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MØTEREFERAT SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

 Tilstede fra 

Skien kommune 

Trine Almenning 

Trond Ballestad 

Ester Buer, vara 

Karin G. Finnerud 

Hedda Foss Five 

Marius Roheim Johnsen 

Natasha F. Finseth 

Ole Geir Hoppestad 

Odin A. Bohmann 

Erik Nordberg 

Svein Skaara 

Anne Spånem 

Grethe Gjelten 

 

Bamble kommune 

Torstein Dahl 

Jon P. Flølo 

Heidi Therese Herum 

 

Porsgrunn kommune 

Anne Kristine Grøtting 

Robin Kåss 

Anne Karin Alseth Hansen 

Per Wold 

Kjetil Haugersveen 

Ingrid Kåss 

Fred Inge Skjærum 

 

Fra Politiet: 

Dag Størksen – møteleder 

Guro Siljan 

Espen Andreassen 

Tor-Ragnar Steffensen 

Annie Sandersen 

Kariann Aulesjord, ref. 

 

Media: 

Varden 

  

 

  

Møtedato: 

Sted: 

Referatdato: 

 

16.06.2021 

Teams 12.00-1500 
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REFERAT FRA FELLES POLITIRÅD 16. JUNI  2021– SKIEN, BAMBLE OG 

PORSGRUNN KOMMUNE   

Saksnr Beskrivelse 

1.   Covid-19 – kort statusoppdatering fra kommunene  

 

Skien, v/ordfører: Lavt smittenivå, følger nasjonale retningslinjer fra 18.juni. 

Det vaksineres i store mengder og innen uke 28 er ca 50% av kommunens 

innbyggere vaksinert med minst 1.dose. 

Porsgrunn, v/avd.leder samfunnssikkerhet: Fortsetter med lokal forskrift om 

forebygging av koronasmitte. 

Bamble, v/varaordfører: ingen smitte pr 16.06.21, følger nasjonale 

retningslinjer fra 18.juni. 

 

2.  Stortings- og sametingsvalget 2021  

Politiet v/Dag Størksen og Guro Siljan. 

 

Trusselbildet og straffbare ytringer  

Det vises til politiets trusselvurdering, PTV. Denne ligger tilgjengelig på 

www.politiet.no.  

Et av hovedpunktene i PTV er: Hatefulle og andre straffbare ytringer i det 

offentlige rom.  

- Jf. PTV er vurderingen at det er lite sannsynlig at de som fremsetter 

hatefulle ytringer, vil omsette disse til vold. Imidlertid kan det økende 

omfanget legitimere ytringene og inspirere andre, og dermed øke 

potensialet for hatmotiverte voldshandlinger. 

- I forbindelse med markeringer som fremmer ytterliggående budskap, 

er det grunn til å forvente at enkeltindivider har evne og vilje til å 

begå alvorlige ordensforstyrrelser og voldelige handlinger samt 

fremprovosere tilsvarende reaksjoner hos meningsmotstandere. 

- For politiet er det viktig å beskytte den enkeltes rett til å ytre seg 

samtidig som vi må beskytte sikkerheten til ulike meningsmotstandere 

  

Politiinspektør, Guro Siljan orienterte om lovhjemler som dekker hatefulle og 

andre straffbare ytringer.  

 

Trygg gjennomføring av valgkampen 

Arrangementer krever normalt sett ingen tillatelse fra politiet, men det skal 

gis melding om arrangementet til politiet, jfr politilovens § 11, 1. ledd. Under 

visse forutsetninger kan politiet i medhold av lovens § 11, 4. ledd, iverksette 

nødvendige tiltak for å sikre at arrangementet avvikles uforstyrret og til minst 

mulig hinder for den øvrige ferdsel. 

 

Politidistriktets ønsker 

- Informasjon om når og hvor profilerte politikere fra de politiske partier 

(partiledere, nestledere, parlamentariske ledere og statsråder) skal 

delta ved arrangementer i Sør-Øst.   

- Melding om slik deltagelse sendes til Sør-Øst politidistrikt ved Felles 

enhet for operativ tjeneste på e-post: beredskap.sor-ost@politiet.no  
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- Mindre arrangementer, stands, appeller ol kan varsles til lokal 

kontaktperson. Dersom arrangementet har ett potensielt konfliktnivå 

skal kontaktperson i politiet varsles. 

NB: Merk all e-post korrespondanse med ”VALG 21” 

 

Kommentarer/innspill: 

Beredskapsplanleggingen ved besøk av statsråd og statssekretærer utføres 

av Politiets Felles enhet for operativ tjeneste, FOT.  

