
180604 referat politiråd 

Referat politirådsmøte 

Møtedato: 04.06.2018 

Møtested: Formannskapssalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 12.00 – 14.00 

Møtedeltakere: 

Inger Torun Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker  

Tove Kjøbli, politiet, deltok først i møte. Aune deltok i hele møte. 

Olaf Holm, NAV Valdres  

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Karoline Sveen, ungdomsrådet - fravær 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule  

Kristian Damstuen, rådmann  

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus  

 

Dagsorden 

   

Orienteringer: 

 Orientering om Areal- og transportstrategi for regionsenteret Fagernes-Leira v/ Kristi Westerbø. 

o Kristi Westerbø orienterte om planen 

o Innspill fra politirådet: 

 Lysforholdene i parken 

 Er det nødvendig at «tårnet» på gamle telenor fremdeles står der? 

 Fotgjengerovergangen mellom FK-senteret og VLMS er uoversiktelig. 

 Parkeringshus 

 

 Oppfølging etter forrige referat: «Hvor står prosessen med evt. regionalt forliksråd? – Spørsmålet 

skal følges opp i neste regionstyremøte.» 

o Saken skal opp i neste møte i regionstyret, som er 27.06.2018 

o Et regionalt forliksråd ville økt kompetansen i rådet, da rådet ville behandlet flere saker. 

 



 

Saksliste: 

 

1. Evaluering etter russetid og 17. mai. 

o Positiv tilbakemelding fra russen. Lån av grusbanen framheves som spesielt positivt, og 

bidro bla. til å samkjøre rød og svartruss. 

o Russen ønsker selv å fremstå positivt, og er flinke til å avklare hva som er akseptabelt. 

o Positiv tilbakemelding fra politiet.  

 

2. Rapportering fra tjenesteområdene: 

o Ungdomskonsulenten: Brasiliansk gatekunst i ungdomshuset. Fått støtte fra diverse 

aktører. Ungdomshuset har blitt bra. Åpning av ungdomshuset 14.06.2018 – åpent hele 

dagen. Navnet på huset blir «Briskeby ungdomshus». Forslag om at natteravnordningen 

får tilholdssted i 2. etg. Noe skepsis omkring åpningstid på fredager. Tas opp i FAU. Om 

det blir fredagsåpent tilrår politirådet at åpningstiden evalueres innen 6 mnd.  

o NAV: Omorganisert så NAV Valdres er samlet på Fagernes. Utfordringer knyttet til 

taushetsplikt – blir fulgt opp.  

o Familiens hus: Utredning av felles regional barnevernvakt. Arbeid med lukkeplan etter 

tilsyn – rus og psykiske lidelser. «Boligsosial handlingsplan» og «Regional handlingsplan 

mot vold i nære relasjoner» er klare for politiske behandlinger. 

o Politi: Alle Valdres-kommunene har egen politikontakt og tett dialog med sine 

kommuner.  

o Rådmann: Politiets pressemeldinger går ikke til kommunen. Dette byr på utfordringer 

ved hendelser der media tar kontakt. Møtene med politi og politikontakt er fruktbare. 

o Valdres videregående skole (VVS): Konstruktiv samhandling med politiet. Siste halvår har 

vært krevende å arbeide med. Handler ofte om unge som har hatt det vanskelig i 

familiene sine over tid. VVS ønsker seg ett barnevernkontor i Valdres. Ønsker mer 

ressurser til ungdomskontaktene. Blir IKO-skole (Identifisering Kartlegging og 

Oppfølging). Det ser ut til at 452 elever får tilbudved VVS fra høsten. Det blir ikke tilbud i 

studieretningen «Design og håndverk» fra høsten. 

 

Eventuelt: 

 Ungdom 13-18 og psykisk helse v/ Politiet 

 Politiet har den senere tiden hatt foruroligende mange utrykninger der meldingen er 

ungdom som har tanker om å ta sitt eget liv. Vi har også hatt saker der ungdom har forsøkt å 

ta sitt eget liv, og saker der ungdom har tatt sitt eget liv. Frode Veglingsrud  og Tove T. Kjøbli 

er pårørendekontakter i politiet. 

 

o Gjelder ungdom fra hele Valdres som har slitt psykisk over tid. Valdres videregående 

skole har beredskapsplan i forhold til selvdrapsproblematikk.  

o NAV kjenner til problemstillingen. 

o Psykisk helsearbeid arbeider med problemstillingen, og bistår flere barn og unge enn 

tidligere. 



o Ungdomsrådet har planlagt temadag/ samling i høst. Forebyggende arbeid jf. 

selvdrap er tema. 

o Det settes ned en gruppe til å arbeide med/ samkjøre eksisterende innsats. 

 Arbeidsgruppe: Politi, BVT, NAV, psykisk helse og helserådgiver VVS. 

 Saken følges opp i politirådet. 

 

 

Neste møte(r) 

 Behov for regionalt politiråd, evt. fellesmøter med de andre kommunene i forbindelse med 

eksempelvis brukerplan, ungdata osv. Settes opp som drøftingssak i første møte etter 

sommerferien. 

 Orientering Boligsosial handlingsplan 

 

Fagernes 

04.06.2018 

 

Pål Andreassen 

Virksomhetsleder/ referent 

 

Neste møte: 03.09.2018 kl. 12.00 – 14.00, mtr.formannskap 

 


