
Politikontakten og det 
forebyggende arbeid i 
kommunen 

 
Dette er en politikontakt  
 

Politikontakten er det daglige kontakt-
leddet med kommunene, og er rådgi-
ver innen kriminalitetsforebyggende 
arbeid.  
 
Etablering av funksjonen politikontakt gir politiet 
en mulighet til å styrke fundamentet for  
forebygging i kommunen. Politikontakt er en ny-
opprettet funksjon med mange interessenter.   
 
Forebygging 
Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for 
oppfølging av politiets nærpolitirolle - et  
lokalt forankret politi. Politikontaktene skal gi 
råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsfore-
byggende metoder og tiltak.  
 
Politikontaktene skal bidra til å få ledelse i lokalt 
politi og kommuner til å samarbeide og handle 
helhetlig.  
 
Politikontaktene skal bidra til at gode sam-
arbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med  of-
fentlige myndigheter, næringslivet, interesseor-
ganisasjoner og ulike grupper i kommunen.  
 
Lokalkunnskap 
Politikontakten er en person med god lokalkunn-
skap - som skal jobbe kunnskapsbasert og mål-
rettet.  
 
Mange kommuner har mange og gode samhand-
lingsarenaer med politiet allerede, politikontak-
ten skal være drivkraften i dette samarbeidet.   
Politikontakten vil følge opp og videreutvikle ar-
beidet i  politirådene  og SLT-samarbeid (Sam-
ordning av lokale kriminalitetsforebyggende til-
tak) for å bidra til en felles forståelse for hva 
en ønsker å oppnå. Forpliktende avtaler følges 
opp, og arbeidet skal evalueres. Politikontakten 
skal være fast medlem av politirådet.  

Jeg er  
politikontakt i 

Bamble 
 

Lensmann i Bamble 
Sverre Walle 
 
Lensmann Sverre Walle er politikontakt for 
Bamble kommune. Walle har jobbet ved lens-
mannskontoret siden 1996 og har samarbeidet 
godt i mange år med kommunen, og han har 
god kontakt med mange samarbeidspartnere.  
 
 
Walle er å treffe på Bamble lensmannskontor  
(Amfi Brotorvet kjøpesenter, 3 etg.)  
 
Adresse: Gangveien 10, 3960 Stathelle 
Telefon: 02800/35906400 
E-post: sverre.walle@politiet.no 

Som en del av Nærpolitireformen etable-
res det politikontakter for alle landets 
kommuner. Målet er å systematisere og 
jobbe smartere i det kriminalitetsforebyg-
gende arbeidet.  
 
Politiet er avhengig av et godt samarbeid med 
kommunen for å lykkes.   
 
Politikontakten skal sammen med den enkelte 
kommune jobbe med forebyggende politiarbeid 
lokalt. Politikontakten skal være uniformert og 
sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mel-
lom politi og kommune. Politikontakten skal ha 
faste møtepunkter i kommunen. 

Sør-Øst politidistrikt 
Postboks 2073 3103 Tønsberg 
Telefon 33 34 44 00. 
Følg oss på Politiet.no, Facebook og Twitter 


