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Evaluering av pilot i politiråd

Rådmannens forslag til vedtak:
Pilotprosjektet i politirådet videreføres med følgende endringer:
A) Lier kommune går ut av arbeidsgruppa med kemneren fordi skatteoppkreving
overføres til skatteetaten.
B) Delprosjekt nettvett/barnevakten.no flyttes ut av arbeidsgruppe for pilot i politiråd til
arbeidsgruppe/TFG (tverrfaglig gruppe) oppvekst
Sammendrag:
Vedlagt følger en evaluering av et pilotprosjekt i regi av Sør- øst politidistrikt.
Rådammen anbefaler noen endringer på bakgrunn av evaluering fra politiet og endringer i
Lier kommune.
Rådmannen jobber videre med å revidere samarbeidsavtalen og endre organiseringen av
politråd.
Rådmannens saksutredning:
Formannskapet fattet 15.11.2018 følgende vedtak:
Lier kommune deltar i et pilotprosjekt i regi av Sør –Øst politidistrikt der politirådet skal
bidra inn i det forebyggende arbeidet mot næringslivet og frivilligsektor. Dette for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet, kriminalitet i og mot næringslivet mm. . Prosjektet finansieres av SørØst politidistrikt. Ref. saksnummer 77/2018
Piloten er bestilt fra politidirektoratet som et tiltak i utvikling av politirådssamarbeidet, som er
en av de seks prioriterte områdene ifbm. politireformen.
Politirådet er styringsgruppa og det ble etablert en felles arbeidsgruppe for alle
delprosjektene.
Arbeidsgruppa var opprinnelig bestående av: leder bondelaget Lier, kemner Lier, leder
næringsrådet Lier, fag og opplæringsansvarlig politiråd/politikontakt Sør - Øst pd,
næringslivskoordinator Sør – Øst pd, analytiker Sør – Øst pd og politikontakt Lier som leder
arbeidsgruppa.

Det ble planlagt å jobbe med følgende delprosjekter:
1: Fjordbyen – Designing out crime
Sør-Øst politidistrikt ønsker å jobbe mer helhetlig og langsiktig i vårt forebyggende arbeid. Vi
er i ferd med å se nærmere på muligheten til å involvere oss i større byutviklingsprosjekter.
Fra England har vi sett eksempler på at Designing out crime kan redusere kriminaliteten til
under 20 % av sammenlignbare områder. Dette gjør oss nysgjerrig på hvilke muligheter som
kan realiseres i vårt politidistrikt. Politiet ønsker å teste ut konseptet Designing out crime i
Lier kommune.
Formålet med delprosjektet er å redusere forventet risiko for kriminalitet, samt teste ut
konseptet.
Det skjer ved at politiet (NLK, politikontakten og ev. andre) inviteres inn i utviklingen av
Fjordbyen og andre relevante prosjekter i Lier.
2: Tett på: Lier
A-krim analysen 2017 til Sør-Øst politidistrikt indikerer behov for fokus på privatmarkedet
innenfor bolig og hyttebygging. Skatteetatens befolkningsundersøkelse fra juni 2014 viser en
sammenheng mellom informerte valg og atferd.
Formålet med delprosjektet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i
byggenæringen ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av
håndverkere.
Det skjer ved at alle som sender byggesøknad til kommunen eller kjøper bolig/hytte i
kommunen blir oppringt og veiledet av Skatteopplysningen i hvordan man velger seriøse
håndverkere. De får også tilsendt en informasjonspakke. Det gjennomføres ulike tiltak i media
og lokale aktiviteter for å oppnå formålet. Lokale aktiviteter kan f.eks. være:
Informasjonsmøter, stands, møte med/påvirkning av utvalgte aktører, etablering av
"Småjobbgaranti", etc.
3: Forebygging i virksomheter
Sør-Øst politidistrikt sin rapport Kriminalitet i og mot næringslivet – Trender og trusler
(2018) fremhever seks trusler som vi vurderer som de mest aktuelle for næringslivet;
Direktørsvindel, Løsepengevirus, Dataskadeverk/sabotasje, Informasjonstyveri, Innsidere og
Vold og trusler mot ansatte. Rapporten beskriver et skifte til økning i digitale trusler.
Formålet med delprosjektet er å få næringslivet til å forstå dette trusselbildet, slik at det kan
iverksette adekvate tiltak for å forebygge og avdekke kriminalitet.
Dette skjer ved at politiet (NLK og politikontakten) formidler trusselbilde og diskuterer tiltak
i dialogmøter med aktører i næringslivet.
4: Forebygging i anlegg- og infrastrukturprosjekter
Det er høy risiko for a-krim i anlegg- og infrastrukturprosjekter.
Formålet med delprosjektet er å øke bevisstheten hos byggherrer, entreprenører og andre
involverte i bygge- og infrastrukturprosjekter slik at de forebygger og avdekker kriminalitet,
reduserer handlingsrommet til de kriminelle og således bidrar til redusert risiko for
kriminalitet.
Det skjer ved at politiet (Politikontakten og NLK), i samarbeid med andre interessenter, har
dialog med/informerer om trusselbildet og på annen måte følger opp større prosjekter i
kommunen.

