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Notater fra Regionalt politiråd i Østre Agder, 
Vegårshei, fredag 18. februar 2022 

 

Disse møtte fra kommunene: Nestleder ordfører Marianne Landaas, Tvedestrand kommune, 

ordfører Kjetil Torp, Vegårshei kommune, ordfører Bjørn Gunnar Baas, Åmli kommune, ordfører 

Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune og ordfører 

Ove Gundersen, Froland kommune og varaordfører Steinar Pedersen, Gjerstad kommune.  

Fylkesordfører i Agder Arne Thomassen deltok.  

Fra kommunedirektørutvalget møtte: 

Harald Danielsen, Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Magnus Mathisen, Grimstad, Bo 

Andre Longum, Froland, Torill Neset, Gjerstad og Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand 

Fra politiet deltok: 

Politimester i Agder politidistrikt Kjerstin Askholt, politiinspektør/ driftsenhetsleder ved Felles 

enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) Gordon Petterson, 

politiførstebetjent/etterretningsleder Filip Ærø Haugesten - Arendal og Froland politistasjon/Østre 

Agder driftsenhet, politikontakt i Arendal, Torbjørn Trommestad, forebyggende seksjon - Arendal 

og Froland politistasjon, politikontakt i Froland, Inger Marthe Tvedt Gelius, forebyggende seksjon - 

Arendal og Froland politistasjon, politikontakt i Åmli og Vegårshei Odd Arvid Bjørnbakk - Åmli 

politistasjon, politikontakt i Tvedestrand Morten Tobiassen - Tvedestrand politistasjon, 

politistasjonssjef/tjenesteenhetsleder i Risør/Holt Odd Holum, politioverbetjent/SARA-

koordinator/Familievoldskoordinator ved Forebyggende seksjon (FEFE), Renate Alstrup Furre og 

driftsenhetsleder Agder politidistrikt - Østre Agder driftsenhet Terje Gundersen. 

Fra RVTV Sør så deltok Pernille Lavoll Baade. (RVTS står for regionalt ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging). 

Innledning til Politirådsmøtet i Østre Agder: 

Nestleder i Østre Agder-samarbeidet IPR Marianne Landaas ønsket velkommen og overrakte 

blomster fra kommunene i samarbeidet til den nye politimesteren Kjersti Askholt og til ny 

politistasjonssjef i Arendal og Froland og ny leder for Østre Agder driftsenhet Terje Gundersen. 

Politimester Kjersti Askholt innledet møtet med å fortelle om sin bakgrunn fra Justisdepartementet, 

fengselsvesenet og som sysselmester på Svalbard. 

Hun understreker politiets vilje til å være nær innbyggerne. Under politirådsmøtet med Setesdal 

hadde erfaringene med passbussen blitt trukket fram som et godt eksempel på dette. 

Politiet må løse sine oppgaver på nye måter. En økende andel av kriminaliteten skjer på nett og det 

gir store utfordringer knyttet til å oppdage og oppklare. 

Politimesteren ønsker framover å prioritere deltakelse på regionale politiråd. Hun har begrenset 

mulighet for å delta på lokale politirådsmøter. 
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Kriminalitetsutfordringer i Agder politidistrikt 

Ved Gordon Petterson og Philip Ærø Haugesen.  

Etterretningslederen innledet med å peke på landsdelens utfordrende posisjon med nærhet til 

fastlands Europa. Han mente at dette er mye av bakgrunnen for at vi har tredje mest kriminalitet i 

landet vurdert i forhold til innbyggertall. Etter Oslo og Finnmark. Vi er sårbare for organisert 

kriminalitet.  

Utfordringene forsterkes av at landsdelen har et høyt antall barneverninstitusjoner. Det er 

ogsådårlige levekår i mange kommuner. Agder registrerer mange tilfeller av seksuelle overgrep. 

Tallet på straffesaker synker, men når mere skjer digitalt så kan det ikke tilskrives synkende 

kriminalitet. 

Agder har tradisjonelt hatt et høyt antall restanser. Dette er vesentlig forbedret noe som er en fordel 

både fornærmede og gjerningsperson. Det er ryddet i mange gamle saker slik at det nå er mulig å ha 

fokus på de nye sakene fortløpende. 

