
 

 

 

  

Møtereferat 2016.11.09 

Til stede: Erik Eriksen, Geir Gjømle, Kari Kaggerud, Christian Schibsted-Larsen, Julio, Inge 
Kaggerud, Ingrid Berget, Anne Wiik Stamsø, Berit Midtgaard, Helge Grande, Tor Suhrke, 
Steinar Skilhagen, Yngvar Lohne, Turid Isnes, Halvor Thommesen, Espen Hoell 
 
Gjester: Birger Stamsø 
 
Minnedag: Sønnen til Jan Syvertsen døde og skal begraves fredag 18 
 
Tigris:  

 Erik: 21 medlemmer allerede på FB. På møtet 23/11 vil vi gå gjennom «FB basics» 

 Ingrid har vært ute på det nye næringsområdet. Det er mange interessenter der. 
Sjerkøya nesten utsolgt. Folk flytter til Bamble! 

 
 

Operasjon Grenseløs - et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, 
Telemark, Buskerud og Asker og Bærum politidistrikter 
Ved Terje Stubb-Olsen 

 
 Operasjon Grenseløs startet opprinnelig i Vestfold i 2007 

 Skal avsløre mobile kriminelle østeuropeere som opererer 
over et større geografisk område 

 Har jobbet med flere saker som førte til pågripelse, senest 
en liga som ranet eldre i hjemmene deres, samt en liga som 
stjal airbager, GPS-er og annet utstyr fra biler 

 Har fått navnet fordi de mobile vinningskriminelle opererer 
på tvers av politidistrikter 

Langesund  

Rotaryklubb 



 

 

 
Bakgrunn:  

 en kraftig økning i vinningskriminalitet.  

 Mange kriminelle kom til Norge etter EU-utvidelser med åpne grenser.  

 Ikke gjerder mellom eiendommene, generelt beskytter man egne verdier i mye større 
grad enn vi gjør i Norge. 

  Krimstatistikk gikk opp 

 Utfordring for politiet med 27 politidistrikter: både en geografisk- og en holdnings 
grense  

o Greide å samarbeide og å gjøre hverandre gode 
o Reiste rundt i de aktuelle landene og etablerte personlige kontakter med lokalt 

politi.  
o Må ha noen «kjappe» kontakter i tillegg til de offisielle 
o Etablere kunnskap om de kriminelle man skal følge opp 

 Narkomane som finansierte bruken gjennom innbrudd’ 

 Svartebørshandel av elektronikki 

 Kommer inn over Svinesund og kjører fra svenskegrensen til Trondheim og gjør 
innbrudd underveis. Fokus på gull, sølvtøy, og penger. Ikke mye TV/radio etc. 

 Fikk stoppet dem underveis 

  
Mobil vinningskriminalitet. 

 Organisert som små enkeltstående grupper eller del av gruppe i hjemlandet sitt.’ 

 Grov profittorientert vinningskriminalitet straffes mye lettere enn med narko.  

 God fortjeneste og lave straffer. 
 
Eksempel på tyveritokt. 

 Påhengsmotor-tyverier fra Trondheim til svenskegrensa. 

 Klarte ikke å stoppe det ved å bare ta «transportørene». Sjåføren var bare skyldig i å 
kjøre tyvegods. 

 Analysen av tyveriene viste hvem som var hovedmann. Men ikke lett å få det polske 
politiet til å reagere. De hadde jo ikke gjort noe i Polen! 

 Fikk til slutt lov til å pågripe hovedmannen i Polen.  

 Tyveriene redusert med 75% 
 
Suksesskriterier: 

 Grenseløs hadde dedikerte personer  

 Eget budsjett 

 Erfaringene fra grenseløs brukt som argument for hvorfor/hvordan politiet skal 
omorganiseres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Helge 

iiiiiiiiiii  

                                                           


