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• Råd for funksjonshemmede

• Eldreråd

•Ungdomsråd 

•Politiråd

•Flerkulturelt kontaktutvalget
Administrasjonsutvalg
formannskapet og 4 tillitsvalgte

Robin Kåss

Ordfører

Politisk organisering









36 091 inhabitants
– Growth in population

Municipal area: 163,2 km2
– Neighbours: Skien, Siljan, Bamble and 

Larvik municipalities 

– Common living- and labour market

Great number of jobs within Industry
– 17,5% of employment in the region 

within traditional industry
– More than 3000 jobs within Processing 

industry
– Increasing number of businesses 

establishing in Grenland

2,6% unemployment in Porsgrunn

Key Figures



11% av befolkningen er innvandrere ca 4000 personer



• Barnekonvensjonen

• FN’s bærekraftsmål

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Strategier

• Handlingsprogrammet

• Virksomhetsplaner

• Månedsrapporter

• Tertialrapporter

• Kommunens årsberetning og regnskap

• Virksomhetenes årsberetninger







Porsgrunn havner på topp av de 53 største kommunene i 

landet vårt når det gjelder gode tjenester for barn i årets 

UNICEF-analyse

Erna besøkte mønsterskole i Grenland



Campus Kjølnes

https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix-c2tx_3aAhXC1iwKHdnRB9UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.usn.no%2Fom-hsn%2Funiversitet%2F&psig=AOvVaw3zLQiltMPa3iEVVq9wt2jg&ust=1526124454558571




Ungdomsarrangement - Aktiv ferie og fritid for alle

Ordfører Robin Kåss rapper igang Aktiv ferie og fritid for alle

http://frivillighetskommune.no/wp-content/uploads/2018/09/Ungdomsarrangement_lang.mp4
https://youtu.be/hBymq1J8gxk


















Vennskapsbyer

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvwy56Mj8cCFSGecgodXE0JaQ&url=https%3A%2F%2Fmittlivsombaslarare.wordpress.com%2Ftag%2Fbas-framtid%2F&ei=UoPAVYv_I6G8ygPcmqXIBg&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNEOevKxDx6cAQUWgtPVMWk20l30Sw&ust=1438766204752876
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrm4PONj8cCFcddFAodrHYHuQ&url=http%3A%2F%2Fwww.makethedifferenceprojecten.nl%2Findex.php%3Fp%3D1_19_November-2011-Een-nieuw-project&ei=EYXAVYqaJse7UaztncgL&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNGOzIz9YxaYGglgca5xDkGkkywTBA&ust=1438766633822019
https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.historyrocket.com%2Fimages%2FKenya-History.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.historyrocket.com%2FWorld-History%2Fhistory-of-africa%2Fkenya-history%2Findex.html&docid=00wjzBSqPBLZOM&tbnid=LMPOKPgc7_b0AM%3A&w=400&h=267&ei=cIXAVeD3LIHqUtOAqqgN&ved=0CAMQxiAwAWoVChMI4O-NoY6PxwIVAbUUCh1TgArV&iact=c&ictx=1






Kisumu, Kenya

26





http://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-

utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/

Flerkulturelt kontaktutvalg 2019-2023

Porsgrunn er i dag en kommune med innbyggere som har bakgrunn fra mange 

ulike land og kulturer. Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen 

kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik 

at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for 

alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få 

dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

http://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/


Mandat

Utvalgets mandat er å gi kommunen råd for å fremme det flerkulturelle perspektivet. 

Utvalget skal bidra til å skape dialog og brubygging mellom befolkningen i Porsgrunn 

kommune uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn.

Flerkulturelt kontaktutvalg skal være et rådgivende organ for kommunen og skal gjennom 

dialog og henvendelser sette viktige spørsmål på dagsorden. Utvalget skal synliggjøre, 

drøfte og gi råd i forhold til sitt mandat.

Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en 

aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle 

sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket 

alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Medlemmer

Utvalget er sammensatt av 5 folkevalgte, Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss representerer 

rådmannen, samt representanter fra Telemark Innvandrerråd TIR, Røde Kors, Høgskolen i 

sørøst Norge (1 student og 1 ansatt), International School Telemark, Keops, Porsgrunn 

Voksenopplæringssenter (1 student og 1 ansatt) Serviceavdelingen, NAV Porsgrunn og 

Barnevernet.



ORGANISERING AV ARBEIDET MED POLITIRÅD I 

PORSGRUNN, HERUNDER SLT• Forslag til vedtak:

• 1 Bystyret slutter seg til forslagene om 

organisering av Politirådets arbeid i Porsgrunn 

slik det

• fremgår av saken, herunder visjon, strategier og 

satsingsområder med tilhørende tiltak.

• Porsgrunn, den 15. august 2009

(Den politiske saken blir lagt frem under møtet). 



SLT er en 

Samordningsmodell for 

Lokale forebyggende Tiltak 

mot rus og kriminalitet. 

SLT sikrer de  ressursene 

som  allerede er i kommune 

og i politiet, er samkjørte og 

målrettede. 
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Organisering av politiråd og SLT: 

Politirådet i Porsgrunn

Kommune: Ordfører (leder), varaordfører, 
opposisjons-leder, rådmann, utviklingssjef og SLT-

koordinator (sekretær)

Politi:  Politistasjonssjef + de 4 avdelingslederne.

Tidligere SLT 

styringsgruppe er erstattet 

av politiråd.

