
 

Referat 

Lier kommune 

 
Møte i: Politirådet Møtested: Teams 

Dato: 06.12.2021 Tidspunkt: 10:00 – 11:10 

 

 

Tilstede: Gunn Cecilie Ringdal (H) - Ordfører 

Sikke Næsheim - Kommunedirektør 

Hanne Berg Stubberud - Kommunalsjef 

Kari-Ann Dale – Kommunalsjef 

Pål Sørensen – Politikontakt i Lier 

 

 

Forfall: Øyvind Aas - Leder i GDE 

                   Geir Oustorp – Leder for forebyggende enhet 
 

 
Nr: Sak Følger opp 

1. Referat fra møte 06.09.2021 

 

Godkjent med merknad fra Pål Sørensen angående miljøpunkt 

 

2. TFG oppvekst/velferd 

 

 Samarbeid med barnevakten – forebygging av digital 

mobbing.  

 Har vært utfordringer i utearealene til Hegg skole gjeldende 

fysiske hendelser og digital mobbing. Har nå avtatt og er 

ikke en utfordring lenger. 

 Det er ikke utfordringer eller uro på helse- og 

omsorgsinstitusjonene nå.  

 Kommunen ble varslet av politiet i forkant av at en 

innbygger kom ut etter fengselsopphold. Kommunen 

etterlyser hva som var hensikten med varsel til kommunen. 

Politiet tar en runde på når og hvordan kommunen skal 

informeres om slike situasjoner og hensikten med 

informasjonen. 

 Har kraftig økning i Lier på hendelser av skadeverk og vold 

utført av personer under 18 år som skyldes enkelte 

personer. 

 



3. TFG landbruk 

 

 Skal ha 4-5 møter i året 

 Neste møte blir i januar 

 Skal utarbeide poengterte skriv, f.eks. arbeidsgiveransvar 

 Planlegger teamsmøte slutten av januar med presentasjoner 

ved statens vegvesen og politi/arbeidstilsynet 
 

 

4. Orientering fra kommunen 

 

 Ordningen med politirådet og samarbeidet skal 

evalueres og legges frem for kommunestyret. 

Det avventes en felles evalueringsmal for Sør – Øst 

pd fra felles  forebyggende enhet 

Politiet  ønsker gjerne å møte opp i 

kommunestyremøte og orientere.  

 

5. Orientering fra politiet 

 

 Må ha fyldigere referater fra politirådsmøtene. 

 Politiet er fra nyåret medlemmer av Drammens 

næringsforening. Målet er  bl.a. å forebygge 

arbeidskrimminalitet. Politiet er fortsatt med i kontaktutvalg 

Lier. Vil vurdere deltakelse i ressursgruppa for bygg- og 

anlegg.  

 Krimminalstatistikken: Narkotikasaker går ned kraftig. 

Hvordan detektere bruk og varsle foreldre/hjelpeapparatet? 

Spilles inn til tverrfaglig gruppe oppvekst og velferd.  

Se pkt. Under TFG oppvekst/velferd 

 

 

6. Beredskapsoppdatering etter gjennomført beredskapsråd 

 

 Samfunnssikkerhet og beredskap er en viktig del av 

politirådsmodellen. Inn på agendaen som et fast punkt.  

 Godt møte i beredskapsrådet sist med særlig forkus på 

kvikkleire og Covid beredskapsarbeidet. 

 I Drammen har det vært arrangert møte sammen med 

kommunen og skolene opp imot beredskapsplaner. Har 

fått enkelte henvendelser fra skoler i Lier om å bistå i 

beredskapsplan for skolene. Politiet ønsker å være med 

i et fellesmøte sammen med bedreskapsleder i Lier 

kommune. 

 Sikring av NAV kontorene – venter på sentral 

avklaring. Politiet tar kontakt med NAV kontoret.  

 

7. Kommunale planprosesser 

 

 Det samarbeides om områdereguleringsplan for 

Lierbyen sentrum. Dette arbeidet besluttes videreført i 

Lier kommune av politirådet. Ser på trafikkutfordringer 

og hvor kriminaliteten skjer,  og hvordan vi sammen 

kan forebygge dette ved samarbeid om planprosesser. 

Det er også fokus på å øke opplevelsen av trygghet. 

 Politirådet beslutter at samarbeidet også gjøres 

gjeldende angående Fjordbyen og Tranby torg. 

 Trygghetsvandring med ordfører og lokalpressen. Se på 

de ulike risikoområdene vi har i Lier. Formål å følge 

opp dette i områdereguleringsplanen for Lierbyen 

 



sentrum. 

8. Eventuelt 
 

 Punkt til neste møte: trafikksikkerhet. 

 

Dato Sekretær Maren Charlotte 
Kvalsund 

 

 


