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Møtereferat 

 
Arbeidsområde/prosjekt: Felles Politiråd 
Møtetid/dato:   Kl. 13.00-14.30, 12.10.20 
Møtested:   Frivilligsentralen Vestre Toten 
 
Tilstede:   
Vestre Toten kommune:  
 Stian Olafsen, ordfører og møteleder  

Hilde Skogli Ødemark, koordinator forebyggende tiltak/SLT 
 Anne-Grethe Hole-Stenerud, leder Oppvekst 
Østre Toten Kommune:  

Bror Helgestad, ordfører 
Astri Fykse, rådgiver, Østre Toten 

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

Politiet:  
Fredrik Lykken, politikontakt 
Bjørn Slåtsveen, politikontakt  

 Linn Hilde Fosso, enhetsleder 
NAV:  
 Ørjan Gangnes, Østre Toten 
Forfall: 
 Anne-Margrethe Lund, kommunalsjef Oppvekst, Gjøvik 

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

 
Møteansvarlig:  Stian Olafsen 
Neste møte:   September, innkalles av Stian Olafsen  
 
Sak 19/20 Konstituering 
  Innkalling og saksliste godkjent.  

Referat fra møtet den 25.mai ble godkjent. 
  

Sak 20/20 Status fra politikontaktene og SLT-kontaktene 
Politikontaktene:  
Bjørn: I Østre og Vestre har det vært gjennomført mange foreldremøter med flere 
temaer, blant annet om nettvett. Stor bekymring rundt almengjøring av bruk hasj og 
marihuana, mange meldinger om det i Vestre. Har også hatt oppgaver knyttet til 
radikalisering samt deling av bilder på nett. Tatt opp «Delbart» med skolene. 
Fredrik: Gjøvik har hatt mange foreldremøter, brukt mye tid på saker knyttet til bruk 
av ulike rusmidler, også her utfordringer med nettbilder.  
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Ungdomsmiljøet ved Skysstasjonen Gjøvik har tatt mye tid og oppmerksomhet. Ellers 
er situasjonen at i koorona-perioden er det en liten økning i familievold og nedgang i 
meldte saker om seksuelle overgrep, men med mulig mørketall her. Utfordring at 
gjenåpningen av samfunnet også gir et «normalisert» uteliv.  
SLT-koordinatorene: 
Vestre Toten/Hilde: Har hatt fokus på hvordan man kan samarbeide bedre for gruppa 
opp til 24 år. Satt opp tverrfaglig team for å f riktig hjelp til riktig tid. Gratistilbudene 
som ble etablert i sommer har vært en suksess, anslagsvis 500 ungommer har deltatt.  
Gjøvik/Randi: Har hatt mye jobb med å få på plass et godt system på forankring av 
arbeidet i organisasjonen. Utfordrende å jobbe med hele miljøer tverrfaglig. 
Gjennomført foreldrekurset «Utsett» . Har obeservert mer av problemene rundt 
bilder og bildedeling på nett – skal ta opp «Delbart» i KO-gruppa. Syns at SLT-nivået 
fungerer bra. 
Østre Toten/Astri: Synes SLT-nivået fungerer bra. Registrerer færre henvendelser 
angående bruk av stoff og er usikker på hva det faktisk skyldes. Formulert ønsker om 
å få styrket tiltakssida og har etebalert et bedre samarbeid med barnevernet. 
 

Sak 21/20 Kriminalitetsbildet 
Statusgjennomgang ved Linn Hilde Fosso. 
Fosso opplyste at politiet bruker mye tidsressurser på bistand i barnevernet, noe som 
i utgangspunktet skulle være unødvendig. Politirådets politikermedlemmer merket 
seg dette og rådet tok ellers gjennomgangen til orientering. 
 

Sak 22/20 MC-kriminalitet 
 Fredrik Lykken orientert om tilstedeværelsen og utviklingen 1 % - klubbene i 

distriktet. 
 
 
Sak 23/20 Handlingsplan mot radikalisering 
 Planen er nå til behandling i kommunene, Vestre Toten i oktober eller november, 

Østre Toten gjennomfører en høringsrund, det samme gjør Gjøvik. 
 
 Politirådet er opptatt av at planen vil bli brukt og høringene hittil skulle tilsi det. Her 

vil radikaliseringskontaktene spille en viktig rolle i framtida, beskrevet i planen. 
 
Sak 24/20 Revidering av samarbeidsavtalen for felles politiråd 

Følgende merknader er innkommet under forberedelsen av saken i de enkelte 
kommunene: 
- Vurdere rulleringen og periodelengder, viktig at eierskap til arbeidet etableres i 

den kommunen som har lederansvar 
- Sette opp et årshjul 
- Sammensettingen, hvilke funksjoner i kommunene medlemmene har er viktig 
- Møtehyppighet settes til 4 – 6 
- Anti-dop-arbeidet tas ut av felles arbeid, fortsetter i Gjøvik 
- Russ omfattes av temaene ungdom/rus/trafikk og kan tas ut som særegen 

arbeidsoppgave 
- Vurdere å få med Land.kommunene 

Neste møte blir den 7.desember, kommunestyresalen på Raufoss. 
 

 


