
Referat politirådsmøte 

Møtedato: 16.11.2015 

Møtested: Politihuset, Fagernes 

Møtetid: 13.00 – 15.00 

Møtedeltakere: 

Inger Torun Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker (forfall) 

Tove Tøfte Kjøbli, lensmann  

Kirsten Fuglehaug, NAV Valdres  

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Ingrid Svennes og Dag Sundheim, Ungdomsrådet 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule 

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus (forfall) 

Omar Dajani, rådmann, referent 

Orienteringer: 

 Tema vold i nære relasjoner v/ Silje Høston 

o Høston arbeider heltid med vold i nære relasjoner 

o Økt fokus på dette i politiet 

o Sjelden informasjonen kommer direkte til politiet, avhengig av å få den gjennom 

oppdrag som husbråk o.l. eller fra andre, særlig barnevernet  

o Meldeplikten til barnevernet er viktig og avhengig av at alle meldepliktige er trygge 

på pliktens omfang 

o Valdres vidaregåande: gode linjer til politi og barnevern for råd om dette 

o Ungdomsrådsrepresentantene gjør et forsøk på å bringe temaet til sitt miljø  

o Rådmannen takker for svært nyttig bidrag med statistikk til regional handlingsplan 

mot vold i nære relasjoner 

o Planen er klar for politisk/administrativ behandling, og blir distribuert til politiet 

 

Aktuelt fra tjenesteområdene: 

 Fra NAV 

o Halvert bruken av økonomisk sosialhjelp til ungdom 

o Flyktningkrisen skaper nye utfordringer 

 

 Fra ungdomskonsulenten 



o Jobber med å erstatte tilbud som ikke fungerer optimalt 

o UKM-turne uke 4 – VVGS og alle ungdomsskoler i Valdres med 

o Ungdomsklubb annakvar veke – vurderer vekentleg 

 

 Fra politiet 

o Problem med forsvinninger fra asylmottak¨ 

o Noe vold¨ 

 

 Fra ordfører og rådmann 

o Rådmannens budsjettforslag: Inn med halvt årsverk ungdomskonsulent i NAV, kutte 

halve ungdomskonsulentårsverket i kommunen 

o Tagging er blitt et problem på nytt – resultatene vi har hatt i mange år var takket 

være kontant oppfølging i politiet og i kommunen som fornærmet gjennom 

konfliktrådsbehandling 

o Videomøter med fylkesmannen om flyktningsituasjonen  annenhver uke 

 Stor jobb å vurdere nødvendige tjenester innenfor barnehage, skole, 

legevakt, beredskap, brannvern, men den viktigste jobben er å unngå 

krisemaksimering 

 

 Fra VVS 

o Ungdata 

o Flyktninger: kravet om at de må være kvalifisert for videregående fører til 

forskyvninger  - ingen elever ennå 

o Russefestene forløpet okay 

 Politiet: ikke flytt datoer, politiet har lagt vaktlister etter de datoene for 

festene 

 Politiet: bør koordinere natteravnene for skolefestene og de kommunale 

 
Omvisning på politihuset 

 

Eventuelt: 

  

 

Fagernes 

16.11.2015 

 

Omar Dajani 

Rådmann/referent 


