
170515 referat politiråd 

Referat politirådsmøte 

Møtedato: 15.05.2017 

Møtested: Formannskapssalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 13.00 – 15.00 

Møtedeltakere: 

Inger Torun Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker  

Tove Kjøbli, politiet – fravær. Vara Jan O. Aune 

Britt Irene Vårvik, NAV Valdres  

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Kristian Bjerke, ungdomsrådet - fravær 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule  

Kristian Damstuen, rådmann 

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus  

 

Til dagsorden 

 Tilbakemelding - Innkallinger og referater fra politirådet bør legges i acos. 

o Innkallinger og referater legges i Acos, men ikke i politikerportalen. 

o Innkallinger og referater legges på kommunens hjemmeside https://www.nord-

aurdal.kommune.no/politikk/politirad/politiradet-moter/ 

 

Orienteringer: 

 Handlingsplan mot barnefattigdom v/ Kristi Westerbø  

o https://www.nord-aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=593&FilId=4542 

o Vedtatt november 2016. Forankret i kommunens planstrategi. 

o Prosess som har inkludert rådgivere og tjenesteområdene. 

o Nord-Aurdal ligger høyt jf. barn i lavinntektsfamilier. 

o Norge, relativ fattigdom. Eks. at barn ikke får deltatt sosialt på lik linje med andre. 

o Konsekvenser/ levekårsulemper: Psykisk helse, rus. Konfliktnivå, skolebytter, frafall fra 

skole etc.  

 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/politikk/politirad/politiradet-moter/
https://www.nord-aurdal.kommune.no/politikk/politirad/politiradet-moter/
https://www.nord-aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=593&FilId=4542


 

 Gjennomgang av Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Pål Andreassen 

o https://www.nord-aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=593&FilId=4342 

 

 

Saksliste: 

1. Arbeid med nettvett. Orientering om pågående arbeid (jf. referat fra SU/ SMU v/ NABS, 

10.05.2017). 

o Drøfting av problemstillingen generelt. Evt. innspill til det videre arbeidet med 

kommunedelplanene. 

o Innspill fra politirådet: 

 Viktig at nettvetskampanjer inkluderer foreldre, holdningsskapende arbeid. 

Utviklingen går raskt og foreldre er ofte på etterskudd. Må settes i stand til å 

kunne følge med. 

 Politiet bør delta i det forebyggende arbeidet. 

 Forbruk av nettunderholdning. Eks. se på film i matfriminuttet. Grensene må 

settes av voksne. 

 Mobilfri skole? Vi må være klar over at dette ikke løser hele problemet. Behovet 

for nettvett gjelder 24/7. 

 Nettvett er et vidt tema; alt fra tidsbruk til hva de driver med der. Barnas egne 

holdninger må også arbeides med. De holdninger vi mener skal gjelde mellom 

mennesker må også gjelde på nett. Styrke ungdommene. 

 Forsiktige med å dele skyld på for eksempel foreldregruppa. Alle mulighetene 

som finnes gjør det vanskelig å kontrollere.  

 Det er ikke mediet selv som er problemet, men hvordan det brukes. Hovedmålet: 

Jobbe med holdninger i forhold til hvordan man oppfører seg mot hverandre. 

 Holdningsarbeid mer varig løsning enn forbud. 

 Mulighet for filtrering av nettinnhold/ sperring av nett. 

 

Eventuelt: 

 Parken bar. «Skolefest» i egen regi. 

o Dette var ikke et arrangement russen eller Valdres videregående skole hadde noe 

med.  

o Dvs. samarbeid med politi, ungdomskontaktene, «hjem for en 50-lapp» osv. var ikke 

en del av arrangementet. Dette er problematisk for skolen til tross for at det 

antageligvis ikke er et juridisk avvik. 

o Skolen går i dialog med Parken bar.  

o Forslag om å bli enige om navnebruk i forhold til de ulike festene? 

o Bør det kalles ut natteravner uavhengig av arrangør? 

o Bør undersøke om praksis omkring skjenking på slike fester er i strid med vedtak om 

skjenkebevilgning. 

 

 Politikontakter, skolekontrakter. 

https://www.nord-aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=593&FilId=4342


o Fra politiet: Er samlokalisert (med unntak av Vang). Det kommer nasjonale føringer i 

forhold til utarbeidelse av politikontraktene. Politikontaktene og skolekontaktene blir 

ikke samme person. 

 

 Sikkerhet/ trusselbilde 

o Kommer melding fra POD i kveld. I større byer blir det bevæpnet politi.  

o Usikkert trusselbilde sentralt, i mindre grad like alvorlig i Valdres. 

o Restriksjoner på biler i 17.maitoget. 

 

Neste møte(r) 

  

 

Fagernes 

15.05.2017 

 

Pål Andreassen 

Virksomhetsleder/ referent 

 

Neste møte: 18.09.2017 kl. 13.00 – 15.00, mtr.høgesyn 

 


