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20210429 MØTEREFERAT – POLITIRÅD PORSGRUNN KOMMUNE

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

 

Sak  

1 

 

Politiets trusselvurdering 2021  

orientering v/Dag Størksen 

 

Politiets trusselvurdering er offentlig, og kan leses i sin helhet på politiets hjemmesider; 

 
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/politiets-trusselvurdering/ 

 

I trusselvurderingen omtales et utvalg av kriminalitetstrusler, som er valgt ut både på grunn 

av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. Vurderingen danner 

grunnlag for planlegging og prioritering av tiltak som skal forebygge og bekjempe 

kriminalitet. 

 

2 

 

Hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Norge 

Dag Størksen orienterer om rapport utarbeidet av politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

 

Punkter det blir spesielt vist til: 

• "Ensomme ulver" springer ofte ut fra digitale nettverk 

• Skille mellom det virtuelle og "virkelige" viskes ut. 
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Rapporten kan leses på PSTs hjemmesider; 

 
https://www.pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/2021/dataspill-selfie-jihad-og-livestreaming-av-terrorangrep-

hvordan-ekstreme-digitale-nettverk-pavirker-terrortrusselen-i-vesten-og-norge.pdf 

 

3 

 

Politiet og påtalemyndighetens praksis ved bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige 

narkotikasaker 

orientering v/Dag Størksen 

 

Det ble orientert om vilkår og kompetanseregler for ransaking med særlig fokus på 

narkotikasaker. Det vises til Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 

198. Tvangsmidler som iverksettes må begrenses til "bevis av betydning for slik straffbar 

handling som det må foreligge skjellig grunn til mistanke om", og veies opp mot vurderingen 

av: 

• Mistankekravet 

• Inngrepets forholdsmessighet 

• Gjennomføringen av inngrepet 

• Legaliseringskontroll 

 

 

Kommentarer; 

• Kommunen ønsker at politiet skal være en aktiv medspiller for å hindre nyrekruttering 

av ungdom til narkotikamiljøene. Det er viktig at vi markerer at politiet er en partner 

til kommunen og til innbyggerne.  

• Ungdom og narkotika er fortsatt høyt prioritert i politiet. Forebygging er politiets 

primærstrategi.  

 

4 

 

Knivvisitasjon – bakgrunn/lovhjemmel 

 

Politiet ser med bekymring på en utbredt bruk av - og bæring av kniv. Siden november har 

politiet hatt 6 saker hvor det er tatt beslag i ulovlige kniver i Porsgrunn. Dette er f.eks. kniver 

kamuflert som noe annet. Lov om politiet (politiloven) § 7a gir politiet mulighet til å visitere 

person eller kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller 

oppbevarer våpen, under gitte forutsetninger. Beslutningen skal nedtegnes og begrunnes, og 

skal gjelde for et angitt tidsrom. Visitasjonen skal gjennomføres så hensynsfullt og skånsomt 

som mulig. 

 

 

5 

 

Status pandemi 

orientering v/Fred Inge Skjærum 

 

Korona-pandemien legger fortsatt beslag på veldig mye ressurser, noe som medfører at 

andre oppgaver blir satt på vent. På nasjonalt nivå er det gradvis lettelser og andelen 

vaksinerte øker, men i Grenland er det pdd. økende antall smittede. Blant de smittede er det 

flere med ukjent smittevei, noe som skaper stort press på smittesporerne.  

https://www.pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/2021/dataspill-selfie-jihad-og-livestreaming-av-terrorangrep-hvordan-ekstreme-digitale-nettverk-pavirker-terrortrusselen-i-vesten-og-norge.pdf
https://www.pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/2021/dataspill-selfie-jihad-og-livestreaming-av-terrorangrep-hvordan-ekstreme-digitale-nettverk-pavirker-terrortrusselen-i-vesten-og-norge.pdf
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Kommentarer; 

• Dette er en stor utfordring. Kommuneoverlegene ønsket samlet å beholde de lokale 

retningslinjene, men ble stemt ned. Tiltakene trappes ned samtidig som smitten øker. 

Da er det ekstra viktig at tiltakene vi har etterleves.  

• Politiets utgangspunkt er at råd og veiledning gjelder, fremfor straff. Det reageres med 

straff ved brudd på regionale smittevernstiltak, f.eks. brudd på karanteneregler. 

Patruljemannskapene blir jevnlig oppdatert på retningslinjer.  

 

 

6 

 

Status for mulig utvidelse av Grenland Brann og Redning IKS 

orientering v/Fred Inge Skjærum 

 

• Grenland brann og redning IKS var i full drift fra 1.januar 2021.  

• Eierkommuner er Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune.  

• Kragerø kommune skal, før sommeren, behandle en mulig tilsluttelse til Grenland 

brann og Redning.  

• Skien kommune skal utrede en mulig sammenslåing. Avgjørelsen faller trolig ila. året. 

• Dersom Skien og Kragerø kommune slutter seg til, blir Grenland Brann og Redning en 

stor og slagkraftig organisasjon 

• Det er stadig større forventninger til hva kommunene skal gjøre innenfor 

samfunnsikkerhetsfeltet 

 

7 

 

Russ 2021 

orientering v/Kjetil Haugersveen 

 

Det er en ekstra utfordring med russen i år med tanke på smittevern. Kommunen og politiet 

skal ha møte med russen i dag. Årets russefeiring blir ikke som den pleier, og russen må også 

følge retningslinjer for smittevern. Det har de siste 10 dagene vært flere meldinger på 

ansamlinger av russ i Grenland. Blant annet var 150-200 russ samlet på Mæla i helga.  

Kommunen opplever å ha god dialog med russepresidentene. 

 

 

8 

 

Status oppsøkende team 

orientering v/Kjetil Haugersveen 

 

• Oppsøkende team er et team bestående av fagpersoner som er ute og går på kvelden 

de helgene det er forventet litt ekstra. F.eks. natt til 1.mai.  

• Fagpersonene er personer som jobber med ungdom til vanlig. De skal være trygge 

voksne som er synlige, og som kan veilede hjelpe og støtte ungdommer.  

• Det er satt opp 15 vakter, fra nå til august, for oppsøkende team i Porsgrunn 

kommune. 

• Oppsøkende team har tett dialog med politiet 

 

Kommentarer; 
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• Politiet har god erfaring med oppsøkende team. Dette er et viktig arbeid som fungerer 

veldig bra.  

 

9 

 

Kommunikasjon rundt nedre del av Storgata 

 

Det har vært noe støy i media angående nedre del av Storgata i Porsgrunn. Både Porsgrunn 

kommune og politiet er enige i at dialogen og kommunikasjonen må få et mer 

løsningsorientert fokus. Det har derfor nylig vært avholdt et konstruktivt samarbeidsmøte 

angående Storgata, hvor både kommunen og politiet var representert.  

 

10 

 

22. juli-markering 

orientering v/Ingrid Kåss 

 

I år markeres det at det er 10 år siden terroranslagene på Regjeringskvartalet og Utøya. 

I Vestfold og Telemark er Porsgrunn og Tønsberg hovedsteder for markering, men det vil 

også være mindre lokale markeringer i fylket. I Oslo og på Utøya vil det være større 

nasjonale markeringer. Kirkeklokker over hele landet vil ringe kl. 12, og kirkene vil 

antakeligvis holde åpent fra kl. 12-17.  

 

 

11 

 

Felles politiråd  

 

Felles politiråd for Skien og Porsgrunn kommune avholdes 16.juni kl. 12-15. 

 

12 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