Andre delprosjekter
5. Forebygging innen landbruket
Det er høy risiko for kriminalitet i landbruket relatert til arbeidslivskriminalitet. Formålet med
delprosjektet er å øke bevisstheten og kunnskapen til arbeidsgiverne innen landbruket slik at
risikoen for kriminalitet reduseres.
Dette skjer ved tett samarbeid mellom bransjen og politiet for å avdekke risikoene, og i
fellesskap tilrettelegge for gode forebyggende tiltak.
6. Forebygging av nettkriminalitet mot barn - delpilot
Nettkriminalitet blant barn og unge i Norge er økende viser tall fra Politiet. Politidistriktet
opplever en økning av nettovergrepssaker, mobbing, trusler, grooming (med grooming menes
en straffbar handling som går ut på at en voksen person avtaler et møte med et barn i den
hensikt å begå et seksuelt overgrep), deling av nakenbilder m.m. Samtidig ser man av
eksterne analyser at mørketallene er store, og omfanget er mye større enn hva politiet erfarer.
Barnevakten har i mange år samarbeidet med Politiet for å forebygge kriminalitet på nett
overfor barn. I forbindelse med politirådspiloten, er Barnevakten invitert inn til å teste ut
hvordan politiet kan samarbeide med ideelle og frivillige aktører for å kunne drive
tilstrekkelig forebygging opp mot de nevnte lovbruddene.
Prosjektet skal søke å etablere et mer systematisk forebyggende arbeid for innbyggerne i
kommunene mellom 6 og 16 år i de to pilotkommunene.
Prosjektet vil i hovedsak være basert på at elever, foreldre og lærere møter på kurs/foredrag
med Barnevakten på sin nærskole. Her vil det bli delt kunnskap ut fra barnets alder og
aktuelle problemstillinger – basert på å gi barna en trygg og bevisst mediehverdag.
Det ble søkt om ekstern finansiering gjennom kompetansesenteret for kriminalitets
forebygging for hele pilotperioden, pålydende kr. 290 000,-. Det ble gitt midler til 8 av 50
prosjekter, og dessverre ikke til piloten vår. Barnevakten.no bestemte at de dekket skoleåret
2019/2020 for Lier og Bø og Sauherad, og avtale ble signert.
Evaluering
Delprosjekt

Tiltak/aktivitet

1. Designing out
Crime - Fjordbyen

Møter med utbygger
(Eidos)
Møter med vel
foreninger og
trygghetsvandringer
på sikt

Statusrapport fra
politikontakt
Gjennomført møte med
kommunalsjef Sikke Næsheim.
Kontakt opprettes med
prosjektleder Kjersti
Wilhelmsen.
Arbeidsgruppa har etablert
kontakt med Eidos ved leder
Torgeir Finnerud.
Ingen hast ut fra prosjektets
nåværende fase.
Ca. 40 års byggevirksomhet, vi
skal være med over tid.
Ingen analyse om kriminalitet
tilknyttet slike prosjekter, men
en del kunnskap fra England
og kompetansesenteret for

Status Lier kommune
Politiet kobles på i en
senere fase.
Arbeidsgruppa ved
næringslivsrepresentanten
har etablert kontakt med
Eidos.

kriminalitetsforebygging.
Dette er et delprosjekt som
politidirektoratet følger tett,
ref. møte mellom med POD
22.1.2020.
2. "Tett på"

Skatt kontakter
private, politi, NAV
og arbeidstilsynet
samarbeider om dette,
samt
medieeksponeringen.
Informere på møter og
i media.
Stands

3. Trusler mot og i
næringslivet

Bedriftsbesøk
Seminar/kurs x 2

Næringslivets
kontaktutvalg

4. Forebygging i
bygg, anlegg og

Bedriftsbesøk

Utsatt inntil videre, men vi
følger med. Rettet inn mot
bygg og anlegg ved
privatmarkedet. Fra 1-5 til 115 i gevinst, dvs. en krone inn
gir 5 - 15 kr. ut i verdier til det
offentlige.
POD, Mette Svenningsen, med
i arbeidsgruppe for tverretatlig
felles forebyggende akrimstrategi. Kontaktet pr.
mail for info om fremdrift.
Skatt kontaktes opp imot det
samme.
Gode analyser på a-krim i
bygge bransjen rettet mot
privatmarkedet.

Delprosjektet ble utsatt
fra sentralt hold. Dette i
påvente av en vurdering
av videreutvikling av Tett
på (som del av tiltak 4 i
regjeringens strategi mot
a-krim).

