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Innkalling til politirådsmøte 
 

TID:  Torsdag 14.10.2021, kl. 08.30 – 10.00 

STED:  Festsalen Nord-Aurdal kommune 

 

DELTAKERE:  
Knut Arne Fjelltun    - Ordfører og møteleder 

Tor Erling Sæthre    - politiker Frp 

Bård Høston    - politikontakt  

Kari E Rustad    - rektor Valdres videregåande skule 

Alva Eugenie Klosbøle Madsstuen  - leder Ungdomsrådet Nord-Aurdal kommune  

Inger Torun Klosbøle   - leder familiens hus NAK 

Kristoffer Magnus Tessem  - lensmann  -  

Martin Sæbu    - kommunedirektør 

 

Fravær: Anne Kari Ranheim   - leder nav 

 

   

Dagsorden: 

Tid Sak Sakstittel 

 
Vedlegg/ 

lenker 

Ansvar/ 

frist 

0830  Åpning ved ordfører 

 

  

0835 1 Egnede områder til øvingskjøring 

Kan vi  få til så ungdom/ gatebil klubben kunne bruke 

flyplassen eller andre egnede områder  til «sladding» 

under oppsyn og lukket bane, ( i annonserte 

tidsrom)  noe ungdomsrådet/ klubben har ytret ønske 

om? 

 

a) Vil Avinor leie ut?  

b) Bilsportforbundet: Autoslalom 

 

Konklusjon: Kan være aktuelt å låne 

glattkjøringsbane og mer isbanekjøring. Ordfører tar 

opp dette med Gatebilklubben 

 

 Knut 

Arne 

0850 2 Ungdom og narkotika  

Hvordan er situasjon rundt dette med bruk av 

narkotika i Valdres? Er det stadig yngre personer som 

blir brukere? 

 

Riksadvokaten har kommet med føringer i år der man 

betegner bruk og besittelse av narkotika som mindre 

alvorlig kriminalitet. Dette medfører at politiet skal 

prioritere dette arbeidet ned. Videre er det bestemt at 

politiets bruk av frivillige ruskontrakter (der foreldre 

eller ungdom selv ønsker å bli fulgt opp en periode) 

skal opphøre og at også bruk av påtaleunnlatelse med 

ruskontrakt som vilkår skal opphøre. Det vises til at 

dette er arbeid som kommunene skal ta over – det 

skal være et helseanliggende. 

 Knut 

Arne/ 

Bård 
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Konklusjon:  

Det er godt samarbeid om ruskontrakt mellom politi 

og kommunalt rusarbeid. Trolig må kommunenen og 

andre samarbeidspartnere i framtida ta større ansvar i 

dette. Virksomhetsleder FH og politikontakt vurderer 

samspillsrutiner til neste møte.  

 

 

0910 3 Selvmordsforebygging  

 

Tema blir diskutert i politikk, administrasjon og 

media. Hva skjer? 

 

Konklusjon: Følges opp med felles handlingsplan i 

Valdres ved helse- og omsorgsforum 

https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/ 

 

 Martin 

0930 4 KUBA – kunnskapsbasert politiarbeid.  

Politiets primærstrategi er forebygging i alle ledd. I 

tillegg har vi et arbeidsverktøy kalt KUBA – 

kunnskapsbasert politiarbeid. Her har vi pr nå to 

prioriterte fagfelt – arbeidslivskriminalitet og 

ungdomskriminalitet. Ut fra disse to temaene skal 

man lage en tiltaksliste for å avdekke og forebygge. 

Hva kan kommunen bidra med? 

 

Konklusjon:   

Representant fra Nord-Aurdal kommune deltar på 

tiltaksmøte sammen med politiet. Politiet innkaller. 

 

 Bård 

0945 5 Feriestengt 

I sommer ble de aller fleste ungdomsklubber stengt i 

ferien. Vi i politiet ser at mange ungdommer møtes i 

Fagernes både på dagtid og kveldstid. Burde man hatt 

et opplegg for sommerferier der man har en 

ungdomskontakt å henvende seg til? Det kunne også 

være aktuelt å fri til andre kommuner i Valdres, da vi 

ser at ungdom fra alle kommunene ser ut til å trekke 

til Fagernes i ferien. 

 

Mulig å se ungdomskontaktene i Valdres i fellesskap. 

Juli mnd? Tidsperioden 1. mai – 10. nov. er ellers den 

mest aktive perioden i sentrum. 

 

Konklusjon: Aktuelt å se på ungdomsarbeider-ressurs 

i Valdres i fellesskap i juli? Problemstilling tas med 

til felles politiråd. Ber om vurdering av Drive for life 

til neste møte. 

 

 Bård 
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