Lier kommune

Referat
Møte i:

Politirådet

Møtested:

Dato:

06.09.2021

Tidspunkt: 09:00 – 10:10

Glasåsen

Tilstede: Gunn Cecilie Ringdal (H) - Ordfører

Sikke Næsheim - Kommunedirektør
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 01.06.2021
Godkjent

2.

Forebyggende v/ Geir Oustorp
• Møte i TFG. Tilbakemeldinger om lite
ungdomsutfordringer gjennom sommeren
• Faste møter mellom barnevern, utekontakten og politiet
fungerer godt.
• Gode tiltak fra kommune og politi ser ut til å ha hatt effekt
• Høsten er tilbake til mer «normal» hva gjelder
ungdomsutfordringer. Bråk, narkotika med mer.
• Politiet er i gang med foredrag, møter o.l på skoler.
• Økt kroppspress på skolene
• To nye handlingsplaner (legges ved referatet)
- Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte
overgrep mot barn
- Vold i nære relasjoner – «Frihet fra vold»

3.

Stortings- og sametingsvalget 2021 v/ Øyvind Aas

• Politiet holdt orienteringsmøte vedrørende utfordringer
rundt stortings- og sametingsvalget 2021
• Lite henvendelser fra folkevalgte i forbindelse med valget.
• En person i Lier utsatt for trusler ved utlevering av
valgmateriell.
4.

TFG landbruk v/ Øyvind Aas
• Møter etter avsatt plan
• Planlagt et fellesmøte på teams med de forskjellige
landbrukene

5.

Samarbeid med næringslivet
• Møte i næringslivsforeningen Drammen
• Politiet ønsker å bidra inn i alle arenaer.

6.

Møte miljø med miljørådgiver Øvre Eiker, utmarkskonsulent
Lier, politikontakt og miljørådgiverkoordinator
• Oppfordre Øvre Eiker politiråd til å dra Lier kommune
mer med

7.

Evaluering politirådssamarbeidet
• Kommunen evaluerer i samråd med politiet
• Kommunestyret vedtok i møte 6. oktober 2020 at
politirådet evalueres og årsrapport sendes formannskapet
og kommunestyret.
• Det er ønskelig at politiet holder en kort orientering for
kommunestyret etter evaluering.

8.
Dato

Eventuelt

Sekretær

Charlotte Liseth

