
Referat Karlsøy politiråd 19.10.2021 

Deltagere  
Leif Hovden, Mona Benjaminsen, Elisabeth Johansen, Alf Lorentsen, Sture Grønli, Unni With, 
Anita Hermandsen, Kenneth Helberg, Lars Lindèn, Stian Pettersen, Elisabeth Walin  
 

Sak1 Informasjon 

- NNPF – Politi. Innledning v/Anita  
Forskjellen på NNPF og politiet. 
NNPF er en frivillig organisasjon, uavhengig av politiet. 
 

- Orientering straffesaker v/Elisabeth  
Svært få straffesaker registrert fra Karlsøy. 
Få saker fra barnevernet om straffbare forhold. 
 

- Status patruljeseksjonen v/Stian 
En del kontroller det siste året. Planer om flere kontroller framover. Har en del utrykninger med 
helikopter.  
Utfordrende å drive kontrollvirksomhet ute på øyene, på grunn av «jungeltelegraf». 

 
- Status Forebyggende barne- og ungdomsteam (FBU).   

Har vært litt vanskelig å finne plassen i organisasjonen. Kommunen har gode rutiner for å fange opp 
enkelthendelser, og det jobbes tverrsektorielt. 
FBU bør kanskje ha samme form som U16 i Tromsø? Kenneth og Sture jobber videre med dette, og 
involverer ved behov. 
 

- Vannøy-tur, tirsdag 23. november. Kenneth orienterer.  
Forebyggende og etterretning. Samarbeid mellom politi og skole. 
Besøk på begge skoler. 
Foreldremøte på kvelden. 
Besøk i bedrifter. 
Leder beredskap fra Karlsøy kommune blir med. 
Kommunen kan, ved behov, stille ressurser til disposisjon. 
 

- Pågående livstruende vold (PLIVO). Status. Dato satt: 15. november.  
Morten Renland (leder øvelsen) 
Markører (10-15 stk.). Unni/Markus koordinerer med UiT 
Markus (brann) 
Ambulansestasjon (Markus) 
Kommunen og politiet koordinerer. 
 

- Felles innsats mot kriminalitetstrusler innenfor økonomi, arbeidsliv og miljø, v/politiet.  
Det forventes ny trusselvurdering er ventet. Det er krevende og utfordrende å jobbe opp mot slike 
trusselbilder. 
Til diskusjon: 

o Hvordan skal vi ha felles innsats? 
o Hva bør kommunen være oppmerksomme på? 
o Hva kan kommunen gjøre/bidra med? 

 
Tilrådning fra politirådet: 



Det er ønskelig å arrangere en ny runde med seminar med næringsliv, kommune og politi, og i 
tillegg inkludere trafikkultur. Karlsøy kommune jobber videre med dette, og koordinerer med 
politiet. Januar/februar 2022 er aktuelt tidspunkt. 

 

Sak 2 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge.  

Ser på utfordringer som kommer frem i ungdata. Hvordan har barn og unge det, kunnskapsgrunnlag, 
forebyggende tiltak. Sammenligner ulike funn mellom Karlsøy, Tromsø  og Norge.  

- Ungdataundersøkelse v/Kenneth. 

 
Drøfting av funn og eventuelle tilrådninger fra politirådet.  Første runde med juniorundersøkelsene.  
 
Hva gjør de på fritiden? Har man ikke et positivt tilbud på fritiden kan negative aktiviteter utvikles. 
Ting henger sammen. Frivillige aktører og rollen til kommunen? Geografisk demografi og avstander 
mellom de få i samme aldersgruppe. Stor misnøye med kulturtilbudet, idrettsanlegg og lite deltakelse 
i idrett sammenlignet med Tromsø og Norge.  
Tas til orientering og brukes videre i ulike planer. 

Sak 3 Forbyggende tiltak mot rus og psykisk helse.  

Samarbeidsavtale UNN-Karlsøy kommune-politiet er under arbeid, og vil være klar innen årets slutt. 

Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan er ikke påbegynt. 

 

Sak 4 Skjenking og ruspolitikk  

Rapport fra Nordfjelske v/Alf. 

Rapporteres årlig til Levekårsutvalget i kommunen. 

Ingen alvorlige brudd ved kontroller sist år. 

 

Sak 5 Beredskap og krisehåndtering  

Presentasjon av leder beredskap, Markus Ottosen. 

Søkelys på trafikkulykker på Vannøya. 

Paradoksalt at innbyggere er kritiske til forebyggende arbeid, samtidig som kontroller etc. blir varslet 
via «jungeltelegraf», samt at det er vanskelig å få tilgang til informasjon fra innbyggere, vitner etc. 
Dog er det et inntrykk at tilgangen til vitneobservasjoner er blitt bedre. 

Politiet ønsker å bidra til kommunens arbeid med trafikksikkerhetsplan, som er planlagt oppstartet i 
2021, med ferdigstilling 2022. Kommunen følger opp med involvering på et tidlig stadium. 

Holdningsskapende arbeid opp mot foreldre, arbeidsgivere og skoler.  

Kommunedirektør orienterer om siste «tabletop»-øvelse. Kriseledelsen har gjennomført slike typer 
øvelser de siste fire årene, med følelse og tilbakemeldinger om god progresjon.  
Kriseledelsen har ønske om å involvere flere sektorer/samarbeidspartnere i denne type øvelser. 
Politiet bidrar gjerne ved slike øvelser.  



Leder beredskap karakteriserer overordnet planverk som god, og har utvekslet en god del planer 
med politiet. 
 
Kommunen har etablert psykososialt kriseteam, og har egen plan for det. 
 
Det kan være aktuelt å revidere handlingskort «skoleskyting» i forbindelse med PLIVO-øvelsen 15. 
november. Leder beredskap følger opp. 
 
 
Sak 6 Samarbeidsavtale  

Avtale 2021 – 2023 signert. 

 

Eventuelt 

- Anita: Politimesteren inviterer kommunene i Troms til egen dag. Ønsker å komme til 
kommunen først. Anita kommer tilbake til aktuelt tidspunkt for et møte. 

- Mona: prosjekt Innflytterstrategi – fra arbeidsinnvandrer til innbygger. 3-årig prosjekt som 
handler om hverdagsintegrering. Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy. 

 


