
 

 

Referat politiråd  
Møtested: Vestsideveien møterom  
Dato: 15.03.2022     
Tidspunkt: 12:00 – 13:40  
 

Tilstede:   
Gunn Cecilie Ringdal Ordfører 
Sikke Næsheim Kommunedirektør 
Kari-Ann Dale Kommunalsjef 
Hanne Stubberud Kommunalsjef 
Pål Sørensen  Politikontakt i Lier kommune 
Øyvind Aas Leder i GDE 
Kristin Vatne (bisitter) Arbeidsforskningsinstituttet 

Ikke tilstede: Geir Oustorp, politiet. 

 

Saksnr. Sak Følger opp 

1.  Referat fra møte 06.12.2021 

Referatet godkjennes. 

 

2.  TFG oppvekst/velferd: 

Kommunalsjef Kari-Ann Dale orienterte fra oppvekst: 

-Økning av hevendelser til tjenestene barnevern, Barn og unge 
og Helsetjenesten bl.a som følge av pandemien. 

-Godt samarbeid med Barnevakten med bla kurs for barn og 
unge i bruk av digitale medier. 

-Ønskelig at Barnevakten også inngår samarbeid med 
barnehagene. 

 

 

3.  TFG landbruk 
 
Pål Sørensen orienterte fra møte med ledere fra fem bondelag i 
kommunen. 

 
-Avholder 4-5 møter årlig, de neste møter skjer i  mai og august. 
-Etablert kontakt med brann, mattilsynet, miljørådgivere utover 
gruppemedlemmene, arbeidstilsynet og operativ utlending. 

 



 

 

-Avholdt temamøte om landbruksmaskiner på vei med statens 
vegvesen, etter innspill PR. SVV oppdaterer TFG’n på 
lovendringer, rettspraksis mm fortløpende. 

-Politirådet besluttet å se på mulighetene for deltakelse i TFG’n 
fra kommunen 

4.  Orientering fra kommunen 

Ordfører ga en orientering vedrørende kommunens arbeid med 
å forberede mottak av flyktninger fra Ukraina. 

 

 

5.  Orientering fra politiet 

• Politiet ønsker å tilby kommunen informasjon om 
polititjenestetilbudet i Lier kommune. 

• Lier Eiendomsselskap KF er i dialog om politiets lokaler i 
Lierbyen. 

• Presentasjon av statistikk av antall saker og oppklaring  for  
U-18 2021 (Ungdom under 18 år) og statistikk for kriminalsaker 
fra 2018-2021 for samme gruppe. 
 
Utfordringer: 
-Ny nedstengning for ungdommen 
-Vold og trusler på barne- og ungdomsskolene 
-Bruk og salg av narkotika blant ungdom. 

•Drammen politiråd har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se 
på hvordan man best kan samhandle for å redusere risikoen for 
uønskede hendelser tilknyttet rus og psykiatri. Lier kommune 
involveres gjennom politikontakten. 

•Politiet har godt samarbeid med de ulike skolene med bl.a 
foredrag, tverrfaglige grupper ved ungdomsskolene og øvrige 
skolebesøk. 

 

 

6.  Politirådsavtale 2022 – 2023 

Kommunens beredskapsråd deltar i politirådets møter med tema 
samfunnssikkerhets og beredskap som fast punkt i møtet.  

 



 

 

-Ordfører inviterte politiet til cafe-samling i forkant av 
kommunestyrets møte den 14.06.22 for å gi en orientering om 
polititjenestetilbudet. 

 

 

 

7.  Trafikksikkerhetsarbeid 

Politirådet beslutter at partene fortsetter det eksisterende 
samarbeidet og videreutvikle dette med politiets deltakelse i 
trafikksikkerhetsrådet. Her vil bl.a ROS analyser av 
trafikksikkerheten rundt skolene bli omhandlet. 

 

 

 

8.  Eventuelt 

Nasjonal trusselvurdering 2022 
 
Øyvind Aas orienterte om Nasjonal trusselvurdering 2022: 

-Trusselen fra statlige aktører 
-Politisk motivert vold og ekstremisme 
-Trusselen fra personer med antistatlige overbevisninger 
-Trusselen mot myndighetspersoner 

------------------------------------------------------------------------------------- 

• Planprosesser i kommunen og samarbeid om dette skal settes 
på agendaen til neste møte. 

 

 

 
Referent:  Janne Eide 15.03.2022 
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