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                                                                  Skien, 02.09.20 
REFERAT FRA FELLES POLITIRÅD 
 
Tid:  Onsdag 2. september, klokka 09.00 -12.00 
Sted:  Bystyresalen, Skien Rådhus 
 
Møteleder:  Hedda Foss Five, ordfører 
Referent: Frøydis Straume, SLT koordinator 
Meldte forfall:  Grete Gjelten, Odin Adelsten Bohmann, Cathrine H. Bakka, Per Wold, Robin Kåss 
  Janicke Andreassen møtt for Robin Kåss 
 

1/20 Informasjon og drøfting av forsøpling og ulovlig kjøring på Kjørbekk v/ KRIO 
 
Politirådet ble gitt en gjennomgang av situasjonen på Kjørbekk/Rødmyr. Næringsdrivende 
opplever en eskalering av ungdom som samles i området. De sladder, kjører ulovlig, 
forsøpler og støyer. Det gjøres tagging, hærverk og ødeleggelser. Det er cirka 30-40 
biler/crossere som samles hver kveld. Utfordringer i forhold til trafikksikkerhet. Kundene 
skal være trygge når de skal handle. Ansatte føler seg utrygge når de skal hjem fra jobb. 
Unge sjåfører som er uerfarne og har dårlig kontroll, skader på bygg. Irritasjon fra 
butikkeiere som må starte dagen med å rydde området.  
KRIO har en områdebil som kjører rundt og passer på området. Tidligere var det kontakt 
mellom områdekontroll bilen og politiet. KRIO ønsker å gjenoppta denne direkte dialogen 
med politiet for å raskt kunne varsle fra om samlinger av biler/ulovlig kjøring.  
Politiet er avhengige av samarbeide med næringsdrivende og kommunene for å få bukt 
med problematikken. Det gjøres en innsats knyttet til crossmiljøet. Mulig dette også kan 
inkludere ulovlig bilkjøring.  
 

2/20 Godkjenning av Styringsplan for politiråd 2020 -2023  
 
Politirådet har fått oversendt forslag til styringsplan i forkant av møtet.  
Politirådet godkjenner styringsplanen og stiller seg bak satsingsområdene.  
 

3/20 Status ungdom i Grenland sommer 2020 v/ SLT og Forebyggende seksjon 
 
Det ble gitt en gjennomgang av sommeren 2020. Meget gode erfaringer med Oppsøkende 
team, fritidstiltakene og sommerjobb prosjektet i Porsgrunn. 
Se vedlagt presentasjon for ytterligere informasjon. 
 

4/20 Ungdomsansamlinger v/ Gimsøy/Kjørbekk skoler 
 



Rektorene på Gimsøy u.skole og Kjørbekkhøgda skole har mottatt klager på støy, hærverk 
og forsøpling i og ved skolene. De bruker mye tid på å rydde opp etter ungdom som bruker 
områdene utenom skoletid. Det er ungdom fra hele Grenland som samles i området. SLT og 
politi vil følge opp dette i nærmiljøgruppemøter og møter med lokalutvalg for å finne 
konkrete tiltak. Erfaringer fra Porsgrunn på at gode rutiner og bruk av området i skoletiden. 
Råd om å slukke belysningen klokka 23.00 i skolegårdene. 
 

5/20 Status Covid -19 v/ beredskapsledere 
 
Gjennomgang av status og erfaringer fra covid -19 perioden. Kommunene var tidlig ute 
med å planlegge krisehåndteringen og sette krisestab. Begge kommuner har systematisk 
jobbet med planverk, også for pandemier. Planverket var på plass, derfor kunne man starte 
tidlig opp. Øvelser og overføring fra andre endelser utgjorde et viktig bakteppe for 
håndteringen av krisen.  
Godt samarbeid og lokal kjennskap og samhandling mellom kommune-politi-helsevesen-
publikum. Frivillige er invitert inn og har bidratt mye i perioden. Kartlegging av frivillige og 
bruk av frivillige.  
Det overordnede bildet er at det er god kontroll på smittesituasjonen. Systemer er på plass 
for testing-isolering-spring –karantene 
Korona tlf. er på plass, kontinuitetsplanlegging – fokus på sykefravær.  
Status videre oppfølging. Info. publikum, balanse mellom informasjonsbehov og frykt. 
Beredskap fremover for vaksinasjon, beredskapslager.  
For ytterligere informasjon se vedlagt presentasjon. 
 

6/20 Orientering vedr. politiets bemanning/kapasitet og resultater v/ Dag Størksen 
 
Gjennomgang av bemanningskrav på minst 2 politiårsverk pr. 1000 innbyggere. Fordeling 
av 50 vakante stillinger i Sør –Øst politidistrikt. Jobber med ny ressursfordelingsmodell som 
skal være mest mulig rettferdig fordeling. GDE styrket med 12 faste stillinger, samtlige går 
til Grenland. Intern drøfting på hvordan disse stillingene skal fordeles. 
Enormt stor søkermasse til de nye stillingene, vanskelig for nyutdannede å få jobb. 
 
For mål og resultater: se vedlagt presentasjon. 
Spørsmål om U18 saker er antall saker fordelt på få gjerningspersoner, eller om det er få 
saker fordelt på mange gjerningspersoner? Tallene er en fin blanding av gjengangere og 
nye.  80% av sakene opprettes av politiet selv, for å få dem inn i system med BV og helse. 
Men en grunnstamme står for mye – bl.a. tilflyttere som bor i institusjon. 
Spørsmål om politiet ser en økning i saker med vold i nære relasjoner som følge av Covid -
19 perioden? Politiet ser ikke en økning i antall saker,  
Operative styrker har erfart at det i Covid- 19 perioden med reduserte skjenketider er en 
del folk ute, men de forsvinner tidligere fra sentrum. Roligere enn det har vært, avstand 
knyttet til smittevern i køer osv. følges dårlig opp.  
 

7/20 Kriminalitetsutfordringer i Grenland v/ Erlend Gabrielsen Skolem 
 
Politirådet fikk en orientering om de største utfordringene i kriminalitetsbildet for 
Grenland. Denne kartleggingen danner grunnlag for politiets prioriteringer de neste tre 
månedene.  
 

8/20 Politiets prioriteringer i kriminalitetsbekjempelsen v/Dag Størksen 
 



KUBA – kunnskapsbasert politiarbeid 
hver 3. mnd. gis ledelsen en brief som fører til beslutninger på strategisk og ressursmessig 
nivå som danner grunnlag for politiets prioriteringer 
Kommende periode prioriteres: 
Rus og kriminalitet blant ungdom 
Våpen i kriminelle miljø 
Crossermiljøet  
Viktig at kommunene bidrar til at politiet får det riktige bilde av utfordringer i egen 
kommune.  
Politiet etterspør mer informasjon fra kommune, enten til politikontakt eller til gruppa, all 
mulig type kriminalitet er viktig.  
 

9/20 USN Studiestart – Trygge utemiljøer v/ Ingrid Kåss 
Godt samarbeid mellom vertskommunene og campus Porsgrunn. 
Referat fra møtet 5. august er vedlagt politirådsreferat. 
 

10/20 Porsgrunn rasismefri sone v/ Anne Kristine Grøtting  
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/ 
Politirådet ble gitt en orientering om bakgrunnen for erklæringen og det politiske vedtaket 
om Porsgrunn som rasismefri sone.  
Vedtaket skal implementeres i alle utvalg og fora, men det er «umulig» å vedta holdninger. 
Det er langsiktig og kontinuerlig arbeid.  
 

 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 

 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/

