
POLITIRÅD 
Samarbeidsavtale mellom Porsgrunn kommune og 

Sør-Øst politidistrikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formål: 

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt 

politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

 

Deltagelse: 

Minimum faste medlemmer: 

Ordfører/varaordfører i Porsgrunn kommune: Janicke Andreassen/leder 

Politistasjonssjef/lensmann: Dag Størksen 

Rådmann: Per Wold 

Politikontakt: Line Nerdrum 

SLT- Koordinator/sekretær: Cato Knudsen 

Andre kontaktpersoner: 

Robin Kåss (ordfører) 

Anne Karin Hansen (H) 

Ingrid Elisabeth Kåss (administrasjon)  

Det avholdes 4- 6 antall møter pr. år, minimum 2.  

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Det utarbeides referat som arkiveres. 

Lokale mål og oppfølging: 

Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet for 

perioden 2016 – 2019 blitt enige om følgende satsningsområder med tiltak: 

1. Rus og kriminalitet blant barn og unge 

• Politi og kommune skal bidra til tidlig intervensjon i arbeidet for å sikre at flest mulig 

gjennomfører videregående skole.  

• Politirådet skal bidra til at SLT – arbeidet er systematisk og kunnskapsbasert, samt jevnlig 

drøfte det holdningsskapende arbeidet med rus – og kriminalitetsforebygging.  

2. Vold og ordensforstyrrelser i sentrum 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og godt samarbeide, søke å få til en helhetlig 

alkoholpolitikk i Grenland, med intensjon om å redusere alkoholforbruket.  

• Politi og kommune skal gjennom drøfting og dialog sikre at det 

kriminalitetsforebyggende perspektivet er med i byplanlegging og reguleringsplaner. 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og samarbeid sikre trygge bomiljø.  



•  

3. Vold i nære relasjoner 

• Politi og kommune skal gjennom godt samarbeid og gjensidig informasjonsutveksling 

bidra til et best mulig arbeid for å forebygge og begrense vold i nære relasjoner.  

4. Gjengangerkriminalitet 

• Politi og kommune skal gjennom dialog og drøftinger arbeide med boligpolitiske 

spørsmål og rusomsorg knyttet til gjengangere.  

• Politi og kommune skal forebygge og hindre at organiserte kriminelle miljøer etablerer 

seg i Grenland. 

5. Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 

• Politi og kommune skal forebygge og avdekke hatkriminalitet og voldelige 

ekstremistmiljøer, gjennom økt fenomenkunnskap, erfaringsutveksling og 

kunnskapsdeling.  

• Politiet og kommune skal motvirke utenforskap. For å forhindre polarisering og 

marginalisering arbeides det systematisk for å styrke inkluderingstiltakene i 

lokalsamfunnet.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 

tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.  

 Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede 

utfordringer.  Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  

 

Da det foreligger en Strategiplan for politiråd for 2016 – 2019 som er vedtatt av Porsgrunn bystyret 

så er den gjeldene frem til 2019. Det vil da i samarbeid mellom politiet og kommune utarbeides en ny 

avtale.  

Strategiplanen for politiråd 2016 – 2019 blir av den grunn lagt til vedlegg i denne avtalen, og anses 

gjeldende frem til 2019.  

Gyldighet: 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

Dato :___________________ 

 

       Kommune/kommuner:___________________ 

 

 

 

Stasjonssjef/lensmann                                                                             Ordfører 

 



 

 

 

 

                          

               


