
150831 Referat politiråd 

 

Referat politirådsmøte 

 

Møtedato: 31.08.2015 

Møtested: Formannskapsalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 13.00 – 15.00 

Inger Torunn Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker 

Tove Tøfte Kjøbli, lensmann  

Julian Høgberg Lambrechts, leder i ungdomsrådet. Fravær – flyttet, vara hadde ikke anledning. 

Britt Irene Vårvik, leder NAV Valdres – forfall, Kirsten Fuglehaug vara fram til kl. 14.00 

Øystein Hovrud, ungdomskonulent 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule 

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus 

Omar Dajani, rådmann 

 

Forrige referat:  

 Godkjent 

Dagsorden: 

  

Orienteringer: 

  

Aktuelt fra tjenesteområdene: 

 Fra NAV 

o Leder sykmeldt. Esther Gilen – konstituert leder i NAV-Valdres. Delt stilling mellom 

Lillehammer og valdres. 



o Rusteamet tar form. Mye arbeid opp mot ungdom. Mye ungdom med sosialhjelp 

(tidvis over 60 ungdommer i Valdres). Sammensatt problematikk, rus og psykisk 

helse. 

o Samarbeidskommunene i Valdres har to åpningsdager i uka. Frigjør tid til 

ungdomsbistand (18-25 år). 

 Fra ungdomskonsulenten 

o Ungdomsklubben driftes som i fjor. Begrenser aktiviteten til Fagernes. 

Arrangementer på NABS, bowlingen. Klubb og musikkverksted.  

o Ungdomsrådet velges innen høstferien. 

o UKM – Valdres har økende påmelding.  

 Fra politiet 

o Situasjonen er ok i Valdres, men urovekkende mye vold (inkl. familievold) og 

sedelighetssaker. 

o Silje Høston inviteres til neste møte. 

o Bra kontroll på ungdom og rus. Tverrfaglig oppfølging. 

o Har beslaglagt en del førerkort i sommer 

o Aktuell «russe-sak» i vår. Frihetsberøvelse mm. Krever forebyggende arbeid.  

o Politiet ønsker barnevernvakt 

 

 Fra familiens hus 

o TIBIR/ PMTO – endringsarbeid i barnefamilier. Tilbudet etableres regionalt. To 

medarbeidere deltar i opplæring 

o Samhandling politi og NAV – utarbeide samarbeidsstruktur. Husk VVS og 

ungdomskontakt. 

o Samarbeidsmøte Stabburshella planlegges gjennomført i høst 

o Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – pågående kartlegginger. Politisk 

behandling etter nyttår 

 Fra VVS 

o 511 elever – likt som i fjor. Flere elever enn tidligere har kommet inn på 2. eller 3. 

ønsket sitt. 

o 2 % sluttet på skolen i fjor (lavt). Ikke alle disse besto alle fagene.  

o 10 % stilling satt av til oppfølging av bla. elevråd. 

o Foreløpig ingen elevsaker, men tilbakemeldt behov for samhandling med politi jf. 

narkotika 

o 150 % stilling til ungdomskontakter. Ønsker ytterligere 50 % stilling. 

 

Politiets forebyggende arbeid, inkl. samarbeidsmøter med ruskonsulent NAV og psykisk helse: 

 Oppstartsmøte 16.09.2015 

Drøfting: Initiativ fra Nord-Aurdal kommune til regionalt politiråd 
 

 Har vært på vent i forhold til regional politiprosess 

 Har det noen hensikt så lenge vi har seks kommuner? 

 Holdes foreløpig på vent 



 
Omvisning på politihuset: 

 Utsettes til neste møte. 

Eventuelt: 

 Rakfiskfestivalen 

o Erfaringer med henvendelser jf. skjenkeløyver. Behov for årlige evalueringsmøter 

med rakfiskfestivalen og andre private interessenter. Det må settes en dato for 

evalueringsmøte.   

 Tilbakemeldinger til politiet jf. hendelser i sommer 

o Godt samarbeid mellom politi og kommune i enkeltsak i sommer. 

o Hendelse med rekkverket på Fagernes bru: Politiets beordring av kommunen? 

 Politiet nådde ikke fram hos veivesenet. Kontaktet derfor kommunen for 

sikring. Politiet fikk ikke tak i eier. Målet med henvendelsen til kommunen 

var forebygging av nye hendelser. 

 Tilslutning og gjennomføring av politirådsmøtene 

o Møtene bør gjennomføres hvis rådet er to eller fler. 

 

Møteplan for høsten 2015: Neste møte: 19.10.2015 kl. 13.00 – 15.00 

 

Fagernes 

31.08.2015 

 

Pål Andreassen 

Virksomhetsleder/ referent 


