Lier kommune

Referat
Zoom

Møte i:

Politirådet

Møtested:

Dato:

01.06. 2021

Tidspunkt: 09:00 – 10:00

Tilstede: Gunn Cecilie Ringdal (H) - Ordfører
Bente Gravdal - Rådmann
Hanne Berg Stubberud - Kommunalsjef
Kari-Ann Dale - Kommunalsjef
Øyvind Aas - Leder i GDE
Geir Oustorp – Leder for forebyggende enhet

Forfall:

Pål Sørensen – Politikontakt i Lier

Nr:

Sak

Følger opp

1.

Referat fra møte 08.03.2021
Godkjent

2.

Orientering ved Øyvind Aas
 Trusselvurdering
 Informasjon omkring valget
 Konsultasjonsmuligheter for kommunen ved barnehuset
Power-point presentasjonen «Politiets trusselvurdering 2021» ble
gjennomgått.
Presentasjonen er offentlig og ligger tilgjengelig på politiet.no;
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-ogfakta/politiets-trusselvurdering-ptv/2021-02-12-o-ptv-2021.pdf

3.

Status fra forebyggende
 Politiet har samarbeidsmøter med barnevernet og 0-26
hver mandag. Erfarer at samhandlingen er god.
 Politiet har ikke fått gjennomført alle foredrag ute på
skolene dette året grunnet covid-19. Planen er å kjøre
dobbelt neste skoleår for å dekke opp de som ikke har fått
tilbudet som planlagt.

 Opplever ingen store utfordringer i ungdomsmiljøet i Lier
generelt, dreier seg hovedsakelig om tilfeller knyttet til
enkeltpersoner framfor grupperinger.
 Engersand er et utfordrende område med tanke på at
ungdom trekkes dit. Politiet følger med.
 Det har kommet inn færre meldinger angående narkotika
dette vinterhalvåret. Trolig skyldes dette konsekvenser av
pandemien ved at det sosiale livet har vært begrenset,
snarere enn at det er selve bruken som er redusert.
 Natteravn har blitt gjennomført fra påske og avsluttes ved
skoleslutt.
4.

Status TFGéne – de tverrfaglige gruppene
TFG oppvekst
 Fungerer godt
 Har hatt fokus på å:
- kartlegge og velge ut innsatsområder
- se på hvilke tverrfaglige grupper som eksisterer i
kommunen i dag
- få en oversikt over ulike handlingsplaner
 Det er gjort en god jobb i forbindelse med avtalen med
Barnevakten (nettvett). Barnevakten skal bidra med
kompetanseheving både til elever, foresatte og ansatte
gjennom neste skoleår.
TFG landbruk
 Fungerer godt
TFG næringsliv
 Litt liten gruppe, retter fokus mot å inkludere Øvre Eiker
og Drammen

5.

Runde etter beredskapsråd
Tema på siste beredskapsmøte dreide seg om pandemien og
kvikkleire.

6.

Eventuelt
Gunn Cecilie tok opp temaet om det kunne være aktuelt at Lier
kommune og politiet innledet et samarbeid vedrørende utnyttelsen
av lokalene i Fosskvartalet som begge sider ville være tjent med.

Dato

Neste møte i politirådet er satt opp 13.september, på valgdagen.
Dette møtet avlyses, ny dato kommer.
Sekretær
Helene Røneid Bank

