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Forord 
 

Politirådene i Porsgrunn og Skien ble etablert henholdsvis 25.februar 2008 og 14.mars 2008, som 

samarbeidsorganer mellom kommunene og politiet. Det ble inngått samarbeidsavtaler, vedtatt 

satsingsområder og organisering av arbeidet. 

I politirådsmøtet i 2008 ble det inngått et samarbeid mellom politirådene i Porsgrunn og Skien 

som munnet ut i dokumentet: «Politiråd, samarbeidsprosjekt mellom kommune og politi i 

Grenland – forslag til visjon og strategier». 

 

Arbeidsgruppen har revidert og evaluert plandokumentet fra 2016 -2019 og utarbeidet forslag til 

ny «Styringsplan for politiråd 2020 -2023». Politirådet vil justere planen i tråd med eventuelle 

endringer og nye behov som oppstår underveis i planperioden. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

 

Skien kommune      Frøydis Straume  

Skien kommune     Andreas Viumdal 

Porsgrunn kommune     Ingrid Elisabeth Kåss 

Porsgrunn kommune     Cato Knutsen 

Grenland politistasjon    Annie Sandersen 

Grenland politistasjon    Espen Andreassen 

 

Arbeidsgruppa har hatt kommunikasjon og møter via e –post og digitale medier i april og mai 

2020, samt hatt forslaget til drøfting i politirådsmøter i Porsgrunn og Skien i april 2020. 

Forslaget til ny styringsplan for politiråd tar hensyn til nasjonale føringer og overordnede 

planer.  

 

Visjon 
 

Visjonen for politirådssamarbeidet i Porsgrunn og Skien er: 
 

Sammen for et trygt Grenland 
 

Det er gjennom samarbeid vi kan bekjempe og forebygge kriminaliteten. Alle har et ansvar og 

kan bidra – både de som yter tjenestene og de som tar imot tjenestene.  

 

Grunnleggende i alt arbeidet er vårt felles ansvar for å forebygge og motvirke utenforskap og 

marginalisering av ulike grupper. Vi jobber for å fremme inkludering og redusere fremmedfrykt i 

våre lokalsamfunn. 

 

Politirådet skal være orientert om planer og lovendringer som påvirker arbeidet og 

satsningsområdene. 
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Mandat for politiråd 
 

Bystyrene i Porsgrunn og Skien vedtok i 2008 følgende målsetting og mandat for sine politiråd: 

 

Porsgrunn 
Mål: 

Porsgrunns innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet. Det skal være et godt 

oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske 

problemer skal forebygges.  

 

Mandat: 

• Politirådet er et samarbeidsforum på ledelses nivå 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 i kommunen. 

• Politirådet skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og 

idedugnader. Det skal være en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en 

samordnet innsats.  

• Politirådet blir øverste organ for SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak) i Porsgrunn.  

• Politirådet er et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger kan drøftes 

 

Skien 
Mål: 
Skiens innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet. Det skal være et godt 

oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske 

problemer skal forebygges.  

 

Mandat: 

• Politirådet 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.  

• Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå 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 i kommunen. 

• Politirådet skal være en arena for å avklare gjensidige forventninger.  

• Politirådet blir det øverste organet for SLT (Samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) i Skien, og får således en viktig rolle i arbeidet med å 

legge føringer for og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og 

unge i Skien.  

• Politirådet er et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger kan drøftes 
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Politirådets hovedsatsingsområder i perioden 2020 -2023 
er å forebygge og begrense: 

 

1. Vold i nære relasjoner 

2. Rus og kriminalitet blant barn og unge 

3. Vold og ordensforstyrrelser i sentrum 

4. Gjengangerkriminalitet 

5. Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 

 

Strategier for de valgte satsningsområdene 
 

1. Vold i nære relasjoner 

• Politi og kommune skal gjennom godt samarbeid og gjensidig informasjonsutveksling 

bidra til et best mulig arbeid for å forebygge og begrense vold i nære relasjoner. 

• Politi og kommune skal i sitt samarbeid mot vold i nære relasjoner har fokus på barn og 

unge. 

 
2. Rus og kriminalitet blant barn og unge 

• Politi og kommune skal bidra til tidlig intervensjon i arbeidet for å sikre at flest mulig 

gjennomfører videregående skole. 

• Politirådet skal bidra til at SLT-arbeidet er systematisk og kunnskapsbasert, samt jevnlig 

drøfte det holdningsskapende arbeidet med rus– og kriminalitetsforebygging. 

 

3. Vold og ordensforstyrrelser i sentrum og i bydelene 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og godt samarbeide, søke å få til en helhetlig 

alkoholpolitikk i Grenland, med intensjon om å redusere alkoholforbruket. 

• Politi og kommune skal gjennom drøfting og dialog sikre at det kriminalitetsforebyggende 

perspektivet er med i byplanlegging og reguleringsplaner. 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og samarbeid sikre trygge bomiljø. 

 

4. Gjengangerkriminalitet 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og drøftinger arbeide med boligpolitiske 

spørsmål og rusomsorg knyttet til gjengangere. 

• Politi og kommune skal forebygge og hindre at organiserte kriminelle miljøer etablerer 

seg i Grenland. 

 

5. Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme  

• Politi og kommune skal forebygge og avdekke hatkriminalitet og voldelige 

ekstremistmiljøer, gjennom økt fenomenkunnskap, erfaringsutveksling og 

kunnskapsdeling.  
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• Politi og kommune skal motvirke utenforskap. For å forhindre polarisering og 

marginalisering arbeides det systematisk for å styrke inkluderingstiltakene i 

lokalsamfunnet. 

 

Årshjul for politiråd 
 

Det utarbeides en årlig møteplan for politiråd. Det legges opp til to møter pr. halvår, og ett til to 

felles politirådsmøter i året. Viktige prinsipp i politirådsmøtene er at det fokuseres på tidlig 

intervensjon, kunnskapsdeling og felles ansvar i drøftinger og valgte tiltak innenfor de fem valgte 

områdene.  

 

Kommunevise politirådsmøter: 

 

• Politirådsmøter med gjensidige orienteringer og evalueringer av fjorårets arbeid gjennom 

årsrapporter. Orienteringer om fremdrift status i felles prosjekter og aktuelle tiltak 

 

Felles politirådsmøte: 

 

• Felles møte for de to politirådene med spesiell vekt på samarbeidet i Grenland. 

 

Årsrapport for politiråd og andre aktuelle årsrapporter, legges frem for politirådet på første møte 

over nyttår. 

 

Avsluttende kommentarer 
 

For å utnytte våre felles ressurser best mulig, er det et nært samarbeid mellom Skien og 

Porsgrunn politiråd. Det er ett til to felles møte i året. Her utveksler politirådene erfaringer og 

avtaler felles satsingsområder for Grenland. Godt koordinert samarbeid gir bedre og tryggere 

tjenester. Det er viktig at både kommune og politi følger opp arbeidet i tråd med dokumentet og 

de beslutninger som politirådet fatter. 

 

 

Evaluering 
 

• Våren 2023: Det gjennomføres en evaluering av politirådsmøtene og plandokumentet før 

kommende valg av nye politiske representanter. 

• Høsten 2023: Det utarbeides ny plan for kommende 4 års periode, og sikres god 

informasjon og kunnskap om politiråd til nye representanter. 

  

 

 

 

 

 


