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Møtereferat 

 
Arbeidsområde/prosjekt: Felles Politiråd 
Møtetid/dato:   Kl. 09.00-11.00, 08.01.20 
Møtested:   Møterom Kopperud 
 
Tilstede:   
Gjøvik Kommune:  

Anne Bjertnæs, varaordfører (møteleder) 
Finn Olav Rolijordet, Rødt (referent) 
Randi Hermanrud, SLT-koordinator 

Østre Toten Kommune:  
Bror Helgestad, ordfører 
Guri Bråthen, Arbeiderpartiet  

Vestre Toten kommune:  
 Stian Olafsen, ordfører  

Hilde Skogli Ødemark, koordinator forebyggende tiltak/SLT 
Politiet:  

Fredrik Lykken, politikontakt 
Bjørn Slåtsveen, politikontakt 

NAV:  
Reidunn Karlsen, NAV Gjøvik 

Forfall: 
 Anne-Margrethe Lund, kommunalsjef Oppvekst, Gjøvik 
 Astri Fykse, rådgiver, Østre Toten 
 
Møteansvarlig:  Anne Bjertnæs 
Neste møte:   Mars, innkalles av Stian Olafsen  
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Referat fra møte i Felles Politiråd 08.01.19 
 
Sak 1/20 Konstituering 
  Innkalling og saksliste godkjent.  

Referat fra tidligere møter ikke behandlet. 
Presentasjonsrunde. 
 
På bakgrunn av samarbeidsavtalens bestemmelser om rullering av ledelse av rådet, 
ble Stian Olafsen konstituert som leder av rådet for denne perioden. 
Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos i den kommunen leder kommer fra. 
Finn Olav Rolijordet sa seg villig til å være behjelpelig med referatet. 
  

Sak 2/19 Hvilke saker i forrige periode har rådet vært engasjert i? 
Randi Hermanrud gikk kort igjennom de hovedsakene rådet har jobbet med: 
- Radikalisering, konferanser og fagdager for førstelinjetjenesten 
- Russetida, utarbeidelsen av handlingsplan 
- Anti-doping, samarbeid med treningssentre og Anti-doping Norge 
- Foreldredialog rundt Ungdata sine funn 
- Prosjektet Utsett 
- Innbyggerdialog 
- Alle med 
- Utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner i kommunene Østre og 

Vestre Toten, Søndre og Nordre Land. 
- SLT-arbeidet i seg sjøl 
-  

Sak 3/20 Har rådets medlemmer spesielle saker de ønsker fokus på i kommende periode? 
Møtet avklarte at det er ønskelig å fortsette arbeidet med alle de sakene som ble 
belyst i forrige punkt.  
 
Når det gjelder Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ønsket rådet at også Gjøvik 
ble med på dette arbeidet selv om kommunen har en plan – den må uansett rulleres. 
Arbeidet i regionen så langt har avdekket omfanget av vold mot barn, dette må følges 
opp med tiltak.  
 
Rådet bør se på mer koordinering av saksfelt innenfor rådets område som er felles 
for kommunene. Det bør også vurderes om det er flere handlingsplaner som kan 
samles i en felles plan, jmf Kristiansand kommunes måte å løse dette på. 
 
Det er ønskelig med en årsrapport der effekten av tiltakene vurderes. 
 
Når det gjelder politiets rapportering rundt kriminalitetsbildet er det ønskelig med en 
klar status på aldersgruppa under 18 år. 
 
Kommunikasjonen inn mot det politiske miljøet må bli bedre: 
- Orienteringer i formannskap og kommunestyre 
- Protokollen legges fram til orientering i alle kommunestyrene 
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- Det foreligger en avtale med nyhetsredaktør To Erik Pettersen i OA om kronikker 
og redaksjonelle oppslag når det er viktig (ref russefeiring), denne må brukes 

 
Et nytt fokusområde fremover må være psykisk uhelse og spesielt utfordringene 
rundt selvmord. Skolehelsetjenesten, fastlegene mm trekkes inn i rådets arbeid. Det 
bør realiseres et førstehjelpskurs ved selvmordsforsøk for førstelinjetjenesten. 
 
Et annet nytt fokusområde kan være bruken av sosiale medier. Rådet må se på: 
- Netthets og mobbing 
- Bilder 
- Uheldige og negative nettverk 
- Holdningsskapende arbeid  

 
Sak 4/20 Kriminalitetsbildet 
 Ikke behandlet. 
 
Sak 5/20 Møteplan 

Rådet er enige om at møtehyppigheten fortsetter med 3 møter i halvåret. 
Neste møte innkalles til mars, møtedato kommer etter at Vestre Toten har valgt 
opposisjonsrepresentanten i februar. 


