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20210217 MØTEREFERAT – POLITIRÅD PORSGRUNN KOMMUNE

 
Det var ingen kommentarer til agenda eller møtereferat fra forrige politirådsmøte.  
 

Sak  
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Kriminalstatistikk 2020 
 
Kriminaliteten i Grenland har totalt sett økt med 0,9 %, fra 7614 saker i 2019 til 7683 saker i 
2020.  
Det har vært en markant nedgang på -15,1% i antall voldssaker fra 2019 til 2020. 
Nedgangen skyldes mindre utelivsvold som følge av pandemisituasjonen.  
 
 

2 
 
Innbyggerundersøkelsen (Innbyggernes syn på politiet) 
 
Politiets innbyggerundersøkelse har til hensikt å kartlegge innbyggernes oppfatninger av 
politiet i Norge. Undersøkelsen kartlegger politiets tillit i befolkningen, opplevelse av trygghet 
og bekymring for kriminalitet, samt en rekke forhold rundt kontakten mellom politi og 
innbyggerne.  
Innbyggerundersøkelsen 2020 er gjennomført av Kantar på oppdrag for Politidirektoratet. 
Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar, og det er gjennomført til 
sammen 8000 intervjuer i tidsrommet 31. august – 12. november 2020, hvorav 600 
intervjuer i Sør-Øst politidistrikt.  
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På nasjonal basis viser undersøkelsen at 82 % av de spurte  
har tillit til politiet, noe som er en fremgang på 3 prosentpoeng fra 2019. I tillegg svarer 94 
% at de føler seg trygge der de bor og ferdes.  
Tilsvarende tall for Sør-Øst politidistrikt er at 79 % har tillit til politiet og at 95 % føler seg 
trygge der de bor og ferdes.  
Samtidig viser undersøkelsen at forskjellene mellom by og land øker. Innbyggerne i de minste 
kommunene har lavest tillit til politiet, og innbyggere i de største kommunene har høyest tillit 
til politiet.  
 
Innbyggerundersøkelsen fra 2020, og tidligere år, kan leses i sin helhet her: 
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/ 
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Politirådets hovedsatsningsområder i perioden 2020-2023 
• Vold i nære relasjoner  

o Plan om ny handlingsplan i Porsgrunn kommune 
Ingrid Kåss informerer om at det skal utarbeides en ny handlingsplan for vold i nære 
relasjoner i Porsgrunn kommune. Handlingsplanen skal utarbeides i løpet av våren 2021, og 
arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra relevante virksomheter. Kommunen har et 
stort fokus på vold i nære relasjoner, og har en ekstra bekymring knyttet til dette nå under 
pandemisituasjonen.  
Porsgrunn kommune vil komme tilbake til handlingsplanen og fremdriften ved neste 
politirådsmøte.  
 
Seksjonsleder ved etterforsknings- og etterretningsseksjonen i Grenland, Annie Sandersen, 
orienterte om eget team som etterforsker de mest alvorlige sakene i Grenland. Dette er 
prioriterte saker med krav til frist, som den groveste volden, dødsfall, savnet person, 
mishandling i nære relasjoner og tvangsekteskap. Statistikken for vold i nære relasjoner i 
Grenland viser stabile tall, med en liten økning fra 2019 til 2020.  
Politiet antar at pandemisituasjonen har ført til økt vold i de situasjoner hvor barn og voksne 
allerede er i en voldelig relasjon, men at dette ikke nødvendigvis viser seg gjennom politiets 
tall. Både politiet og andre institusjoner har hatt en økt grad av årvåkenhet det siste året.  
 
• Rus og kriminalitet blant barn og unge 
v/ Seksjonsleder ved forebyggende seksjon i Grenland Tor-Ragnar Steffensen  
 

o Politiet uttrykker bekymring for at det den siste tiden er avdekket flere 
ungdommer som har begynt å ruse seg. Siden nyttår er det skrevet nærmere 
20 ruskontrakter i Grenland. Politiets inntrykk er at det er mye rus, lovlig og 
ulovlig, blant ungdommer. Terskelen for å teste cannabis er svært lav og 
tilbudet er stort.  

o Politiet ser en økning i alvorlig kriminalitet begått av ungdom, helt ned i 12-års 
alderen. Kriminaliteten som begås er ofte vold, trusler og rus.  

o Det har den siste tiden kommet flere tunge kriminelle ungdommer til 
institusjoner i Telemark. Dette har ført til flere alvorlige hendelser og væpna 
aksjoner fra politiet. Politiet har dialog med institusjonene, og jobber med 
tiltak.  

