Lier kommune

Referat
Møte i:

Politirådet

Møtested:

Vestsideveien møterom

Dato:

03.02.2020

Tidspunkt:

09:00-10:30

Tilstede: Gunn Cecilie Ringdal (H), ordfører

Bente Gravdal, Rådmann
Hanne Berg Stubberud, Kommunalsjef
Kari-Ann Dale, Kommunalsjef
Pål Sørensen, Politikontakt i Lier
Øyvind Aas, leder for GDE
Geir Oustorp, Leder for forebyggende enhet

Nr:

Sak

1.

Referat fra møte 12.16.2019
Godkjent

2.

Samarbeidsavtale med politiet og organisering av politiråd
Utsettes til neste møte.
Den siste samarbeidsavtalen er gjeldene inntil videre.

3.

Pilotprosjekt
5 delprosjekter 1. Designing out crime
2. «Tett på»
- Trekkes ut av piloten da hele prosjektet er satt på vent
fra sentralt hold og intet har skjedd så langt.
3. Trusler mot/i næringslivet
4. Forebygging A-krim
5. Landbruket i Lier
6. «Forebygge nettkriminalitet mot barn»
- Nettvett/barnevakten.no vil være en del av piloten til
01.01.2021, men løftes ut av arbeidsgruppen til piloten
og inn i oppvekstgruppen når den iverksettes.

Følger opp

Evalueringen legges frem for kommunestyret med forslag til
følgende vedtak:
Kemner utgår av arbeidsgruppen. Lier eiendomsselskap KF
inviteres inn.
Ny evaluering til kommunestyret etter 1 år.
4.

GDE leder Øyvind Aas informerer om status i
kriminalitetsutfordringen og politireformen
Øyvind Aas ga en orientering om status i kriminalitetsutfordringer
og politireformen - hvor vi er i dag.

5.

Oppvekst v/ Kommunalsjef Kari-Ann Dale
•

Oppvekst har godt samarbeid med politiet:
 Trusler på Facebook til skoler. God dialog med
politiet.
 Barnevernet i Lier i møte med politiet 1 gang i
måneden. Bra med risikovurdering og god bemanning
i vanskelige saker.

•

Andre alvorlige hendelser som har vært håndtert med bistand
fra politiet har vært varslet – Slåssing på Snapchat
0-26 (ungdomshjelpa) tar kontakt med politiet etter behov.

•
6.

Velferd v/ Kommunalsjef Hanne Berg Stubberud
•
•
•

7.

Dato

Vestsideveien 100
Avtale med krisesenteret i Drammen utløpt – utvidet avtale
med gjensidig 3 måneders oppsigelse er inngått.
Jobber med forebyggende arbeid – avdekke familievold,
fasadevold, helsestasjon, eldre.

Eventuelt
•

Politirådet skal ha møter 4 ganger i året. Forslag til
møtedatoer blir lagt frem av politisk sekretariat

•

Tema for neste møte er «Ekstremisme»
Sekretær

Charlotte O. Liseth