Vært på en rekke
bedriftsbesøk.
Kartlagt risikoer, rot årsaker
og mulige tiltak.
Jobber med å bygge et
seminar/møte med relevant og
tidsriktig innhold.
Sammen med leder av
næringsrådet hatt møte med
Rune Kjølstad i Dr.
næringsforening.
Avtalt innlegg i magasinet til
Dr. næringsforum. om piloten
og de definerte risikoene
beskrevet i rapporten fra 2018.
Presentasjon i neste
kontaktutvalgsmøte er ønsket
av næringsforum.
«Best practice» vurderes.
Det er gode analyser.
arbeidsgruppeleder er med i
Næringslivets sikkerhetsråd.
Er relevant kunnskap på nett
ved NSM, Norsis, Norcert
mm.

Lier kommunes bidrag
inn i dette delprosjektet
har vært via kommunens
Kemner.

Jevnlige møter med nytt
sykehusbygg.

Kemner bidratt.

Kemner har bidratt med
kunnskap om temaet inn i
arbeidsgruppa.

infrastrukturprosjekter Byggeplassbesøk
Seminar/møte
Etablere
kontaktoversikt
Næringslivets
kontaktutvalg
Nytt sykehus følges
opp
Media
A-krimaksjon

5. Landbruket Lier

Seminar/møte
Gårdsbesøk
Kontaktinfo
A-krimaksjon
Media

6. Forebygging
nettkriminalitet mot
barn

Dialog med arbeidstilsynet.
Bidratt på å arrangere øvelse
nytt sykehus.
Møter med entreprenører og
underentreprenører bestilt.
Kartlagt risikoer, rot årsaker
og mulige tiltak.
"Stopp tyven" dvs. kontakt
med entreprenører for å
redusere risikoen for tyverier
og skadeverk på byggeplasser.
Avholdt møte med
menneskehandel koordinator
opp imot bidrag seminar.
Etablert samarbeid med akrimsenteret for
kunnskapsdeling. Godt
samarbeid med a-krim- og
menneskehandel koordinator
GDE Buskerud.
Har flere gode analyser både
for proff- og privat markedet.
NTAES rapport er bra.

Politirådet, dvs.
styringsgruppa, diskuterte
mulighetene for å invitere
Lier Eiendomsselskap KF
inn i arbeidsgruppa.

Kartlagt risikoer, rot årsaker
og mulige tiltak.
Presentert piloten i styret i
bondelaget.
Planlagt å lage egen
kontaktliste for næringen opp
imot relevante utfordringer.
Jobber med å bygge et
seminar/møte med relevant og
tidsriktig innhold, 24.3.2020.
Avholdt møte med
menneskehandel koordinator
opp imot seminar. Etablert
kontakt med akrimsenteret/GDE kontakt,
samt arbeidstilsynet.
Analyse på landbruket Lier
innhentet, og mye kunnskap
foreligger.
Avholdt møter på alle
førstetrinn etter avtale.
Politiet vært i media og på
kilden med opplegget.

Kemner bidratt.

Barnevakten
(opplegg fra 1 – 10
klasse for skole, barn
og foreldre)
1 klasse gjennomført,
4/5 og 8 trinn til våren. 4/5 trinn til våren.
AL bidrar til større
mobilisering gjennom Har analyser og det er
gjennomført bra evaluering av
rektor, FAU m.fl.

Nyttige temamøter i
sikker bruk av internett
for barn og foreldre. Godt
mottatt av skolene. Det er
ønskelig å videreføre
dette. Barnevakten.no.
har finansiert tiltaket for
skoleåret 2019/2020 ref.
avtale med kommunen.

1.trinns gjennomføringen.

En videreføring av
opplegget koster ca. 110
00,- pr. skoleår.

Politirådets vurdering:
Delprosjekt 1. Utviklingen av fjordbyen er i en tidlig fase. Viktig at politiet kontaktes når man
har kommet noe lenger med områdereguleringen og når man starter med detaljregulering.
Delprosjekt 2. Prosjekt «tettpå» utsatt fra sentralt hold i påvente vurdering av hele prosjektet.
Politirådet holdes oppdatert om utviklingen av prosjektet sentralt, og betydningen for Lier
kommune.
Delprosjekt 3. Trusler mot og i næringslivet fortsetter i piloten. Kommunens bidrag så langt
har vært ved kemner, som nå går ut av arbeidsgruppa, og videre bidrag fra kommunen
vurderes fortløpende (e pkt. 4 om forslag til kommunens bidrag).
Delprosjekt 4. Forebygge arbeidslivskriminalitet har vært et viktig delprosjekt og bør
prioriteres videre. Skatteoppkreving/kemner overføres fra kommunen til staten fra 1.6.2020.
Det vil da være naturlig at delprosjektet initieres ovenfor skatteetaten. Arbeidsgruppa har
anmodet om bidrag inn i delprosjektet fra kommunen gjennom Lier Eiendomsselskap KF,
dvs. i kraft av rollen som byggherre.
Delprosjekt 5. Lier kommune er en av landets største innen landbruk, og forebygging av
eventuell kriminalitet og uønskede hendelser er viktig for kommunen, og arbeidet i
delprosjektet videreføres.
Delprosjekt 6. Dette delprosjektet har blitt positivt mottatt og videreføres under forutsetning
av videre finansiering skoleåret 2020/2021.

