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Presentasjon – "hva betyr 
nærpolitireformen for innbyggerne i 
Lørenskog" – politiets lokale 
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ØST POLITIDISTRIKT 

Tjenestested Lørenskog 

 

•Åpningstid 3x i uka  

 

•Hvilket tjenestetilbud tilbys i åpningstidene 

 

•Hva tjenestested Lørenskog brukes til  

 

•Forventninger til utvidet åpningstid – ytterligere tjenestetilbud m.m 
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ØST POLITIDISTRIKT 

Samarbeidsavtalen kommune - politi 

 

•Hva går uenigheten mellom Lørenskog kommune og politiet ut på ? 

  - ligger på det overordnede plan 

 - samarbeidet i praksis fungerer på det utøvende leddet 

 

•Kravene fra kommunen opp mot samarbeidsavtalen kan vanskelig 
imøtekommes fra politiet i ny organisasjonsstruktur og ny måte å jobbe 
på 

 

•Politiet har i 2018/2019 prioritert Lørenskog kommune 
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Forebyggende avsnitt – Skedsmo politistasjonsdistrikt 

 

•Avsnittet består av 1 avsnittsleder og 12 dedikerte forebyggere 

•4 politikontakter – Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen 

•Avsnittet er en del av seksjon nærpoliti, som består av ytterligere 4        
patruljeavsnitt 

•Forebyggende patrulje/nærpolitipatrulje på tjeneste hver kveld i 
ukedager, samt hver helg kveld/natt 

 

•  VAKTTELEFON FOREBYGGENDE AVSNITT: 909 52 580 
– dag og kveld gjennom hele uken, samt hver helg 

 

  

 

 

 

 

19.06.2019 • Side 4 



ØST POLITIDISTRIKT 

Politiets forebyggende arbeid i  
Lørenskog kommune 

•  Felles ruskontrakter for de 4 kommunene 

•  Samhandlingsveileder mellom politiet og næringsliv (kjøpesentrene) 

•  Rektornettverksmøte 
• Orientering/samhandling forebyggende arbeid v/politikontakt 

• Beredskap og objektsplaner opp mot skolene v/Beredskapskoordinator for Øst pd 

•  Tett dialog med SLT-koordinator – felles strategi 

•  Politiråd 

•  Møtepunkter med utekontakten - "fredagsmøter" 

•  Sammen for en trygg russetid 

•  Sykkelkontroller barneskolene, skolebesøk og foredrag 

•  Oppfølging av enkeltungdom(bekymringssamtaler, hjemmebesøk +) 

•  Aktivt oppsøkende forebyggingspatruljer i lokalmiljøet 

•  Tverrfaglig samarbeid med ulike aktører 

•  Følger opp tips 
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 - Lokal informasjon fra politiet i Øst politidistrikt 
 - Råd og veiledning / chat 
 - Tips 
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ØST POLITIDISTRIKT 

Statistikk 2019 
Lørenskog kommune  



ØST POLITIDISTRIKT 

Statistikk – tendenser 2017-2019 

702 saker totalt i Lørenskog kommune i tiden 1.1.-28.5.2019 

 

    § 

 

681 saker til samme tid i 2018 

 

    § 

 

776 saker til samme tid i 2017 

 

 

 

19.06.2019 • Side 8 



ØST POLITIDISTRIKT 

Statistikk 
ungdomskriminalitet 



ØST POLITIDISTRIKT 
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Vegen videre 
 

•Satser forebyggende og proaktiv tjeneste 

 

•Kunnskapsbasert politiarbeid 

 

•Styrking av nærpolitiet 
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Takk for 
oppmerksomheten 

 
 

Spørsmål ? 


