
Referat politirådsmøte 

 

Møtedato: 19.10.2015 

Møtested: Formannskapsalen, Nord-Aurdal kommune 

Møtetid: 13.00 – 15.00 

Inger Torunn Klosbøle, ordfører 

Olaf Diserud, politiker – meldt forfall 

Tove Tøfte Kjøbli, lensmann  

Esther Gilen, leder NAV Valdres - forfall 

Øystein Hovrud, ungdomskonsulent 

Kari Rustad, rektor Valdres vidaregåande skule – meldt forfall 

Pål Andreassen, virksomhetsleder familiens hus – meldt forfall, Monika Lyshaugen Karlsen 

stedfortreder 

 

Forrige referat:  

 Godkjent 

Dagsorden: 

  

Orienteringer: 

 Tema vold v/ Silje Høston – utsatt til neste møte som er 16.11.2015 kl 13.00 

Aktuelt fra tjenesteområdene: 

 

 Fra ungdomskonsulenten 

o Ungdomsrådet har ikke fått konstituert seg ennå, de venter på elevrådet fra VVS. Har 

bedt om at man får fortgang i valg av elevråd fra neste høst, slik at ungdomsrådet 

kan konstituere seg før høstferien. Det vil sikre en bedre overgang.  

o Hadde vellykket workshop under UKM (ungdommens kulturmønstring) med ca 20 

deltakere. Dessverre ingen som deltok fra ytterkantene i Valdres. Det var framvisning 

i kulturhuset, det hadde vært fint med flere publikum. Men innsatsen til deltakerne 

er filmet og lagt ut på You Tube, og har gode seertall der.  

o Musikkverksted fungerer grett. 



o Filmverksted har ujevn deltagelse. Ser også at f. eks filmbussen får låge deltakertall. 

Er en trend i tiden at dette ikke er så populært. 

o Må tenkte alternativt og har tanker om å utvide tilbudet, blant annet samarbeid med 

idrettslag. 

 

 Fra politiet 

o Bygging og omorganisering, åpning fredag 23. oktober 2015 

o Orientering om asylmottakene på Lundeskogen og Tonsåsen. Politiet følger med på 

tilstanden og er bekymret. Politiet er innom asylmottakene 2 ganger i døgnet som 

sikkerhetstiltak. Utfordringer er gjensidig språk og kulturforståelse. 

o Andre aktuelle saker er: vinningskriminalitet, rus, bekymringssamtaler og 

forebygging  

o Arbeider generelt godt, og spesielt innenfor trafikk 

o Rakfiskfestivalen: politiet mener at smertegrensen på hva Fagernes sentrum kan tåle 

av antall publikum er nådd. Det er ikke plass til flere arrangement i arrangementet. 

Alle søknader om å få sette opp ekstra lavo / tilbygg er avslått 

 Ordfører 

o I møtet ble det lagt fram forslag om en reisekasse / skysskasse, som kan bidra til at 

ungdommer kan delta på flere arrangement og få skyss hjem. Ungdomskontakten 

oppfordres til en skriftlig henvendelse om skyss støtte ved neste års prosjekt, gjerne 

til alle valdres ordførerne, slik at det ligger en pott som gir muligheter når det ikke 

kan løses av frivilligheten. 

o For øvrig blir det bybuss fra sommer 2016, som er tenkt skal gå Leira – Spikarmoen – 

Leira – Valdres folkemuseum – Leira, osv. 

o I tråd med storting og regjering vil man ikke ta opp nye skjenkeløyver, men 

videreføre de man har, så sant det ikke er noen merknader. 

o Kan en direktorat som skal arbeide med identitetstyveri plasseres i Valdres? Hvem 

kan være døråpner, hva og hvilke ressurser skal til? Ordfører videresender 

informasjon til politiet. 

 
 

Omvisning på politihuset: 

 Utsatt til 16. november 2015  

Eventuelt: 

Neste møte:  Mandag 16. november 2015 kl 13.00 med oppmøte på politihuset 

 

Fagernes 19.10.2015 

Monika Lyshaugen Karlsen 

Vikar rådgiver oppvekst/ referent 


