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Referat politirådsmøte 

Møtedato: 19.02.2018 

Møtested: Formannskapssalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 12.00 – 14.00 

Møtedeltakere: 

Inger Torun Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker  

Tove Kjøbli, politiet  

Britt Irene Vårvik, NAV Valdres – fravær, Olaf Holm vara 

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Karoline Sveen, ungdomsrådet 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule – fravær, Per Kristen Skaran vara 

Kristian Damstuen, rådmann  

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus  

 

Dagsorden 

   

Orienteringer: 

 Konfliktrådet i Oppland sitt tilbud i Valdres v/ Grete Stabekk. 

o Forankring: Startet opp i 1978 – hva gjør vi med ungdom som sitter i fengsel? – samt 

hvordan løse konflikter. Gjenopprettende rett. 

o Gjenopprettende rett – hvem er skadet, hvilke behov har den fornærmede og hvem har 

ansvar i forhold til dette. 

o Oppstart; saker med forankring i strafferett. Tyverier etc. Ofte unge menn, den gang som 

nå. 

o Utvikling; saksbildet i dag er hovedsakelig omkring vold og trusler. Deler av intimbilder 

uten tillatelse er et av forholdene som behandles ofte i dag. Mobbing og trakassering er 

også vanlige saker.  

o Behandler også henlagte straffesaker der den kriminelle er under 15 år, eller saker som 

er henlagt av andre grunner. De yngste som har vært til mekling er seks år gamle, men 

som regel er gjerningspersonene i disse sakene 13 til 15 år. Selv om straffesaken er 



henlagt kan det være uoppgjorte konflikter og økonomiske spørsmål om for eksempel 

erstatning som det er viktig å få avklart. Fornærmede har også ofte et behov for å snakke 

om det som skjedde og markere at det ikke var greit. 

o Sivile saker, dvs. publikumsmeldte saker. For eksempel: Nabokonflikter (trær, dyrehold, 

grenser, vann, vei, støy, parkering), økonomiske saker (husleie, bruktbiler) og 

familiekonflikter. Sivile saker kan også meldes inn fra offentlig myndighet. 

o Anette Helen Westerbø (Nord-Aurdal) og Bergljot Skjærstein (Sør-Aurdal) er meklere for 

konfliktrådet i Valdres. Ved behov benyttes også meklere fra Nordre- og Søndre Land. 

Det kunne vært meldt flere saker til konfliktrådet i Valdres. 

o Det finnes eksempler på at saker som ender med forlik i retten med fordel kunne vært 

behandlet i konfliktrådet (økonomisk fordel). 

o Til skoler: Gjenger, baksnakking, mobbing osv. – eksempler med at det er fordelaktig 

med stormøter i konfliktrådets regi. Oppfordring til at slike saker meldes inn. 

o Nå har konfliktrådet også mandat for straffegjennomføring (ungdomsoppfølging og 

ungdomsstraff (15-18 år)). Reaksjonene bygger på det gjenopprettende prinsipp. Det 

holdes er ungdomsstormøte der fornærmede også kan delta, et oppfølgingsteam settes 

sammen rundt ungdommen som skal gjennomføre straffen og det lages en plan bygget 

på den enkelte ungdommens behov for oppfølging. Det er viktig at lokale aktører som 

skole, barnevern, NAV og andre stiller opp og deltar i arbeidet i oppfølgingsteamet for å 

lage trygge rammer av sosial kontroll rundt ungdommen i gjennomføringstiden. 

o Konfliktrådet jobber også i fengslene. Bistår når den kriminelle ønsker å møte de 

fornærmede. 

 

Spørsmål og svar 

 Forskjell fra forliksrådet da forliksrådet kan felle dom, men hva er den største 

forskjellen? – Hovedforskjell: frivillig oppmøte, samt at konfliktrådet ikke kan 

felle dom. En annen forskjell er rene straffbare forhold som ikke behandles i 

forliksrådet. 

 Politiet kunne vært flinkere til å henvise saker til konfliktrådet ved henleggelse.  

 Konfliktrådet burde vært mer kjent for folk flest. Hvordan synliggjøres 

konfliktrådet? Konfliktrådet jobber opp mot eksempelvis skoler og lag- og 

organisasjoner for å synliggjøre seg. Det er imidlertid umulig å nå ut til alle på et 

tidspunkt de er mottakelige for informasjon og det er derfor viktig at lokale 

myndigheter kjenner godt til konfliktrådet og kan henvise dit når innbyggerne 

søker hjelp i forbindelse med en konflikt. Konfliktrådet kan gi råd og veiledning til 

parten pr. telefon eller ved personlig møte og hvis parten ønsker ta kontakt med 

den/de andre parten(e). Lokale myndigheter er også velkomne til å kontakte 

konfliktrådet for å søke råd eller drøfte en sak.  

