
Referat fra samarbeidsmøte med politiet  

Avholdt: kommunestyresalen 3/1 2019 kl. 12.00 – 14.00 

 

12.00 – 13.00 

Sak 1: Samarbeid mellom barnevernstjenesten og politi 

Til stede: 

 Alf Lorentsen (konst. Rådmann), Ann-Ellen Johansen (konst. Helse- og omsorgssjef), Sture Grønli 
(opplæringssjef), Rolf Otto Klemetsen (barnevernleder), Gunn Hansen (barnevernskonsulent), Kamilla 
Olsen (barnevernskonsuelnt) 

Fra politiet: Lars Linden, Kenneth Helberg 

 

På første sak ble en aktuell situasjon diskutert.  

Samarbeidsavtale mellom Karlsøy kommune og Tromsø politidistrikt er signert av begge parter. 

 

13.00 – 14.00 

Sak 2: Samhandling barnevern / politi samt øvrige kommunale tjenester 

Til stede: 

Alf Lorentsen, Ann-Ellen Johansen, Sture Grønli, Rolf Otto Klemetsen, Gunn Hansen, Kamilla Olsen, 
Hege Johansen (helsesøster), Berit Antonsen (rektor Hansnes skole), Reidun Dahl (rektor Vannøy 
oppvekstsenter), Monica Jensen (rådgiver Vannøy oppvekstsenter), Andre Sæbø (rådgiver Hansnes 
skole) 

Fra politiet: Lars Lindin, Kenneth Helberg 

Lars Linden informerer om politipostens organisering, og at de jobber med å få på plass en 
kontaktperson for Karlsøy kommune. Inntil videre gjøres henvendelser til Lars Lindin. Han presiserer 
at terskelen for henvendelser må være lav, det er viktig å melde om forhold som vi tror kan være av 
interesse for politiet. 

Det er etablert forebyggende barne- og ungdomsteam i Karlsøy kommune, som skal jobbe med saker 
som berører skole, barnehage, helse og barnevern. Det er viktig å forsteke samarbeidet mellom de 
kommunale instanser, og utarbeide gode rutiner ift samhandling. 

Det er relativt få barnevernssaker som meldes fra Karlsøy, og det kan ha flere årsaker. Samtidig er 
politiet litt bekymret, hvis årsaken er underrapportering. Det er viktig å ha fokus på dette i tiden 
fremover. 

Helse- og omsorgssjef skal finne kursholder, og innkalle alle avdelingsledere/aktuelle ansatte til en 
kursdag med tema meldeplikt og taushetsplikt i saker som utløser varslingsplikt for den ansatte. Det 
tas sikte på å gjennomføre kurset i løpet av februar. 

 



Politiet ønsker våren 2019 å gjennomføre en temakveld for foreldre/foresatte, skolehelsesøster og 
skolens ansatte med fokus på foreldrerollen i forbindelse med holdninger, utviklingstrekk, 
framgangsmåte ved mistanker, eller andre utfordringer vedrørende rusmidler. Temakvelden vil være 
for foresatte for barn fra 1. til 10. klasse. Det avholdes møte både på Ringvassøya og Vannøya. Sture 
planlegger dette videre med politi og skolene. 

Spørsmål rundt ungdom og rus kan rettes til Kenneth Helberg. 

Høsten 2019 ønsker politiet å gjennomføre temakveld med fokus på seksuell krenkende adferd. Sture 
planlegger dette videre med politi og skolene. 

Aktuelle ledere i frivillige virksomheter i kommunen kan gjerne inviteres til nevnte møter. 

Politiet presiserer viktigheten av å tipse dem, i store og små saker. For å kunne gjøre en best mulig 
jobb, er de helt avhengig av opplysninger. Erfaringsvis sitter vi for lenge med informasjon, og mange 
ganger varsler vi ikke i saker der politiet burde få opplysninger.  

Konst. Helse- og omsorgssjef har inntrykk av at de interne rutinene for varsling har 
forbedringspotensial, og nevnte noen eksempler på dette.  

 

 

Referent(er)  

Ann-Ellen Johansen 

Sture Grønli 


