Samarbeidsavtale mellom Akershus
fylkeskommune og Follo politidistrikt
- avtalen gjelder narkotikaforebyggende arbeid i de
videregående skolene i Akershus.
1. Formål
Opplæringslova § 9a-1
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
Som et ledd i arbeidet med å fremme elevenes rettigheter som nevnt over har Avdeling for
videregående opplæring i Akershus Fylkeskommune (AVO) inngått denne avtalen med Follo
politidistrikt.
Formålet med avtalen er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående
skolene i Follo gjennom et formalisert samarbeid mellom Follo politidistrikt og AVO.
Gjennom avtalen tas det sikte på å forebygge bruk av rusmidler og bidra til at barn og unge
får rusmiddelfrie oppvekstmiljøer.

2. Varighet
Avtalen gjelder for perioden 1.februar 2015 til og med 31. desember 2018.
Avtalen kan reforhandles med en måneds varsel.

3. Retningslinjer for det narkotikaforebyggende arbeidet i skolen
Skolens rolle innen rusforebyggende arbeid er presisert i St melding nr. 16 (1996-97)
Narkotikapolitikken, i St.prp. nr. 58 (1997-1998) "Handlingsplan for redusert rusmiddelbruk"
og i Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008.
Videre viser opplæringslovens § 9a til at elever skal ha et helsefremmende skolemiljø.
Forskrift til ordensreglementet for de videregående skolene i Akershus understreker at skolene
skal være rusfrie arenaer.
Sentrale mål og retningslinjer for skolens rusmiddelforebyggende arbeid er beskrevet
gjennom kompetansemål i Læreplanverket (LK06).
Politiinstruksen § 15-1 pålegger politiet ” å innlede et nært samarbeid med skole - og
sosialmyndigheter og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres
virksomhet”. Politiets forebyggende arbeid knyttet til narkotika er blant annet omtalt i
Politidirektoratets rapport ”Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 20112015”.

4. AVO og Politiets ansvar
•
•
•
•

AVO og politiet oppnevner kontaktperson(er) som skal ivareta samarbeidet mellom
etatene.
Politiet holder oversikt over skoler som har hatt forebyggende innsats og markeringer,
og eventuelle funn ved disse. Oversikten kan fremvises på forespørsel.
Ved skoleårets slutt sender politiet v/kontaktperson i det enkelte distrikt en oversikt
over aktiviteten til kontaktpersonen i AVO.
Fylkesdirektøren for videregående opplæring og politiet skal gjennom årlige møter
gjennomgå aktivitetsrapportene og holde hverandre informert om aktuelle planer og
aktiviteter innenfor feltet.

5. Særskilte innsatser for perioden 2015-2018
Styrke og videreutvikle rusmiddelforebyggende tiltak i videregående skole i Follo med minst
et årlig forebyggende besøk.
•

Formålet:
o Tydeliggjøre skolens og politiets holdninger mot narkotika,
o Øke bevisstheten rundt konsekvensene ved bruk av narkotika
o Få elevene til å forstå at bruk alltid er forbundet med risiko
o Sikre et likeverdig forebyggende arbeid, og likebehandling ved de
videregående skolene i fylket

•

Gjennomføring:
Politiet har ansvaret for at innsatsen holdes innenfor rammen av lovverket.
o Det er utarbeidet en rutine for planlegging og gjennomføring av innsats på den
enkelte skole. Rutinen ligger som eget vedlegg til avtalen.

6. Oppsigelse og rettigheter
Begge parter kan si opp avtalen med en måneds varsel. Materiell som utarbeides av partene er
deres eiendom mht copyright og rettigheter. Partene kan fritt disponere materiellet til formål
som ikke er i strid med organisasjonenes interesser.

7. Taushetsplikt
Dersom partene i forbindelse med utførelsen av innsatsen får kjennskap til planer,
forretningsforhold eller annen informasjon, skal slik informasjon behandles konfidensielt med
mindre det foreligger skriftlig avtale om det motsatte.
Follo, den / 2015

Oslo, den / 2015

------------------------------Arne Jørgen Olafsen
Politimester
Follo politidistrikt

----------------------------------John Arve Eide
konstituert fylkesdirektør
Akershus fylkeskommune

Denne avtalen er skrevet i to eksemplarer som er fordelt med et eksemplar til hver av partene.

Vedlegg til avtalen:
Rutiner for planlegging og gjennomføring av innsats på den enkelte skole
Hver innsats planlegges i samarbeid mellom skolen og lokalt politi. Politiet er ansvarlig for å
påse at man hele tiden opererer innenfor de rettslige rammer for slike innsatser.
Narkotikahund og hundeførere kommer inn som en del av et større forebyggende arbeid avtalt
av politiet og skolen.
Rutiner for skolen
Den videregående skolen skal minst en gang pr. år etterspørre forebyggende skoleinnsatser
hos sitt lokale politi.
Det forutsettes at skolen, gjerne sammen med lokalt politi, informerer om forebyggende
innsatsen ved skolen på første foreldremøte om høsten.
Informasjon om «Forebyggende samarbeid med politiet» legges ut på skolenes hjemmeside.
Det skal informeres om følgende:
• Det gjøres kjent at skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer,
fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med
narkotikahund. I tillegg får elever og lærere vite at politiets narkotikahunder flere
ganger i løpet av skoleåret vil kunne avlegge disse områdene besøk, gjerne uanmeldt,
med skolens godkjenning. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å bidra til at
elevene avholder seg fra å gjemme narkotika på skolen.
•

Elevene og foresatte orienteres om at forebygging er en sentral politioppgave, og at
dette er en del av den samlede innsatsen politiet og ledelsen ved skolen gjør for å
forebygge narkotikaovertredelser.

•

En forebyggende narkotikainnsats innebærer at politiet avlegger skolen et besøk.

Skolen må ha tilgjengelig et rom som politiet kan bruke til samtaler med elever ved behov.
Ved markering fra narkotikahund
Dersom politiet på bakgrunn av hundens markering finner at det foreligger konkret mistanke
om oppbevaring av narkotika, må politiet ta stilling til om det er grunnlag for å ransake
eleven. Det dreier seg da ikke lengre om en forebyggende innsats, men det ransakes som et
hjelpemiddel for å sikre spor i en pågående politietterforskning mot eleven.
a)
Dersom forebyggende narkotikainnsatser medfører at narkotikaovertredelser hos elevene blir
avdekket, er det flere ting politiet kan foreta seg.
• Anmeldelse
• Pågripelse med påfølgende transport til politistasjon / politihuset.
• Urinprøvetaking. evt. annen sikring av biologisk bevismateriale.
• Avhør (med foreldre til stede hvis eleven er under 18 år)
• Bekymringsmelding til barnevernet (under 18 år)
• Bekymringssamtaler hos politiet med eleven og foresatte hvis eleven er under 18 år.
(Kan også gjøres med eller uten foreldre hvis eleven er over 18 år og samtykker).

b)
Dersom forebyggende narkotikainnsatser medfører at narkotikaovertredelser hos elevene blir
avdekket kan skolen bruke sine sanksjonsmuligheter. jf. forskrift til ordensreglementet som
gjelder for de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.