SLT-koordinator

Barn og unge/SLT Vold og ordensfor-

forstyrr. i sentrum

Vold i nære 

relasjoner

Nettverk pr 

nærmiljø/

Ungdoms-

skolekrets

Prosjekt-

grupper

Prosjekt-

grupper

Temaplan

Gjenganger-

kriminalitet

Hat-

kriminalitet 



Mandatet til Politirådet
• Er et samarbeidsforum på ledelsesnivå i politiet og i kommunen. 

Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles 

problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i 

forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas både hos 

politiet og kommunen.

• Skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og 

felles idedugnader. Det skal være en arena for å omsette kunnskap 

om lokale problemer til en samordnet innsats.

• Er øverste organ for SLT i Porsgrunn.

• Et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger drøftes, 

men ikke et beslutningsorgan.       

• Organiseringen av arbeidet i politirådet, ble behandlet/vedtatt  i 

formannskapet og bystyret i 2009. 
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SLT – Koordinerende utvalg:

• Utviklingssjef  Ingrid Kåss (leder).

• Virksomhetsleder for hver av de 5 ungdomsskolene 
(ungdomstrinn/oppvekstsenter).

• Rektor ved Porsgrunn videregående skole, Monica G. 
Steinbakken.

• Leder for NAV Porsgrunn, Grunde Grimsrud.

• Barnevernsleder, Hanne Størksen.

• Leder for Familiehelsetjenester, Gro Haakanes.

• Kultursjefen v/Pål Berby.

• Leder for forebyggende seksjon i politiet, Morten 
Berntsen

• SLT-koordinator Cato Knudsen (sekretær). 



• SLT er en modell for samordning av arbeidsinnsats og tiltak. 

Modellen som er valgt i Porsgrunn er ment å være en hjelp til 

utvikling av gode samarbeidsrutiner i det tverrfaglige forebyggende 

samarbeidet rettet mot barn og unge.

• SLT er ikke et aktivitetsprogram, men en modell for samordning av 

arbeidsinnsats og tiltak. Dette handler om informasjonsvilje og 

informasjonsplikt. Systematisk og langsiktig arbeid som er samkjørt 

gir mest effekt. Det som skal samordnes er tiltak for enkeltbarn og -

unge, for grupper av barn og unge i faresonen og for alle barn. Det 

siste under benevnelsen generelt forebyggende eller 

holdningsskapende arbeid.



Fokusområdene i 2015/2016/2017

Gode oppvekstmiljøer for vekst og trivsel

• Implementering av MOT i alle ungdomsskolene i 

Porsgrunn kommune og videreføring av arbeidet.  

• Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. 

• Veiledning til miljøterapeuter i 

ungdomsskolekretsene.  



MOT i Porsgrunn kommune



Kort om MOT 
• MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.

• MOT samarbeider med ca 300 skoler og når ca 65 000 ungdommer over hele Norge.

Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker 

årlig 30.000 timer i klasserommet.

• MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale 

med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit, optimisme 

og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT. MOT 

forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT beskytter 

mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

• I gjennomføringen brukes lokale MOT-medarbeidere (skolepersonell, politi, idrettstrenere, 

ungdommer o.a.). Ildsjelene våre er håndplukket og er fremragende til å nå inn til ungdom. Disse 

tar ungdom på alvor og gløder for ungdoms liv. De møter målgruppa på ungdoms premisser, bl.a. 

gjennom 23 opplevelsesrike MOT-møter i klasserommet i løpet av ungdomsskolen.

• Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta 

egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

• MOT er også et verktøy for kulturbygging og verdibasert ledelse både på skoler og i kommuner. 

Ved å bruke MOT skaper man en positiv lagspill-kultur og en felles forståelse for ansvaret vi har 

for hverandre.

• MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik 

og Johann Olav Koss.



MOT i Porsgrunn kommune
• Porsgrunn kommune inngikk avtale med MOT 19. mars 

2015 med MOT – konsert og signering av avtalen i 

rådhustrappa for elevene. 

• Godt forankret i skoleledelsen/ administrasjonen. 

Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss er lokal MOT leder 

og SLT – koordinator Cato Knudsen er MOT koordinator.

• Dedikerte MOT informatører i skolen

• Gjennomførbart i 8.,9. og 10. klasse

• Skolerte MOT informatører

- Utfordringen videre vil være; 

• Få nok skolerte MOT informatører



Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
Hva er utenforskap?

«Utenforskap” er en bred betegnelse, som i denne sammenhengen brukes for 

å beskrive manglende tilhørighet til og/eller ekskludering fra storsamfunnet. 

Når det gjelder voldelig fundamentalisme, rekruttering og radikalisering av unge 

med kulturell minoritetsbakgrunn knyttes utenforskap ofte til det å forvalte en 

annen kultur, etnisitet eller religion enn majoriteten. Det er likevel viktig å huske 

på at utenforskap også hos krysskulturelle ikke bare gjelder kulturelle 

fenomener. Også andre sårbarhetsfaktorer som sosioøkonomiske forhold, 

psykisk og fysisk uhelse, mobbing, familiekonflikter eller omsorgssvikt kan 

spille inn.



Godt oppvekstmiljø
- Trygge voksne

- Gode venner                 

- Positiv fritid

- Mestring 

- Tilhørighet

- Framtidsutsikter

- Kjærlighet og respekt