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/innbyggerundersokelsen/
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o Det har vært en liten nedgang i u/18-saker fra 2019 til 2020. Målkravet til 

politiet på u/18-sakene er at 77 % av sakene skal være avgjort innen 42 dager 
og at oppklaringsprosenten skal være 87 %. I Telemark er 78 % av sakene 
avgjort innenfor 42 dager og oppklaringsprosenten er 78 % per 1.2.21.  

o Politiet har startet arbeidet mot årets russ og har allerede hatt møter med 
russestyrene. Kontakten med russestyrene vil følges opp for å ha dialog og for 
å forebygge.  Politiet, og andre samarbeidspartnere, jobber med ny sentral 
handlingsplan for Russ som skal gå til 2025.  

 
SLT-koordinator i Porsgrunn Kjetil Haugersveen nevner at kommunen har et arbeid som skal 
gjøres mot barneskoler nå i mars, med tanke på unge kriminelle. Han ønsker å berømme 
politiet, og mener man ser god effekt og markant bedring ved skriving av ruskontrakt.  
 
• Vold og ordensforstyrrelser i sentrum 
Politiet har registrert 350 ordensforstyrrelser og 50 voldssaker i Porsgrunn sentrum i 2020.  
 
• Gjengangerkriminalitet 
Politiet arbeider aktivt med oppfølging av gjengangere. Det er opprettet et eget team, som 
følger opp de p.t. 15 mest aktive kriminelle. Politiet har gjort dette siden 2015. Målet er at 
politiet, i tett samarbeid med påtale, fremstiller gjengangerne for fengsling for å få dem ut av 
drift. Utgangspunktet til gjengangerne er ofte vinningskriminalitet, men det utføres også mye 
annen kriminalitet, f.eks. narkotikakriminalitet.  
Politiet ønsker at disse personene også blir fulgt opp på det sosiale plan for å hjelpe dem ut 
av mønsteret. Det er derfor viktig med dialog med kommunene, særlig med tanke på hjelp til 
å skaffe bopel. 
 
Kommunene nevner at det også jobbes iherdig med dette fra deres side.    
 
• Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme (tas under PST) 
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PSTs trusselvurdering 
Per nå er terrortrusselnivået i Norge moderat.  Det er usikkert hvordan konsekvenser av 
pandemien vil påvirke trusselbildet, men det forventes at; 

o Trusler i det digitale rom vil fortsette i 2021 
o Trusselen mot myndighetspersoner øker noe i 2021 
o Utenlandske etterretningstjenester vil bruke store ressurser på å bryte seg inn i norske 

datanettverk 
o Ekstrem islamisme og høyreekstremisme fortsatt utgjør de største terrortruslene mot 

Norge 
 
Politiet er forberedt på at valgåret 2021 kan gi noen særskilte utfordringer når det gjelder hat 
og trusler mot folkevalgte. Det forventes en økning i antall trusler under valgkampen.  
 
Nasjonal trusselvurdering fra PST kan leses i sin helhet på www.pst.no. 
 

• Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme (politiet) 
Politioverbetjent og radikaliseringskontakt Vegard Robertsen informerer om at  
Riksadvokaten ser med bekymring på utviklingen når det gjelder hat og trusler mot unge 
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politikere og har bedt om at omfanget blir kartlagt. Det jobbes med samhandling internt hos 
politiet for best mulig kvalitet i håndteringen av slike saker, og det er besluttet at sakene skal 
prioriteres. 
Politikerne oppfordres til å etablere et samarbeid og hjelpe til å følge med på hat og hets som 
rettes mot sine medlemmer. Dette for å bidra til at slike saker anmeldes av 
partiorganisasjonen eller kommunen, for å avlaste den enkelte politiker som lett kan vegre 
seg mot å ta belastningen ved å inngi en anmeldelse. 
For vurdering av om saken skal følges opp av politiet kan Robertsen eller radikaliserings- og 
mangfoldskoordinator i Sør-Øst politidistrikt Camilla Hålien Johansen kontaktes.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte dokument.  
 
