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Møtereferat 

 
Arbeidsområde/prosjekt: Felles Politiråd 
Møtetid/dato:   Kl. 13.00-15.00, 09.03.20 
Møtested:   Møterom rådhuset Vestre Toten 
 
Tilstede:   
Gjøvik Kommune:  

Finn Olav Rolijordet, Rødt (referent) 
Randi Hermanrud, SLT-koordinator 

Østre Toten Kommune:  
Astri Fykse, rådgiver, Østre Toten 

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 

Anne Bjertnæs, varaordfører, Gjøvik 
Bror Helgestad, ordfører, Østre Toten 
Guri Bråthen, Arbeiderpartiet, Østre Toten 
Mathias S. Engebakken, politikontakt Land   

 
Møteansvarlig:  Stian Olafsen 
Neste møte:   Mai, innkalles av Stian Olafsen  
 
 
Sak 6/20 Konstituering 
  Innkalling og saksliste godkjent.  

Referat fra møtet den 8.januar ble behandlet. 
Spørsmål til sak 3/20 om rapportering av kriminalitetsbildet og en målsetting om å få 
status for de under 18 år. Årsaken er at den offisielle statistikken går til 23 år. 
  

Sak 7/20 Status fra politikontaktene og SLT-kontaktene 
Politikontaktene: redegjør for statistikken som viser registrert nedgang i kriminalitet 
for aldersgruppen under 18 år. Men det er gjort nylige narkotikabeslag etter 
bekymringsmeldinger. Politiet merker godt en holdningsendring rundt almengjøring 
og ufarliggjøringen som pågår ift bruk av cannabis. I slike saker blir alltid barnevernet 
koblet inn, mens politiet også følger opp de involverte. 
 
Vestre Toten: har søkt om å få bli pilotkommune for fritidskortet, det gjelder alle 
kommunene i regionen. Gjennomgått den kommunale organiseringen for å 
optimalisere ressursene til forebyggende arbeid blant barn og unge. 
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Østre Toten: har gjennomført et traktirtreff i samarbeid med Valle VGS. 34 traktorer 
og 100 deltakere i alt. Treffet er gjennomført med prosjektmidler utenforskap og er 
realisert ved et bredt samarbeid.  
I tillegg har oppfølging av «Kapp-saken» tatt en del ressurser. 
 
 
Gjøvik: brukt tid på Knutepunkt, dvs treff for lavinntektsfamilier. Der har vært 
gjennomført foreldremøte på kinoen i regi av Ung i Gjøvik samt foreldremøter 
innenfor prosjektet «Utsett» (deby rusmidler).  
Det er brukt en del tid på Ungdata-undersøkelsen. 
Sammen med politikontakten er kontakten med russen fulgt opp. 

 
Sak 8/20 Russetida 

Politikontakt Fredrik Lykken er ansvarlig i regionen. Det betyr at det kan være enklere 
å få til like retningslinjer i Innlandet, likhet rundt feiringen er ønskelig. Det har vært 
gjennomført et fellesmøte med de videregående skolene og det er løpende dialog 
med skolene rundt russetida og feiringen. Det er fokus på russefestene, både at 
antaller er begrenset og at det gjennomføres på lokasjoner med ordnede forhold 
etter søknader. Det er tatt opp med russen og skolene at det er ønskelig med 
russedåp så sent som mulig og at dette må avklares i samarbeid med skolene. 
Det har vært gjennomført en trafikksikkerhetsdag.  
Problematikken med rusmidler under russefeiringen og forebygging mot narkotiske 
stoffer står sentralt. 
 

Sak 9/20 Handlingsplan mot radikalisering 
 Et forslag til felles handlingsplan i regionen ble gjennomgått. Det kom inn en rekke 

forslag til forbedringer og korrigeringer som SLT-koordinatorene tar med seg i 
arbeidet med et høringsutkast, deriblant en god beskrivelse av meldingsplikt.  

 Forventes behandlet i kommunestyrene i løpet av våren, men skal opp igjen i Felles 
Politiråd før det sendes ut. 

 
Sak 10/20 Avvergingsplikt 

Avvergingsplikt, meldeplikt mm opp mot taushetsplikt er noe mange føler på i 
jobben. Det er også noe som har blitt aktuelt som følge av «kapp-saken». 
Poliitkontaktene har samlet de ulike lovverkene som omhandler dette. De juridiske 
bestemmelsene skal være greie, men det er en utfordring å få dette til å fungere i 
hverdagen. 

 Felles Politiråd peker på at dette er tema som først og fremst bør drøftes i mindre 
fora der deltakerne kan utveksle problemstillinger og erfaringer, men det kan også 
være et tema på større samlinger med vekt på de juridiske avveiningene.   

 
Sak 11/20 Felles planer i kommunene? 

Det er stilt spørsmål om det er flere planer som man kan samarbeide om i 
kommunene utover Handlingsplan mot radikalisering. Rådet ser muligheter for det, 
men vil først ferdigstille pågående arbeid og evaluere det for det initieres nytt felles 
planarbeid. 

 
Sak 12/20 Sikre kommunikasjon inn mot det politiske miljøet 

Informasjon om rådets arbeid følges nå opp i alle de tre kommunene ved 
protokollutlegging og muntlig orienteringer i formannskap og kommunestyrer. 

 


