
Referat politirådsmøte 

 
Møtedato: mandag 24.11.2014 
Møtested: møterom: Formannskapet 4.etasje i rådhuset  

Møtetid: kl.12.30 -15.00 
 
Inger Torun Klosbøle, ordfører 

(Olaf Diserud, politiker ) meldt forfall 
Tove Tøfte Kjøbli, lensmann 

Pål Andreassen, virksomhetsleder Familiens hus 
Julian Høgberg Lambrechts, leder i ungdomsrådet 
(Brit Irene Vårvik leder NAV Valdres) Camilla Vibe -Hastrup 

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 
(Kari Rustad Rektor, Valdres vidaregåande skule ) Gunnar Slåtto 

Anna-Merete Brusletten, kommunalsjef 
Besøkende:  
Bård Einar B Høston, politibetjent 

Oddrun Strømmen, rådgiver oppvekst 
 

Dagsorden: 

Dagsorden og referat fra forrige møtet ble godkjent.  
 

Orienteringer:  

 Orientering fra politirådsseminaret den 9. september 2014 ved ordfører   

o Fokus: Arbeid med forebygging og videreutvikling av politirådsarbeidet. Ung-
data undersøkelsen. Rapport om menneskehandel og tvangsarbeid. 

 Status: Trafikksikker kommune ved rådgiver oppvekst  
o Det ble orientert om hva det innebærer å være trafikksikker kommune. Utklipp 

fra presentasjonen:  

 Hva innebærer det å være trafikksikker kommune:  
ν Sikre et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid 

ν Systematisk arbeid for et trygt lokalmiljø 
ν Verktøy for kommunen i det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeid 

ν Kvalitetsstempel for de kommuner som jobber langsiktig og 
systematisk med trafikksikkerhet 

 Kriterier: politisk forankring, fast kontaktperson i kommunen, egen 
trafikksikkerhetsplan, oppdatert oversikt over trafikkulykker og 
trafikkuhell, aktiv deltakelse i FTU( fylkets trafikksikkerhetsutvalg) 

Dette har NAK på plass og jobber etter det. Konklusjon: Mye godt 
arbeid er gjort. Videre arbeid fram mot sommeren 2015 er blant annet: 

Samarbeid med lag og foreninger, systematisering innenfor planverket 
til skole og barnehage, aktivitetsplan, etablere tettere samarbeid med 
politi, trygg trafikk, FAU/SU, folkehelse. Kort sagt: Kontinuerlig og 

systematisk arbeid-holdninger og fysiske tiltak-retta mot 
trafikksikkerhet. 

 Status: Tildeling av midler til trafikksikringstiltak, ved rådgiver oppvekst  
o FTU fordelt 4 590 000 kr til 18 kommuner. Nord-Aurdal kommune fikk tildelt 

et tilskudd på 450 000 kr som gikk inn i trafikksikkerhetsprosjekt Fagernes 



barnehage og Nord-Aurdal barneskole, 6 av – og påstigningsplasser pluss 

rundkjøring og parkeringsplass Fagernes barnehage.  

 Status/nytt fra ungdomskonsulenten  

o Ungdomsrådet er i godt i gang. Representanter valgt ut fra elevrådene på Nord-
Aurdal ungdomsskole og Valdres vidaregåande skule. Ny leder er Julian  

Høgberg Lambrechts orienterte om hovedområder innen arbeidet. 
 Engasjert seg i rehabilitering av NAUS og helsetjenesøstertjenesten.  

o Ungdomsaktiviteter: Organiserer aktivitetene noe mer sentralt fra og med i 

høst.  
o Jobber sammen med Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS) om faget sal og 

scene. Jobber nå med en forestilling.  
o Skolefestarangement 2 ganger i høst på bowlingen for NAUS. Tidsrom 

kl.1800-2200 i samarbeid med frivilligsentralen.(natteravnordningen) Fungert 

bra. Ønsker å jobbe videre med konseptet.   

 Status/nytt fra politiet. 

o Politiets kontaktperson opp mot forebygging er Bård Høston 
o Godt samarbeid med russen i år også. 

o Nettvettkampanje som ble holdt i fjor videreføres i år. Ungdomskonsulenten 
ønsker å bidra der. 

o Rusmiljøet i kommunen: Politiet har relativt god oversikt over miljøet. 

Utøving av skadeverk, tjuveri, vold mm er ofte knytta opp mot rus.  
o Forebyggingsperspektivet er i fokus. Viktig med god kontakt med 

kommunene. Ungdomskonsulentene, skoleledelsen, helsesøster og 
ungdomskontaktene på Valdres vidaregåande skule (VVS), NAV er viktige 
samarbeidspartnere her.  

 Innspill: 
 Viktig å melde fra til politiet tidlig om ulike bekymringer. 

 Samarbeid på tvers viser seg å ha god effekt. 
 Tidlig innsats, (helsestasjon, barnehage) 
 OK-forum (opplæring - og kulturforum)er en plass for dialog med 

politiet.  
 Ungdommens kulturmønstring en plass for å nå ungdommen. 

 
Eventuelt:  

 Ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging: hva går det ut på?  

o Ligger under konfliktrådet. Tanken bak: Ungdom får det ikke bedre utfra å få 
det verre. Finne en straffemetode som fører ungdommen ut av det dårlige og 

inn i det gode. Samtykke må innhentes og det foretas en vurdering om 
personen er i stand til å gjennomføre dette. Kontrakt blir underskrevet der det 

står hva som skal gjennomføres. Ungdommen følges tett. 

 Møtehyppighet i politirådet er 4 ganger i året. Ved behov kalles inn til ekstramøter. 

 

Møteplan våren 2015: mandag 16.mars og mandag 8. juni kl.1230-1500. 
 

Fagernes  
24.11. 2014 

 
Anna-Merete Brusletten 
Kommunalsjef/referent 