 

 

Saksliste: 

 

1. Brukerplan v/ Nita Ruud, NAV 



o Kartlegging av brukere inne rus og psykisk helse. Foretatt av NAV og psykisk helse i 

kommunene. 

o Kartlegging av brukere fra 16 år og oppover. 76 brukere er kartlagt.  

o 78 % menn, 22 % kvinner.  

o Kartlegging foretatt gjennom NAV og psykisk helsetjeneste sine journaler. Dvs. kun 

registrerte brukere/ pasienter er kartlagt. 

o Følger av rus og psykisk helseutfordringer er blant annet: 

 Dårlige boforhold 

 Økonomiske vansker 

 Færre er i arbeid 

 Redusert somatisk helse 

o Resultatene i undersøkelsen understøtter viktigheten av å forebygge frafall i 

videregående skole.  

o Bryte sosial arv. 

o Gir oppfølgingen som ytes ønskelige resultater – nytter hjelpen? 

o Økende antall elever som har psykiske vansker, men tallene som kartlegges på 

videregående skoler er i bedring. Både i Oppland og på landsbasis. 

 

 

2. Fra politiet: Vurdering av store ansamlinger opp imot fare for terror – bl.a. store kjøretøy. 

 

o Eks: Bør barnetoget og russetoget på 17. mai gå på- eller krysse E16? 

 Under rakfiskfestivalen ble det satt inn tiltak for å forebygge at kjøretøy kunne 

kjøre inn i festivalområdet. Skal eksempelvis 17. maitoget «vernes» på samme 

måte? 

 I Oslo blir det satt inn slike tiltak på 17. mai.  

 Det er vegvesenet som mottar søknader om kryssing av veg.  

 Ved vurdert fare for liv og helse kan politiet pålegge kommunen å sette inn tiltak. 

I praksis er det usikkert om tiltak kan pålegges når de «kun» regnes som 

forebyggende. Dersom det framkommer direkte trusler vil det bli satt inn tiltak.  

 Vurderer politiet at det er nødvendig og sikre ut fra et forbyggende perspektiv vil 

kommunen vurdere å følge opp.  

 Problemstillingen tas med inn i formannskapets behandling av 17. 

maiarrangementet, samt at problemstillingen vil bli behandlet i forbindelse med 

rullering av kommunens beredskapsplan. 

 

 

Eventuelt: 

 Kristi Westerbø er ny prosjektleder for Areal- og transportstrategi for regionsenteret 

Fagernes-Leira. Orientering om arbeidet i neste møte. 

 Behov for regionalt politiråd, evt. fellesmøter med de andre kommunene i forbindelse med 

eksempelvis brukerplan, ungdata osv. Settes opp som drøftingssak i første møte etter 

sommerferien. 



 Ungdomsarbeidet som skjer i virksomhet kultur er godt forebyggingsarbeid. Hvordan bør 

bruken av ungdomshuset være? 

o Forslag om åpningstid to dager i uka etter skoletid. Primært driftet av frivillighet i 

ungdomsmiljøet.  

o Det er fremmet et ønske om åpningstid på fredagskveldene. Hvordan stiller 

politirådet seg til åpningstid fredagskveldene?  

 Politiet stiller spørsmål om hvordan dette stiller seg i forhold til at 

fredagskvelder er familiekvelder. 

 Ungdomsrepresentanten ser det ikke som problematisk med åpningstid på 

fredagskvelder. 

 Spørsmålet om åpningstider drøftes i tjenesteområdene som 

representeres i politirådet. Svar sendes ungdomskonsulenten innen 

neste møte i ungdomsrådet. Neste møte i ungdomsrådet ser ut til å 

bli 05.03.2018. 

 Hvor står prosessen med evt. regionalt forliksråd? – Spørsmålet skal følges opp i neste 

regionstyremøte. 

 

Neste møte(r) 

 Orientering om Areal- og transportstrategi for regionsenteret Fagernes-Leira v/ Kristi 

Westerbø. 

 

Fagernes 

19.02.2018 

 

Pål Andreassen 

Virksomhetsleder/ referent 

 

Neste møte: 28.05.2018 kl. 12.00 – 14.00, mtr.formannskap 

 


