
190218 referat politiråd 

Referat politirådsmøte 

Møtedato: 18.02.2019 

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.  

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Audhild Lie, ungdomsrådet  

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule – fravær. Vara – Anne Flugstad Øistuen 

Kristian Damstuen, rådmann - fravær 

 

 

Orienteringer: 

 Orientering, rullering av handlingsdel Regional rusmiddelpolitisk handlingsplan v/ Pål Andreassen 

 Orientering, rullering av handlingsdel Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Pål 

Andreassen 

 Orientering om etableringsprosess FACT-team i Valdres v/ Pål Andreassen 

 Status arbeidsgruppe - samhandling ved trussel om selvdrap: Politi, BVT, NAV, psykisk helse og 

helserådgiver VVS. 

o Utsettes til neste møte. 

 

 

Saksliste: 

 

 

1. Status fra tjenesteområdene: 

o Ungdomskonsulenten/ Briskeby: Åpning høsten 2018. Ungdomsrådet er deltager i 

beslutningsprosessene. Åpent tirsdag og torsdag fra skoletid til kl. 18.00. Åpent fredager 



fra etter skoletid til kl. 22.00. Ca. 40 besøkende, men har også hatt oppunder 80 på 

spesielle temakvelder. Ca halvparten av ungdomsskoleelevene benytter tilbudet. 

Overvekt på 8. og 9. klasseelever. Stillerom i 2. etg.  

o NAV: Virksomhetsleder går over i avdelingslederstilling. Rusteamet evalueres. Dette vil 

utredes nærmere i ølonomiplanarbeidet. 

o Politi: Bekymringer omkring psykisk helse og rus. God etterforskningsstatistikk. 

o Valdres videregående skole (VVS): Musikaluke er nylig gjennomført. 25 % av elevene 

deltok. Gjennomført elevundersøkelse: motivasjonen har økt, halvering i registrert 

mobbing. Fylkeskommunen har innført mobil til alle medarbeidere jf. beredskapshensyn 

(egen app). Rehabilitere bygg 5 (planstadie). Frustrasjoner omkring skoleskyss, med 

elever som ikke får skyss. Mobilisering av natteravner. Lyser ut etter 100 % 

prosjektstilling – fokus på gutter og minoritetsspråklige. Handlingsplan mot selvmord er 

vedtatt av Fylkeskommunen.  

 

2. Møteplan 2019 

o To møter til i 2019. Sekretær finner to mandager, klokkeslett 12.00 – 14.00.  

 02.09.2019 

 18.11.2019 

o Regionalt møte vår 2019: Sekretær følger opp i samhandling med ordfører. Tilstreber å få 

til dette møte innen medio mai (6. eller 13.05, festsalen). 

 

Eventuelt: 

 Viltpåkjørsler 

o Ble tatt opp i politikontaktmøte. Statistikk fra 01.11.2018 – 67 påkjørsler, hvorav 49 

elg. Dette medfører et behov for å forebygge. 

 Dato for regionalt politirådsmøte ila. våren. 

o I tillegg til. Dvs. vårt neste møte 

 

Neste møte(r) 

 Kommunestyresak politirådet 

 Fylkeskommunal sak – handlingsplan mot selvmord 

 

Fagernes 

18.02.2019 

 

Pål Andreassen 

Kommunalsjef/ referent 

 



Neste møte: 02.09.2019 kl. 12.00 – 14.00, mtr.formannskap 

 


