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Referat fra politiråd i Marker 12.06.18 
Tilstede var følgende funksjoner: 
Politistasjonssjef, seksjonsledere i nærpoliti- og etterforskningsseksjonene, SLT-koordinator, 
virksomhetsleder/rektor Marker skole, ordfører og rådmann 
 
 

 Presentasjon av politikontakten og hvilke kommuner vedkommende har hovedansvaret for 
Markers nye politikontakt er Patrick Aleksander Karlsen. Det er et kriterie at politikontakten skal 
kjenne/kunne kommunen godt og er en hovedkontakt for kommunen. Patrick er også politikontakt i 
Eidsberg, Trøgstad og Marker. Randi Kulnes Engnes er politikontakt i de øvrige Indrekommunene 
 
Politikontaktens viktigste samarbeidspartner er SLT-koordinator. De skal et ha møte 13.06.18. SLT 
defineres som krumtappen i kommunens forebyggende arbeid. 
Vi må formalisere denne funksjonen i Marker snarest mulig, for så å ta det opp igjen i neste politiråd. 
 
Det arbeides forebyggende fra 0-100 år. 
 
 

 Status Nærpolitireformen – hvor er vi?  
Politiet opplever å være i en oppstartfase fortsatt. De er midt i ansettelsesprosessen. Mye gjenstår 
før alt er på plass, det er viktig å huske at dette er en reform. Det vil gå seg sakte, men sikkert til. Bør 
likevel ha kommet ganske langt inneværende år. De håper etter hvert å få jobbe mer lokalt. 
Etterretning er et viktig felt, og kommer snart på plass. 
 
Politiet har en opplevelse av å ha blitt møtt på en god måte i Marker, og viser spesielt til møte med 
kommunestyret. 
Det er viktig at vi fra Marker sin side er kritiske, men rause til politiet. 
 

 Status fra forebyggende avsnitt ved Indre Østfold politistasjon  
Politirådet bestemmer hyppighet på faste møtepunkter med politikontakten:  

 1 x mnd. fast på ungdomsskole, SLT og sosiallærer + sammen med elever 
 Fast i 8. klasse, også på foreldremøte der politiet stiller 
 Overføringsmøte u-skole og vg-skole 

 
Alt avtales direkte med Patrick (politikontakten) som dessverre ikke kunne være med på det første 
møtet. 
Kommunen må være tydelige i sin bestilling – og med å komme med tilbakemeldinger på forhold vi 
reagerer på. 
Politikontakten må også gjøre seg kjent med kommunens ledelse. 
 
Forebyggende avsnitt består av 7 personer, 6 av dem skal jobbe turnus. 18-04 fredag og lørdag, 
tirsdag 12-20 
Felles ruskontrakter og rusoppfølging – dette er det kommunens ansvar å følge opp, i henhold til 
distriktet forøvrig. 
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Forebyggende avsnitt vil utvikle og styrke samarbeidet med barneverntjenesten – møter med alle 7 
kommunene samlet er ønskelig. 
 
 

 Status fra SLT fra Marker kommune 
SLT-koordinator er bekymret for politikontaktens kjennskap og kunnskap om Marker. Politisjefen 
presiserte at den skal de som jobber med barn og unge i Marker først og fremst ha. 
SLT i Marker består av representanter fra barnevern, helsestasjon, psykisk helse, skole, barnehage, 
politi, familie og helse og kultur i tillegg til SLT-koordinator. De har 4 møter pr. år + et ved 10. trinns 
avslutning 
De har blant annet arrangert storforeldremøter om dagsaktuelle saker, ved individuelle saker 
involveres kun de nødvendige. 
 
Kan Marker bli en SLT-kommune? Søke midler basert på den ressursen vi har. Snakk med Vegard 
Halvorsen. Politirådet er styringsgruppa for SLT. Begrunne med ny kommune i Indre. 
 

 Felles forliksråd for våre 7 kommuner i regionen 
Fra 1/1-21 blir det med stor sannsynlighet felles forliksråd i regionen. 
 

 Kontakten med videregående skoler i Indre  
Det ble stilt spørsmål om hva som gjøres der og hvordan er påvirkningen på våre ungdommer når de 
kommer dit? 
Forebyggende avsnitt har fast møtedag på vg-skoler. De sikrer informasjons- og kommunikasjon 
mellom skolene. 
 

 Hva vil være forebyggende tiltak i kommunen for å unngå at enkelte barn ender med at de 
blir anmeldt for forhold som innbrudd, skadeverk osv., og det går melding til barnevern? 

- Lars tar med spørsmålet til SLT. 
- Det er søkt LOS-midler. 

 

 Sommeraktiviteter – barn/unge og voksne. Det vil være nattravner fredager og lørdager i 
hele sommer, alle som har elever på ungdomsskolen står på vaktliste 

 

 Nye politivedtekter – orientering 
Snakk med Arne Johnny 
 

 Samarbeidsavtale  
Det første politirådet er i dag avholdt, innen første møte på høsten skal vi ha klar et forslag til 
samarbeidsavtale. 
Denne vil også omfatte deler av politikontaktens rolle. 
 

 Diverse 
- Politikontakten skal ha et møte med frivillige lag og foreninger i Marker minimum 1 x pr. år. 
- post.ost@politiet.no skal ha meldinger om alle arrangementer der kommunen enten har ansvar 
eller har gitt en bevilling. 
- Det bør utarbeides en sjekkliste for hvilke rutiner, søknader og møtepunkter som gjelder for 
arrangementer i Marker. Når denne er klar må den legges ut på kommunens hjemmeside. 
- Legge høstens politirådsmøte og SLT-møte på samme dag 
 
- Samarbeidet med tollvesenet fungerer, det samme gjør politiposten på Ørje 
 

 Faste punkter i politirådsmøtene: 
 Radikalisering  
 Vold i nære relasjoner  

mailto:post.ost@politiet.no
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 Utfordringer fra nå til neste politiråd 
 Neste møte 

 
Neste møtepunkt: 11/9, politiråd + SLT 
  11/12, politiråd (+ SLT) 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tove Skadsheim 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Mottakere    
Bjørg Olsson    
Else Marit Svendsen    
Kay Lund-Pettersen    
Kjersti Nythe Nilsen    
Lars Johansson    
Madeleine Delbeck    
Mona Søbyskogen    
Patrick Alexsander Karlsen    
Trond Widme    
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