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Politiråd for Porsgrunn kommune.   
 
Møtetidspunkt 25. oktober klokken 13.00  

Møtested Rådhuset Porsgrunn 

Evt. forfall Meldes: kjetil.haugersveen@porsgrunn.kommune.no 

Innkalte Anne Kristine Grøtting, Robin Kåss, Anne Karin Alseth Hansen, Kjetil 
Haugersveen, Fred Inge Skjærum, Espen Andreassen, Tor-Ragnar 
Steffensen, Dag Størksen Randi Gro Thuland, Rose-Marie 
Christiansen, Erlend Gabrielsen Skolem 

Forfall Tonje Holt Vøllestad, Annie Sandersen 

 
 

Sak nr. Sak Til oppfølgning 

 Media ønsker å være til stede på under politirådet. 
Rådet må ta stilling til om en ønsker et åpent eller 
lukket møte. Politirådet er i utgangspunktet lukket, 
men kan åpnes for pressen.  
 
Vedtak:  
Politirådet er et samarbeidsmøte som er lukket, på 
dagens møte er det flere saker med 
personsensitive opplysninger, politirådet mener at 
det ikke er hensiktsmessig å åpne dagens møte.  
 
 

 

19/22 
 

Kort statusoppdatering fra politiet  
 
v/Dag Størksen  
 
Høsten har vært preget at mye aktivitet og tunge 
saker til etterforskning. Det har vært hektisk med 
mye overtid og harde prioriteringer på kapasitet.  
Mannskapet har stått på og politiet har kommet 
greit gjennom høsten til tross for stor 
arbeidsbelastning.  
 
 

 

20/22 Kriminalitetsutfordringer – en 
etterretningsoppsummering  
 
v/Erlend Gabrielsen Skolem 
 

• En informasjon i et 4 måneders perspektiv i 
forhold til ulike miljøer.  
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• Betydelig klager på crosser og uvettig 
kjøring. Uregistrerte og bøyd skilt gjør det 
ofte vanskelig å fange opp. Noen få som 
ødelegger for mange.  
 

• Vold i ungdomsmiljøer. Få tilfeller anmeldes 
og flere av tilfelle sees i sammenheng med 
kjøp og salg av narkotika. Trusler rundt 
bilder og deling på nett er et problem og 
setter unge i en veldig vanskelig situasjon.  

• Vinning i Skjærgården 

• Mobile vinningskriminelle kan i noen tilfelle 
opp et system med tilreisende og 
fastboende.  

• Vold og trusler med kniv, i enkelte miljøer.  

• Status flyktninger.  
 

21/22 Det har vært en del uro rundt utleie av lokaler i 
Porsgrunn sentrum, Hva kan politi/kommune 
sammen gjøre for å roe dette? 
 
v/Tor Ragnar Steffensen 
 
Videre oppfølging snarest mulig. 
Jurist i kommunen og jurist hos politiet må se på 
saken for å vurdere hvilke krav som kan settes til 
arrangør – herunder vurdere hvorvidt det kan 
stilles krav til skjenkebevilling. 

 

22/22 Næringslivet og spesielt Vinmonopolet i Storgata 
har meldt om bekymring med tanke på rusmiljøet 
rundt senteret. Det er lite synlig politi i gatene i 
Porsgrunn, og derfor er det forbundet med en del 
frykt hos enkelte for hva som kan skje hvis det 
kommer til en alvorlig konfrontasjon. 
 
v/Rådmann Rose-Marie Christiansen 
 
Politiet:  
Vi har ikke mange meldinger på det området, men 
skal ta det med tilbake. Det er et miljø i området, 
det kan oppleves som utrygt, men er i 
utgangspunktet harmløse folk. Det er ønskelig at 
alle saker her blir meldt inn slik at politiet får en 
oversikt over problemet.  

 

23/22 Langtidsparkering med bil som bolig 
Det oppleves at enkelte parkerer bilen sin og 
nærmest bosetter seg i den over lengere tid.  
For noen oppleves det ugreit å ha ukjente boende i 
nærmiljøet og tett på uten at en vet hvem det er.  
Hvordan er reglene på dette? Hvem håndterer 
slike saker? 
 
v/ varaordfører Anne Kristine Grøtting 
 
Politiet må ha hjemmel for det de skal kunne gjøre 
noe, og står ikke bilen feilparkert kan ikke politiet 

 



gjøre noe med det.  Politiet kan være synlig i 
området om det kan øke trygghetsfølelsen for de 
som bor det.  
Er det tyveri, forsøpling, hærverk eller andre 
ulovligheter kan politiet gå inn i saken på en annen 
måte.  

24/22 Avholdt SIAN markering i Skien og Porsgrunn, kort 
informasjon. 
 
v/Politiet  
 
De to arrangementene i Porsgrunn og Skien gikk 
veldig greit for seg med veldig dårlig oppslutning. 
Politiet bruker betydelige ressurser på dette og må 
fremover se på hvor mye som er nok. Det er gjort 
masse godt arbeid i forkant, med en god dialog 
mellom politi og kommune.  

 

25/22 Orientering fra forebyggende seksjon 
v/Tor Ragnar Steffensen 
 
To utfordringer som stikker seg ut som alvorlige, 
veldig unge ungdommer som stjeler og kjører biler,  
Og et lite miljø som skaper frykt gjennom igjennom 
ran, trusler, vold. 
 

 

26/22 Samarbeidsavtale politiråd 
Avtalen ble behandlet i bystyret i Porsgrunn 20.10 
og er klar til å underskrives.  
 
Vedtak: 
Saken er behandlet i politirådet i Skien og 
Porsgrunn og begge bystyrer og det gjenstår kun 
signering.  
 
Det blir funnet et egnet tidspunkt for det praktiske 
rundt signeringen.  
 
  

 

Eventuelt  
 

 

 