Filip Ærø Haugesten gjennomgikk statistikken for de siste år. Fra 2017 er tallet på registrerte saker 

sunket fra 6.152 til 5.246 i 2021. En vesentlig del av dette er relatert til narkotika- og 

vinningskriminalitet. Narkotika flyter på digitale plattformer. Barn og unge har sterkt fokus. Det er 

egne prosjekter i Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Det er mange rusrelaterte konflikter. 

Exposed-kontoer rammer unge innbyggere hardt. Overgriper mangler ofte forståelse for 

konsekvensen for de som får intime bilder og/eller overgrepsbilder lagt ut. Gjerningsmenn og 

tilskuere legger grove overgrepssaker ut på nettet. De som utsettes for overgrep tørr ikke gå til 

politiet. 

Fortsatt er grov vold begått av personer med psykiske lidelser en stor utfordring for politiet. 

Særlige utfordringer framover: 

 Ulike typer radikalisering  

 Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst 

 Tystnadskultur (Phisting)  

 Datainnbrudd med og uten løsepengevirus. 

 

Gjennomføring av barneavhør. 

Gordon Petterson gjennomgikk praksis for barneavhør som gjennomføres med bred deltakelse fra 

ulike kompetansemiljøer. Barn er særlig sårbare og må håndteres ut fra dette. De nasjonale 

retningslinjene vil bli endret. Det kan korte ned på tidsbruken. 

Kommunene understreket at denne type saker er krevende av mange grunner. Fagfolkene i 

kommunene bruker mye tid. En opplever at saker der kommunale medarbeidere er anklaget tar mye 

tid noe som går ut over store arbeidsplasser. Hurtig behandling er avgjørende for at ikke store 

arbeidsplasser som skoler og barnehager ikke kan utføre sine oppgaver på forsvarlig måte. 

Kommunene stilte spørsmål om enklere avhørsformer kan benyttes når hensynet til barnet tilsier 

dette. 

 

Etterslep på behandling av våpensøknader. 

Odd Arvid Bjørnbakk orienterte om arbeidet med våpen søknader. Behandlingstiden er vesentlig 

redusert. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Kriminalitetsbildet-i-Ostre-Agder-EL3.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/vapentillatelser.pdf
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Det er fortsatt utfordringer med våpen som ikke har blitt riktig håndtert i dødsbo. 

Det foreligger signaler om at en vil gjennomføre et våpenamnesti i 2022. 

 

Intervju av utenlandsk arbeidskraft. 

Odd Holum redegjorde for politiets oppgaver knyttet til slike saker. Gjennomgående mener de at de 

som har behov for intervju får dette innenfor en forsvarlig tidsramme. For tiden om lag 3 uker. 

Intervju av søkere fra utenom EØS kan skje i Arendal, mens EØS-borgere har sine intervju i 

Kristiansand. Politiets seksjon for utenlandsforvaltning ivaretar intervjuene. EØS-borgere kan 

begynne å jobbe med en gang, men må sørge for å registrere seg innen tre måneder. Må ha jobb når 

de ankommer. Det må være heltidsstilling. De må skaffe seg norsk personnummer/skattekort. 

Oppholdstillatelsen gjelder for den periode de har jobb.  

Representanter for denne forvaltningen er innstilt på å møte næringssjefen for å drøfte praksis og 

utfordringer knyttet til dette arbeidet.  

Fra kommunal side ble det etterlyst mulighet for å intervju av EØS-borger også i Arendal. 

Kommunene understreker at politiet må forberede seg på vesentlig økt behov for innsats for at 

nødvendig arbeidskraft til de nye industriene skal kunne være tilgjengelig i årene som kommer. Jfr 

informasjon til representantskapet om progresjonen i etableringen av Morrow Batteries og andre 

virksomheter som etablerer seg i kjølvannet til deres etablering. 

 

Responstid ved ulike hendelser.  

Politistasjonssjef Terje Gundersen redegjorde for hvordan politiet måles på responstid i forhold til 

ulike typer henvendelser. Tallene viser gjennomgående at en overholder kravet til responstid på de 

høyest prioriterte henvendelsene. Det har i året som gikk vært hendelser i Åmli der en erkjenner at 

man ikke har kunnet være tilstede som både innbyggere, kommune og politiet forventer og ønsker. 

