet i Politirådet samt skriftliggjøre mål og retning
for kriminalitetsforebyggende arbeidet 2015 – 2017. Utpekte mål og felles satsingsområder skal være basert på
kunnskap om utfordringsbildet.
Styringsdokumenter som ligger til grunn

Kommuneplanen i Kristiansand

Virksomhetsplanen for Politiet i Kristiansand

Forebyggende handlingsplan for politiet i Agder

Kriminalitetsforebyggende plan (under utarbeidelse)

Føringer fra sentrale myndigheter
Deltakere

Kommuneledelsen
o Ordfører, Varaordfører og Rådmann

Politiledelsen i Agder
o Politimester, visepolitimester , politistasjonssjef og leder av forebyggende avsnitt i
Kristiansand.
I tillegg eventuelle spesielt inviterte deltakere.
Kriminalitetsforebyggende koordinator i kommunen deltar på møtene som sekretær for politirådet.
Møtestruktur
Antall møter i året:

Politirådet gjennomfører møter 1 gange i året (fortrinnsvis desember )

Regionalt politiråd (juni)

Politiet og kommunen bytter på møteledelsen og innkallingen annet hvert år. Det vil si at man har ledelsen for to
år av gangen.
I tillegg har kommunen følgende faste møtestruktur med politiledelsen:

2 ganger i året orienteres formannskapet om kriminalitetssituasjonen av Politistasjonssjefen

2 ganger i året deltar Politistasjonssjefen på møter i rådmannens ledergruppe.
Felles utfordringer knyttet til kriminalitet i Kristiansand
 Kristiansand er byen med mest registrert kriminalitet pr. 1000 innbyggere nest etter Oslo

Kristiansand og hele regionen ligger høyt på registrert vold og trusler sammenlignet med resten av
landet (etter Finnmark som ligger på topp).

Kristiansand ligger høyt på registrert narkotikakriminalitet

Anmeldelser vedrørende vold i nære relasjoner er økende, mens mye av andre kriminalitetsområder er
avtagende.

Kriminaliteten knyttet til kvadraturen området er fortsatt høy

Kriminaliteten i Kristiansand begås i stor grad av unge menn mellom 18 – 24 år.

Barne- og ungdomskriminaliteten er nedadgående, men fortsatt utfordringer knyttet til få ungdommer
med store sammensatte vansker

Over halvparten av all registrert kriminalitet i Kristiansand omhandler vinningsforbrytelser, men trender
nedadgående

Psykisk uhelse / rus som bakenforliggende årsak
Felles prioriterte innsatsområder

Barn og ungdomskriminalitet

Rusforebyggende arbeid

Vold i det offentlige rom

Vold i nære relasjoner

Vinningsforbrytelser

Unge menn mellom 18 – 24 år

Arbeidslivskriminalitet

Radikalisering/ voldelig ekstremisme

Beredskapsarbeid i kommunen og politidistriktet
Tiltak
Kommunens og politiets aktiviteter i Kristiansand skal innarbeides i aktuelle handlingsplaner/virksomhetsplaner
med fokus på de felles prioriterte satsingsområdene.
Evaluering
Innsatsområdene og tiltak vil være gjenstand for evaluering ved hvert politirådsmøte.
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