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__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Det opprettes et felles politiråd for kommunene Marker og Rømskog  
 
 
Bakgrunn: 
 

I 2007 ble det besluttet at det skulle opprettes et politiråd i den enkelte kommune. Hensikten 
var å etablere et mer formelt samarbeid mellom kommunene og politiet. I kommunene Marker 
og Rømskog har det vært et tett samarbeid, da spesielt opp mot prosjektet SLT (Samordnende 
lokalforebyggende tiltak). Politirådet tar mål av seg til å styrke samarbeidet som allerede er 
etablert. Det skal også være forankret i politiets og kommunens ledelse. 
 
Hensikten med innføring av politiråd har vært å styre det kriminalforebyggende arbeidet, og 
gjennom dette styre velferden. Et hovedpoeng for politiets fellesarbeid er at det gjennom 
arbeidet i politirådene bør være en gjensidig mulighet til å påvirke virksomhetsplaner og 
prioriteringer. 
 
Arbeidet i et politiråd gir kommunene mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets 
prioriteringer og planlegging. På samme måte vil politiet ha mulighet til å påvirke 
kommunenes planer og prioriteringer. 
 
Kommunene Marker og Rømskog forholdsvis like når det gjelder befolkningsstruktur, 
geografi og kriminalitetsutfordringer. I brev fra lensmannen i Marker og Rømskog foreslås at 
det opprettes et felles politiråd for kommunene Marker og Rømskog. Lensmannen anmoder 
om at dette legges frem for de respektive kommunestyrene for vurdering. 
 
 
Vurdering: 
 

Rådmannen ønsker at iverksatt arbeid videreføres. SLT retter seg i hovedsak mot barn og 
unge. Politirådet har sitt mandat ut mot hele befolkningen. Rådmannen støtter forslaget fra 
lensmannen om et felles politiråd for de to kommunene og vil derfor innstille på det.  
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