Politiet erkjenner at oppfølgingen av oppgaver med lavere prioriterte, men like fullt viktige 

henvendelser, ikke alltid har fått ønsket oppmerksomhet. Dette kan være snakk om innbrudd og 

skadeverk som ikke er akutt, men som oppleves av den som har vært utsatt for dette som viktig og 

alvorlig. 

 

Utfordringer i ungdomsmiljøet knyttet til rusmidler – hvilke trender ser vi? 

Leder av forebyggende enhet Torbjørn Trommestad 

Ingen vil være en "Schnitc". Det betyr å bistå politiet med opplysninger. Utfordringen er økt ved at 

også foresatte kvier seg for å bidra med opplysninger. Utstrakt frykt i lokalmiljøet for represalier. 

Politiet er sterkt bekymret for at dette fenomen forsterker seg. Offentlige myndigheter, foresatte og 

ungdom må drøfte konsekvensene av denne utvikling. Grove voldshandlinger kan ikke avdekkes 

når offer, tilskuere og overgriper nekter å forklare seg. 

Vi må ta dette på alvor for det fører til handlingslammelse og overgripere opplever ingen 

konsekvenser av sine handlinger. 

Ungdom som ønsker narkotika kan få tak i det over alt. Legaliseringsdebatten har undergravd 

holdninger som forhindret bruk. Bruk skjer allment i ungdomsmiljøene til hverdag og fest.  
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De som arbeider forebyggende er meget bekymret for den utvikling de ser og forventer at flere skal 

engasjere seg for å møte utfordringene. 

Farlige personer – politiets arbeid med trusselutsatte og trusselutøvere inkl. vold i nære relasjoner  

Renate Alstrup Furre holdt en presentasjon. 

I denne kom hun inn på Trusler og voldshendelser og hvordan politiet arbeider med trusselutsatte 

og trusselutøvere. De retter søkelys på personer med voldskapasitet og faktorer som utløser at de 

utøver vold. 

Politiet uttrykker at tverretatlig samarbeid er forutsetningen for å kunne lykkes med 

voldsforebyggende arbeid. 

 

Forebygging av skadelig seksuell atferd blant barn og unge 

Pernille Lavoll Baade fra RVTV Sør (RVTS står for regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging) presenterte et fellesprosjekt mellom dem og politiet i Agder. 

Spørsmålene prosjektet stiller er: 

1. Hva slags kunnskap har du om ungdom som begår overgrep eller utøver en problematisk 

eller skadelig seksuell atferd? Vi vil gjerne vite om hva slags overgrep/atferd du kjenner til, 

nettrelatert/fysisk, kjønn og aldersgruppe.  

2. Hvilke forebyggende tiltak er du kjent med innenfor denne tematikken?  

3. Hva konkret kan du og din tjeneste bidra med?   

4. Hvilke konkrete muligheter ser du hos andre tjenester og hvilke utfordringer ser du? 

 

Hva er problematiske og skadelig seksuell atferd? 

Problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) betegner handlinger som innebærer seksuell atferd 

hos barn og unge som ikke er utviklingsmessig adekvat, som kan være skadelig for en selv eller 

andre, eller innebære misbruk av andre barn, unge eller voksne. 

Det har vært bred rekruttering av respondenter i undersøkelsen både faglig og geografisk. 

Presentasjonen redegjorde for funnene i undersøkelsen. Disse som har stor interesse for 

medarbeider som arbeider med barn og ungdom i kommunene. RVTS sør ønsker i å formidle  

kunnskapen undersøkelsen gir til yrkesgrupper i kommunene som arbeider med barn og ungdom. 

Representantskapets medlemmer ga uttrykk for at dette politirådsmøtet hadde vært verdifullt og at 

politiet ga god tilbakemelding på de utfordringspunkt representantskapet hadde reist på forhånd. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Politirad-18.02.2022-Vegarshei-vold.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-admin/upload.php?item=24394
https://rvtssor.no/

