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20211110 MØTEREFERAT – POLITIRÅD PORSGRUNN KOMMUNE

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

 

Sak  
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SIAN-markeringen i Porsgrunn. Politiets erfaringer. 

 

Det var en stor operasjon med mange mannskaper og stort sikkerhetsopplegg da SIAN 

gjennomførte sin markering i Porsgrunn 9.oktober. Markeringen gikk rolig for seg og både 

kommunen og politiet er godt fornøyd med planleggingen, samarbeidet og gjennomføringen 

av dagen.  

 

SIANs budskap kan for mange oppfattes både provoserende, sårende og upassende, og 

deres markeringer fører til store kostnader både for kommunen og for politiet. Likevel har 

offentlig grunneier plikt til å til rette legge for at folk skal få utøve demonstrasjonsfriheten – 

uavhengig av budskap. 
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Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme – rutiner ved bekymring/mistanke 

 

v/NAV leder Grunde Grimsrud. 

 

De siste månedene har det vært flere saker som aktualiserer gode rutiner i samarbeidet 

mellom kommunens virksomheter og politiet.  

 

Dersom det er alvorlig bekymring for personer som kan utgjøre fare for liv og helse skal 

politiet kontaktes; 

• Ved bekymring for personer som fremstår radikalisert og som har potensiale for vold 

skal radikaliseringskontakt i politiet Vegard Robertsen kontaktes.  

• Ved generelle bekymringer for personer med potensiale for vold, uten at de fremstår 

radikalisert, skal etterretningsleder i politiet Erlend Gabrielsen Skolem kontaktes.  

• Leder ved NAV Porsgrunn Grunde Grimsrud er kontaktperson mellom kommunen og 

politiet og skal alltid informeres om eventuelle bekymringsmeldinger.  

 

Grimsrud orienterer virksomhetsledere og sentrale instanser i kommunen om rutinene.  
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Evaluering av avtale om politiets tjenestetilbud. 

 

Politikontaktordningen og samarbeidsavtalen må evalueres fortløpende og nødvendige 

tilpasninger gjennomføres underveis. Polititrådet i Porsgrunn skal gjennomføre en årlig 

evaluering av denne avtalen. Samarbeidsavtalen er inngått og signert av kommunen og 

politiet 26.2.2020.  

 

Både kommunen og politiet går gjennom avtalen før den behandles og signeres på ny ved 

neste politirådsmøte.  
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Samarbeidsrutiner - Har kommune/politi gode nok samarbeidsrutiner når alvorlige 

hendelser inntreffer? 

 

Politiets beredskapssystem angir rutiner for når kommunen skal varsles, og inneholder blant 

annet ressurs- og varslingslister. Politiet ved beredskapskoordinator Bjørge Lothe og 

kommunen ved beredskapsplanlegger Fred Inge Skjærum har et nært samarbeid.  

 

SLT-koordinator Kjetil Haugersveen går gjennom ressurs- og varslingslistene og sørger for at 

de er oppdatert før gjennomgang i neste politirådsmøte.  
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Afghanske flykninger bosatt på Herøya. Informasjonsdeling - politiets og 

kommunens erfaringer. 
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188 personer er bosatt på mottaket på Herøya hybelhus, blant dem mange barn og unge. 

Flere av flyktningene er nå tildelt bostedskommune, og utflytting starter denne uka. De 

fleste vil være bosatt innen utgangen av februar 2022.  

 

Politiet har hatt tett oppfølging av mottaket siden flyktningene kom, og vil fortsette å følge 

opp mottaket inntil de siste flyktningene har flyttet til bostedskommuner. SANA driver 

mottaket, men det er mange som har vært involvert i arbeidet med å gjøre hybelhuset til et 

godt mottak. Barna har fått begynne på skolen og frivillige lag og organisasjoner har vært 

ivrige på å bistå, også med materielle ting som klær og sko. Det har vært en god dialog og 

samarbeid mellom politiet, kommunen og de frivillige, og oppholdet har idet store og hele 

gått bra.  
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Kort info om årets SLT-samling 

 

SLT-koordinator Kjetil Haugersveen informerer; 

 

Forrige uke ble det arrangert SLT-samling med 80 deltakere fra politi, barnevern og andre  

som er tett på skolene og ungdommene i Grenland. Under samlingen ble det diskutert ulike 

temaer i grupper. Noen av temaene som ble diskutert var hvordan man kan komme tidlig 

inn og treffe de riktige barna og ungdommene, trender, ungdommer som har gjort en 

radikal endring, hvordan involvere og informere foreldre, hvordan styrke det tverrfaglige, 

taushetsplikt og opplysningsplikt. 

 

SLT-koordinatorene i Skien, Porsgrunn og Bamble skal i felleskap utarbeide et dokument 

med innspillene fra gruppearbeidet.  
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Uro og trusler som fører til utrygghet hos personalet ved Coop Extra i Porsgrunn  

 

v/Anne Kristine Grøtting 

 

Coop Extra i Porsgrunn ligger i sentrum, og har således en beliggenhet som gjør at det 

oppstår situasjoner og episoder som kan oppleves utrygt for både personalet og kunder. 

Butikken har måttet engasjere ekstra vektertjenester, eksempelvis rundt dager med 

trygdeutbetaling. Problematikken omhandler synlig rus, ansamlinger, trusler og andre 

ubehagelige hendelser. 

Politiet, kommunen og butikkledelsen har hatt samarbeidsmøter angående problematikken 

tidligere, og politiet har hatt økt patruljering i området. Imidlertid har arbeidet ligget litt 

brakk under pandemien, og kommunen oppfordrer nå til å ta tak i problematikken igjen.  
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Eventuelt 
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Ingrid Elisabeth Kåss har vært med siden politirådet i Porsgrunn ble etablert for 12 år siden. 

Dagens politirådsmøte er hennes siste, i det hun snart skal pensjoneres. Kåss takker for seg 

og det gode samarbeidet som har vært mellom politi og kommune. Politiet takker også for 

det gode samarbeidet og ønsker Kåss lykke til i en ny epoke i livet.  

 

 

 

 

 

 