 

3.  Forebyggende som politiets primærstrategi (2021-2025) 

Politiet v/ Dag Størksen 

 

I forkant av kriminaliteten. Forebygging er kjernen av politiets 

samfunnsoppdrag jfr Lov om politiet (politiloven) § 1 og alminnelig 

tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)§ 2-1.  

 

Forebygging i samarbeid med kommune og andre lokale aktører: 

- Videreutvikling av: politiråd, politikontakter og næringslivskontakter. 

Settes på agenda i senere rådsmøter  

- Formål/hensikt: Politiets bidrag til samfunnets samlede forebyggende 

innsats krever tilstedeværelse og aktiv deltakelse i faste 

samhandlingsstrukturer i lokalsamfunnet. Politiet må samarbeide 

aktivt med andre offentlige aktører, næringsliv, frivillige 

organisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig. 

  

4.  Polititjenesten sommeren 2021 

Politiet v/Dag Størksen 

- Sommervikarer, oppstart 21. juni 

- Forebyggende tjeneste, sykkelpatrulje i sentrum, oppsøkende team og 

rattenavn i samarbeid med kommunene 

- Båttjeneste, i år som i fjor. 2 aktive båter hhv Kragerø og Grenland. 

 

5.  Informasjon vedr. 22. juli-markeringen 

Porsgrunn kommune v/Ingrid Kåss. 

 

I Porsgrunn markeres dette den 22. juli kl 1500, ved minnesmerket i 

Rådhusamfiet. Felles arrangement for Grenland- kommunene som er åpent 

for alle. Skien kirke og Østre Porsgrunn kirke vil holde åpent i tidsrommet kl 

12.00-17.00 denne dagen. 

Program for arrangementet er tilgjengelig på Porsgrunn kommune sine 

hjemmesider. 

 

6.  Støy knyttet til MC-kjøring på Lie i Skien 

 

Det er kommet bekymringsmeldinger fra innbyggere i bydelen. Dag Størksen 

kan ikke gå inn i konkrete tilfeller, og svarer generelt.  

 

Henvendelser fra publikum blir registrert som "klagesteder" hos politiet. 

Henvendelsene blir vurdert ut fra hyppighet og alvorlighet, og ut fra visse 

kriterier blir tiltak iverksatt. 
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Den konkrete saken følges opp av patruljeseksjonen ved Grenland 

politistasjon og tilbakemelding vil bli sendt.  

 

7.  Orientering/status i ungdomsmiljøene  

v/SLT koordinatorene i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune, Politiet v/Tor-

Ragnar Steffensen 

 

Forebyggende seksjon: 

Årets Russ har hatt feiret, uten store utfordringer. 

Det er nedgang i antall ungdom på ruskontrakter. 

 

Det holdes SLT-konferanse høsten 2021. 

 

SLT kontakt Porsgrunn: 

God kontakt og oversikt over grunnskolen 1.-10. klasse. Utfordringer er 

flyttet ned til barneskolealder. Utfordringer på Olavsberget der ungdom fra 

hele Grenland samles til fest.  

SLT kontakt Skien: 

Ikke de store utfordringene i Skien pr nå. Det er en generell uro for 4.-7. 

klasse i sommerferien.  

SLT kontakt Bamble:  

Hva vil møte oss etter koronaen? Mange sliter psykisk.  

 

Tanker for høsten: 

- Sosiale medier (SOME): holdninger og gi råd 

- Arbeid med relasjonsbygging i ungdomsmiljøet 

 

Innspill/kommentarer: 

Hedda F. Five ønsket å belyse problematikken: 

• Vold i fritidsparken utøvd av ungdom/barn i 10 – 12 års alderen: Pr 

16.juni er det tatt avhør i saken, men voldsutøver er ikke identifisert.  

• Sykkelsabotasje ved flere skolers sykkelparkering: Saker som blir 

anmeldt blir etterforsket. Flytting av sykkelparkering til mer "synlige" 

plasser kan være forebyggende.  

 

8.  Ungdata undersøkelsen  

KoRus v/Karoline Eik-Åheim 

 

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende 

ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i poltikkutvikling og 

styring. Ungdataundersøkelsen gjennomføre på skolene i skoletiden.  

 

Karoline har laget et utdrag fra undersøkelsen gjeldene for Skien, Porsgrunn 

og Bamble. KoRus bistår kommunene ved behov. 

 

Presentasjonen er lagt som vedlegg til referatet. 

 

Kommentarer/innspill: 
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Interessante data, som må "knas" og jobbes videre med. Presentasjonen vil 

bli brukt i kommunene.  

 

9.  Eventuelt 

Varaordfører Bamble: Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) kan til 

tider oppleves som vanskelig å nå. FUF sin kontaktinformasjon ser sendt pr 

epost direkte til ordføreren.  

 
 