Robertsen mener det sannsynligvis er store mørketall når det gjelder hatkriminalitet i 
Porsgrunn, men at bildet er ganske bra når gjelder radikalisering. Ved behov drøftes 
bekymringer og saker med lokalt PST, som avklarer hvorvidt det er behov for å sette inn 
eventuelle tiltak.  
Politiet samarbeider i dag med SLT-koordinator i kommunene og andre relevante aktører, og 
ser frem til å samarbeide med de to nyutdannete mentorene innen radikalisering og ekstrem 
vold.  
 

• To mentorer i forhold til hatkriminalitet og ekstremisme (kommunen) 
Porsgrunn har utdannet to mentorer når det gjelder radikalisering og ekstrem vold. 
Kommunen ønsker å informere mer om dette i neste politirådsmøte.  
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Korona – gjensidig informasjonsutveksling 
 
Politiet informerer om at det i 2020 er registrert 891 straffesaker i forbindelse med Covid-19 
på nasjonalt nivå. Sør-Øst har hatt en restriktiv holdning til bruk av straff for brudd på 
smittevernlovgivning. Grepet vil strammes inn mht. opprettelse av straffesaker for brudd på 
sentrale forskrifter, primært brudd på karantene og isolasjon.  
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Kort orientering om NÅ-situasjonen i Porsgrunn 
 
Ordføreren orienterer om at det per nå er få smittede i Porsgrunn, og at de som er smittet i 
stor grad er smittet utenfor kommunen. Lokale forskrifter ble vedtatt i formannskapet 
16.februar. Kommunen ønsker ikke straff for brudd på lokale forskrifter, noe som er i tråd 
med politiets holdninger.  
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SLT arbeidet i Porsgrunn 
 
SLT-koordinator Kjetil Haugersveen orienterer og viser til Handlingsplan for SLT-arbeidet i 
Porsgrunn kommune 2020-2024.  
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I handlingsplanen er det beskrevet 6 ulike innsatsområder; 

1. Sikre trygge og inkluderende skoler – motivere til nærvær og motvirke fravær 
2. Tett og målrettet oppfølgning av unge lovbrytere, gjengangere og rusproblematikk 
3. Forebygging, beredskap og oppfølgning av konflikter, vold, seksuelle overgrep, psykiske 
vansker og mobbing 
4. Forebygge mot utvalgte målgrupper og arenaer 
5. Tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud for barn og unge 
6. Informasjon, metode – og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 
 

For de ulike innsatsområdene er det utarbeidet en tiltaksliste for igangsatte tiltak og tiltak 
som bør iverksettes. 
Handlingsplanen er et levende dokument som endrer seg over tid, og kan leses på Porsgrunn 
kommunes hjemmesider.  
 

o Middag med mening  
 
Ingrid Kåss orienterer om at Middag med mening for første gang ble arrangert i 2019, for å 
feire barnekonvensjonens 30-års dag. Ungdommer og voksne med lokal påvirkningskraft 
samles. Det blir presentert et nytt tema til hver rett, og ungdommene får prate. I år ble 
Middag med mening arrangert digitalt, og 30 ungdommer deltok.  
 
Temaene for middagen var trygghet, utenforskap og hva ønsker ungdom i Porsgrunn.   
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17.mai – hvilke planer har kommunen for feiring? 
 
Kommunen avventer nasjonale føringer, som foreløpig ikke har kommet. Per i dag er dette 
uavklart, men kommunen ser det som lite sannsynlig at en vanlig 17-mai feiring lar seg 
gjennomføre i 2021.  
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Kommunen informerer; 

o 22.juli 2021 - 10-års minnemarkering 
Det vil bli en markering ved minnesmerke i Porsgrunn kl. 15. Det er også forventet en større 
markering på fylkesnivå.  
 

o Trygg studiestart 11.august på USN  
 Informasjon om bistandsapparatet og håndtering av alvorlige 

hendelser. 
11.august blir det møte med sentrale personer på campus vedrørende studiestart på USN. 
Kommunen oppfordrer politiet til å sette av datoen. I fjor deltok Silje Storemyr Andersen fra 
politiet.  
 

 
Vedlegg: Til Politiråd: Hat og hets mot politikere 
 

 


