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Politiråd 2020-2024 - Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og Sør-Øst
politidistrikt
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ny organisering av politirådet der politirådet er en overordnet
styringsgruppe med undergruppe innen oppvekst og velferd. I tillegg organiseres pilot
på styrket samhandling mellom politi og lokalsamfunn som en undergruppe.
2. Samarbeidsavtale 2020 - vedtas

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Politirådet har revidert sin samarbeidsavtale og sin organisering av samarbeidet.
Vedlagt utkast til ny avtale mellom Sør-øst politidistrikt og Lier kommune.

Utredning:
Politirådet har gjennom interne evalueringer i selve politirådet og som en følge av
evalueringen av politisk organisering og reglement, reorganisert sitt samarbeid.
Politirådet er foreslått organisert som en overordnet styringsgruppe og med arbeidsgrupper
som undergrupper innen oppvekst og velferd. I tillegg er arbeidet i pilot innen
politirådsarbeid også organisert som en undergruppe

Politirådet:
Deltagere: ordfører, rådmann, politikontakt, + leder av forebyggende enhet politiet,
kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse, omsorg og velferd
3-4 møter per år. Med 4 ulike hovedtemaer.
1) Barn og unge
2) Radikalisering og voldelig ekstremisme
3) Arbeidsliv, forebygge svart arbeid og sosial dumping
4) Rus og psykisk helse-voksne

Tverrfaglig gruppe oppvekst og velferds (TFG oppvekst og velferd):
Deltagere: Barnevern, politi (forebyggende enhet og politikontakt), familiehjelpa, krisesenter
og Mangfold og mestring. Ledes av kommunalsjefens stab.
Møtes ca hver 8 uke, hyppigere ved behov.
Forebygge og redusere risikoen for kriminalitet og uønskede hendelser relatert til barn og
ungdom
-skole
-fritid
-bekymringssamtaler
-rus og psykisk helse
-voksenkontakt
-radikalisering og voldelig ekstremisme
-sosiale medier og nettbruk
Forebygge partnervold, æres relatert vold og seksualisert vold
- radikalisering og voldelig ekstremisme
-utfordringer innen rus- psykiatri

Tverrfaglig gruppe, pilot i samarbeid lokalsamfunn og politi
Ledes av politikontakten.
Jobber forebyggende mot arbeidslivskriminalitet.
Deltager fra Lier kommune er daglig leder i Lier eiendom KF. Kemner var tidligere med i
arbeidsgruppa, men da skatteinnkreving flyttes fra kommune til stater ikke det lenger aktuelt.
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