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Politiråd for Porsgrunn kommune.  REFERAT 

 
 
Møtetidspunkt 14. mars klokken 09.00  

Møtested Rådhuset Porsgrunn 

Møtt Anne Kristine Grøtting, Robin Kåss, Anne Karin Alseth Hansen, Kjetil 
Haugersveen, Fred Inge Skjærum, Espen Andreassen, Tor-Ragnar 
Steffensen, Dag Størksen Astrid Borchgrevink-Lund, Randi Gro 
Thuland, Rose-Marie Christiansen, Tonje Holt Vøllestad, 

Forfall Annie Sandersen 

 
 
 
Saker: 

Sak nr. Sak Til oppfølgning 

1/22 Avtaler mellom Porsgrunn kommune og 
politiet – videre prosess, innledning v/politiet 
 
I dag er det to bindene dokumenter mellom 
kommune og politi, Styringsplan for politirådet 
og Avtale om tjenestetilbud.   
Politirådet i kommunen skal årlig evaluere 
disse planene/avtalene. Det vil være 
hensiktsmessig om disse samkjøres.  
Internt i politiet er det et ønske om at disse 
avtalene samkjøres, men det er også et ønske 
om at avtalene mellom Skien, Porsgrunn og 
Politiet blir tilnærmet like.  
 
Målet må være at vi har et felles 
avtaledokument.   

 
Ønske om at 
Porsgrunn stiller 
med 1-2 personer 
til ei arbeidsgruppe. 
Rådmannen gir en 
tilbakemelding på 
det.   
 
 

2/22 Samarbeidsrutiner– oppfølgning v/Kjetil 
Haugersveen 
 
Gjennomgang av arenaer hvor kommune og 
politi jobber sammen.  
Presentasjon vedlagt. 
 
I skien kommune har de MAS som alternativ 
læringsarena, i Porsgrunn er det Ressursteam 
2.0 og sykkelkollektivet som brukes som slike 
arenaer.   
 
 
 

 

PORSGRUNN KOMMUNE 

SLT 

Dato: 14.03.2022 

  

 



3/22 Et lite tilbakeblikk på politiåret 2021, herunder 
kriminalstatistikk 2021 v/politiet 
 
Dag Størksen og Tor Ragnar Steffensen 
kjører gjennom en fyldig presentasjon med 
statistikk for 2021, det har vært en nedgang 
innenfor mange områder det siste året, mye er 
nok grunnet covid og blant annet et nedstengt 
uteliv.  
 
Rapporten ligger vedlagt i presentasjonen.  

 

4/22 Trakassering og trusler mot politikere. Kort 
orientering om forskningsrapport fra PHS 
v/politiet 
 
 
Politiet går igjennom status og hva som 
gjøres. Ytringsfriheten går langt og det er 
veldig mye en kan ytre innenfor loven, 
samtidig som også en del blir dømt for 
hatefulle ytringer.  
 
Saker har også på en god måte blitt løst i 
konfliktrådet. 
 
Kommunale sider kan styre litt hva som blir 
liggende i kommentarfelt, kommunen har ikke 
publiseringsplikt av alt på sine sider.  
 
Media kan ta et ansvar for å rydde 
diskusjonsfelt, eventuelt stoppe når det sklir 
ut.  
 
Vedlagt presentasjon.  
 

 

5/22 Nasjonal trusselvurdering fra PST v/politiet 
 
Ny rapport vedlagt. 
 

 

6/22 Ukraina og kommunens forberedelser i den 
forbindelse v/Rose-Mari Christiansen 
 
Det er en ledelse i kommunen som har hatt 
mye fokus på pandemien, men som nå har 
kastet seg rundt og har fokus på flyktninger fra 
Ukraina. Det er et mottak på Herøya med 
plass til 250 beboere. Det har allerede 
kommet en del.  
 
I denne sammenhengen har det og kommet 
en del henvendelse med tanke på tilfluktsrom 
og jodtabletter, Beredskapsansvarlig bruker 
mye tid på dette om dagen.  
Det jobbes og med nødstrøm, nødvann og 
nødnett.  
Noen av de som kommer som flyktninger fra 

 



Ukraina drar til venner og slektninger og får 
ikke registrert seg i systemet. For å få 
rettigheter må en registrer seg, men bor en 
bra kan en vente litt da det foreløpig er kø på 
senteret i Råde.  
 
Det blir også et fokus på helse, da en del som 
kommer ikke har nødvendige vaksiner og kan 
ha sykdom som for eksempel Covid.  

7/22 Årsrapport SLT 2021 v/Kjetil Haugersveen 
 
Rapporten tas til orientering og legges frem 
for BUK i slutten av mars.  

Om det er 
kommentarer og 
innspill må dette inn 
forholdsvis kjapt.  

8/22 Rus i ungdomsmiljøene i Porsgrunn v/Anne  
Kristine Grøtting 
 
Det er en bekymring rundt holdninger og bruk 
hos ungdom. Det er fortsatt slik at flertallet av 
ungdom velger å ikke ruse seg på ulovlige 
rusmidler, men blant de eldste på 
videregående skole viser tallene at det er del 
som tester ut dette. Ungdom på ruskontrakt 
forteller at dette er til god hjelp for å holde seg 
nykter, enkelte ungdom ber også selv om 
kontrakt da det er en god begrunnelse får å 
holde seg unna rusmidler. Men det har vært 
en radikal nedgang i ruskontrakter siste året, 
politiet har ikke lenger samme mulighet til å 
avdekke bruk å pålegge unge kontrakter 
 
Det jobbes inn mot russen og foreldre til 
russen. I Mars blir det møter både på dagtid 
og kveld med russ/foreldre.  
 

 

9/22 17. mai og andre spesielle hendelser 
 
Det blir en normal 17 mai i 2022 og Politiet har 
gode rutiner på dette.  
 

 

10/22 Berammelse av neste politirådsmøte 
 
I slutten av mai, begynnelsen av juni.  

Porsgrunn 
kommune sjekker 
ut datoer og sender 
ut alternativer 

Eventuelt Brev fra justisdepartementet sendt alle 
kommuner 
«Brev til kommunene om bedre polititjenester 
og beredskap» 
 
Det har kommet et brev fra justisminister til 
samtlige kommuner hvor det er ønsker en 
tilbakemelding på dette.  Brev vedlagt. 
 
Høringsfrist er 1 juni 

Når kommunen 
skal svare opp 
brevet, kan en ta 
kontakt med 
politiet for et 
dialogmøte.  

 


