
Referat politirådsmøte 

Møtedato: 14.03.2016 

Møtested: Formannskapssalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 13.00 – 15.00 

Møtedeltakere: 

Inger Torun Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker (meldt forfall) 

 Vara Hilde Tveiten Døvre (meldt forfall) 

Tove Tøfte Kjøbli, lensmann  

Britt Irene Vårvik, NAV Valdres  

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

 Ingrid Elise Klosbøle Kollstad, ungdomsrådet 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule 

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus  

 

Til dagsorden 

 Innkalling godkjent 

 Ønske om evaluering av formen politirådets funksjon har, blant annet jf. oppmøte. 

 Ønske fra ungdomsrådet om informasjon om ungdomsteamet i NAV. 

 

Orienteringer/ planlegging: 

 Bosetting av enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Orientering jf. anmodning fra IMDI og 

politisk behandling. 

o Orientering om vedtak av bosetting av fem EMA ved Valdres folkehøyskole fra 

høsten 2016. 

o VVS har meldt interesse for etablering av “innføringsklasse” – språkopplæring etc. 

Tilbakemeldinger via Oppvekst- og kulturlederforum (OKF). 

o Ungdomsrådet – viktig med inkludering gjennom idrett.  

o Forebygge fremmeduvitenhet – holdningsskapende arbeid. Drøftes videre i 

politirådsmøte før høsten. 

o NAV/ folkehelsekoordinator: jf. søknad til fylkesmannen arbeides det med etablering 

av “utstyrsbank”. 



 Russetid 2016 – rektor skal ha møte med russestyret onsdag. 

o Aktivitetsplan sendes politiet. 

o Møte mellom eiendomssjefen i Nord-Aurdal kommune og russen – ordføreren 

inviteres med. 

o Grisefesten blir vurdert avholdt 03.05. 

o Russefester på “Nabo-bar” har falt på samme dato som ungdomstreff på bowlingen 

ved et par anledninger.  

o Politiet har hatt noen hjemkjøringer i forbindelse med skolefestene.  

 

Aktuelt fra tjenesteområdene: 

 Fra NAV 

o Rusteamet: Rullert rusmiddelpolitisk handlingsplan, etablert kontakttelefon for 

brukerne, samhandling med Stabburshella. En ressurs er knyttet opp mot 

ungdomsteamet. Ungdomsteamet (primært 18 – 25 år) er styrket da flere unge 

personer har gått på sosialhjelp.  

 Fra ungdomskonsulenten 

o Ungdomskulturen utvikler seg blant ungdom, bruk av ungdomskonsulentstillingen 

bør evalueres ut fra dette. En del av evalueringen er at ungdommene trenger et fast 

oppmøtested.  

 Fra politiet 

o Nettmobbing er også et problem i Valdres. Politiet har hatt noen saker på dette. 

Store mørketall. Jodel har medført nye utfordringer. Nettmobbing kan i ytterste sted 

medføre ubetinget fengsel. Mobbing foregår også på tradisjonelt vis med meldinger 

med “lapper” i ryggsekken osv. God samhandling med VVS når det har vært 

enkeltsaker der. 

 Fra familiens hus 

o Samarbeid politi, psykisk helsearbeid og helsesøster VVS – oppfølging av ungdom 

med rusutfordringer. Testing, oppfølgingssamtaler og kontrakt. 

o Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner behandles i neste 

kommunestyremøte.  

 Fra ungdomsrådet  

o  Ønsker obligatorisk sjekk fra helsesøster 

o Busskampanjesak – ønsker å regulere priser på kollektivtrafikk for ungdom. 

 Fra Valdres vidaregåande skule (VVS) 

o Oppfølging av ungdom – søknad om midler til økning av helserådgiver. 

o Livsfasevansker tar tid for arbeidet til helserådgiver 

o Ungdomsarbeiderne på VVS – finansiering – VVS ønsker flere ressurser 

 

Eventuelt: 

  

Neste møte 



 Fra helserådgiver og ungdomskontakter VVS 

 Ungdata 

Fagernes 

14.03.2016 

 

Pål Andreassen 

Virksomhetsleder/ referent 

 

Neste møte: 06.06.2016 kl. 13.00 – 15.00, mtr.høgesyn 


