
Møte Karlsøy politiråd - referat 

Avholdt 30/4-19 på rådhuset Hansnes. 

Tilstede fra Politiet: 

Stasjonssjef)                    Anita Hermandsen 
Seksjonsleder Patruljeseksjon       Yngve Widding 

Seksjonsleder Etterforskning    Lene Fabek 

Seksjonsleder etterretning/forebyggende  Lars Lindèn 

Politikontakt       Kenneth Helberg 

 

Tilstede fra Karlsøy kommune: 

Varaordfører                                               Frank Pettersen 

Rådmann      Leif Hovden 

Opplæringssjef     Sture Grønli 

 

Forfall/ikke møtt: 

Helse- og omsorgssjef                              Alf Lorentsen  

Ordfører      Mona Pedersen 

Formannskap      Elisabeth Johansen 

Saker: 

1. Bli-kjentrunde med kort presentasjon av hver deltaker 
 

2. Kort presentasjon av kommunen. 
Leif presenterer organisasjonsoppbygging i Karlsøy kommune. 
Organisasjonskart vedlagt referat. 
 

3. Kort presentasjon av politiet som også inneholder en liten orientering fra hver 
seksjon om status etterforskning, patruljeaktivitet, forebyggende aktivitet  

4. Gjennomgang samarbeidsavtalen.  
 
Samarbeidsavtale og årshjul 
Anita presenterer organisasjonsoppbygging Troms politidistrikt. 
6 prioriterte funksjoner, med innbyggerne i sentrum: 

- Politiråd 
- Etterretning 
- Felles straffesaksinntak 
- Operasjonssentral 
- Politipatrulje 
- Tjenestekontor 



Hvordan få et godt samarbeid mellom kommune og politi? 
- Samarbeid politiråd og politikontakt. 
- SLT-koordinator fins ikke i Karlsøy. Rolle innehas av Sture Grønli (opplæring). 

Planleggingsmøter ca. 1 mnd. i forveien av politirådsmøtene. Ansvar: kontaktperson 
kommune og politikontakt. 

Mål med avtalen: 
- Mer strukturert og strategisk samarbeid.  
- Gjennomføring av Ungdataundersøkelse hver fireårsperiode. Ble sist gjennomført i 

2017. Datagrunnlag for arbeid og prioriteringer i politirådet.  
- Tverrfaglig arbeid må være forankret i ledelsen i kommunen og politiet. Øverste leder 

bør stille klare forventninger til at de aktuelle sektorene skal prioritere slikt arbeid. 
Ansvarsgrupper rundt sårbare personer/grupper (Tromsø kommune er i ferd med å 
sluttføre en tiltaksplan, og Lene Fabek foreslår at politirådet i Karlsøy kan bruke 
denne i et forebyggende perspektiv). 

- Kommunen er innstilt på å utarbeide aksjonspunkter etter møter i politirådet. 
 

- Møter 2019:  
o April:  

 Gjennomgang av samarbeid, forventningsavklaring. 
 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge. 

o September:  
 Vold og seksuelle overgrep mot barn og utsatte grupper. 
 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 
 Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

o Desember:  
 Skjenking og ruspolitikk. 
 Forebyggende tiltak knyttet til rus og psykisk helse. 
 Beredskap og krisehåndtering. 

- Møter 2020: 
o Februar 

 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge. 
 Beredskap og krisehåndtering. 

o Mai 
 Vold og seksuelle overgrep mot barn og utsatte grupper. 
 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 
 Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

o September  
 Skjenking og ruspolitikk. 
 Forebyggende tiltak knyttet til rus og psykisk helse. 

 
 

5. Evt 
 

Status sett fra politiets side 

Vold 

- Økning i straffesaker, men fortsatt lave tall Tromsø er det et pågående samarbeid 
omkring de under 15 år. Kommunen er samarbeidsaktør. 



Narkotika.  

- En økning i straffesaker, men ikke så mange saker fra Karlsøy. 

Politiet opplever at det ikke kommer så veldig mye informasjon fra Karlsøy. 

Det har de senere år vært en nedgang i antall bekymringsmeldinger, men en viss oppgang i 
2019. Dette kan muligens ses i en sammenheng med mer fokus på temaet. 

Sett i forhold til andelen arbeidsinnvandring i Karlsøy, er tema arbeidslivskriminalitet og 
sosial dumping lav. Det foreslås at kommune og politikontakt arrangerer møte med 
bedriftseiere/næringsdrivende i kommunen, der aktuelle problemstillinger diskuteres. Hvilket 
samfunnsansvar og sentrale samfunnsinteresser bør være i fokus? 

128 innrapporterte meldinger i 2019, mest i forbindelse med påkjørsel av dyr, vinglete kjøring 
mv. Dette karakteriseres som relativt rolig, og det er en tanke om at andelen av andre 
straffbare forhold ikke meldes hyppig nok. 

Straffesaker pr. 2019: 30. 

Politiråd: Lenke til youtu.be https://youtu.be/gpJf4Zzs3fU 

 

Hansnes 03.05.2019 

 

Sture Grønli 

Opplæringssjef  

 

 


