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Møtereferat 

 
Arbeidsområde/prosjekt: Felles Politiråd 
Møtetid/dato:   Kl. 13.00-15.00, 25.05.20 
Møtested:   Teams 
 
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:  
Anne Bjertnæs, varaordfører 
Finn Olav Rolijordet, Rødt (referent) 
Randi Hermanrud, SLT-koordinator 

Politiet:  
Fredrik Lykken, politikontakt 
Bjørn Slåtsveen, politikontakt  

NAV:  
 
Forfall: 
 Anne-Margrethe Lund, kommunalsjef Oppvekst, Gjøvik 

Guri Bråthen, Arbeiderpartiet, Østre Toten 
Mathias S. Engebakken, politikontakt Land   
Reidunn Karlsen, NAV Gjøvik  

 
Møteansvarlig:  Stian Olafsen 
Neste møte:   September, innkalles av Stian Olafsen  
 
Sak 13/20 Konstituering 
  Innkalling og saksliste godkjent.  

Referat fra møtet den 9.mars ble godkjent. 
  

Sak 14/20 Status fra politikontaktene og SLT-kontaktene 
Politikontaktene:  
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: Fulgt opp oppfordring angående ungdommen på Skysstasjonen 
og skal bli med på oppsøkend. Har ellers jobbet med lavterskel sommertilbud til barn 
og unge (uten overnatting). 
Gjøvik/Randi: Hatt fokus på sårbare barn og unge (Skysstasjonen). Opplever det som 
utfordendrende med samaordning av ressursene som rettes mot enkeltindivider. Ung 
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i Gjøvik har fått kr 440.000 fra Bufdir som gjør det mulig med mange sommertiltak 
mot barn og unge (inkl med overnatting). Vurdert noen strukturendringer i prosjektet 
Kjør for livet. 
Østre Toten/Astri: Hatt flere møter med russen, koordinert feiringen i regionen og 
opplever dette som veldig positiv dialog. Fokus på overgangen fra ungdomsskole til 
videregående på bakgrunn av den spesielle situasjonen med nedlukkinga. 
 
I behandlingen av saken kom det opp spørsmål om slt-koordinatorene har samordnet 
ferieavviklingen. Viktig med at noen er på jobb gjennom sommeren. Hilde følge opp 
dette som sak på slt-koorinatorenes samarbeidsmøte. 
 

Sak 15/20 Russetida 
Politikontakt Fredrik Lykken har vært ansvarlig i regionen. Melder at samarbeidet 
med russen har vært veldig bra i år. Inneværende uke er siste uke med styret i 
funksjon, men feiring og rulling kommer til å fortsette utover sommeren. Den 
formelle kontakten opphører. 
 
Det har vært noe klager på støy, kanskje med litt lav terskel for melde, men det har 
gått veldig greit å følge opp. Russen er veldig mobil, ofte samlinger ved Mjøsbrua, 
men de vil bli fulgt. 
 
Utfordring for neste år er å få klart definert tidsperioden for russefeiringen. 
 

Sak 16/20 Handlingsplan mot radikalisering 
 Innspill fra forrige behandling er implementert. Nå er høringsutkast klart for 

kommunal behandling. Utfordringen er å få alle som jobber med unge til å gripe 
innholdet og kunne følge opp når man oppfatter utenforskap. Her er for eksempel 
lærere sentrale, nedstengingen har ført til økt nettid og påvirkningen kan ha økt. 

 
 Prosess videre er å få planen behandlet i utvalg og komiteer og førstelinjesamlinger 

samt vedtak tidlig høst. 
 
Sak 17/20 Utfordringer ved Skysstasjonen på Gjøvik 

Randi redegjør for status. Mange ulike instanser har fokus på ungdommen, mange 
ønsker å bidra til å få ungdommen på rett vei. Samordning av ressursene er særdeles 
viktig.  Vi må være sikre på at ting blir gjort, mens det oppleves at vi sliter litt med å 
sikre gjennomføring. 
 
Fredrik supplerte med å understreke at det er et godt samarbeid, men at politiet også 
opplever at det mangler på samaordning og målrettede tiltak og avklaring 
ansvarsforhold. Politiet har et eget prosjekt på miljøet. Mljøet er voksende. 
   

 Debatten avklarte et stort behov for å få på plass en egen handlings-
koordineringsplan for miljøet på Skysstasjonen. Vedtak: styringsgruppa for slt-arbeid 
på Gjøvik har ansvaret for å få på plass å definere koordineringstiltak og lede de. 

 
 
Sak 18/20 Utfordringer rundt selvmord/selvskading – tiltak felles og i hver kommune 

Hilde: Det skal være et seminar for ansatte i 1.linje med dette temaet.  
Det ble også nevnt at det er behov for revisjon av avtalen med BUP. 
SLT-koordinatorene tar for øvrig saken videre på sitt samarebeidsmøte. 


