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Bakgrunn 
Nordre Land kommune har hatt SLT koordinator siden 2010. Stillingen ble da finansiert av 

tilskudd fra KRÅD (det kriminalitetsforebyggende råd) og KoRus- Øst (kompetansesenter rus- 

region Øst). Fra 2010 – 2013 var SLT 100 % finansiert med tilskudd. Dette ble betydelig redusert 

i 2013 da KoRus- Øst ikke lengre gir tilskudd, og tilskuddet fra KRÅD ble redusert. Dette jamfør 

avtale med Nordre Land kommune om å innlemme SLT koordinatorstillingen inn i kommunens 

ordinære drift. 

Det har ikke eksistert noen egen handlingsplan for dette arbeidet, og det ble i april 2019 

besluttet at det skulle utarbeides en handlingsplan for SLT arbeidet.  Planen skulle være konkret 

og lettfattelig, samt et arbeidsverktøy som ansvarliggjør hver enkelt samarbeidspartner i SLT 

arbeidet i kommunen. Mandat for SLT ble vedtatt av styringsgruppa. Det ble bestemt at 

handlingsplanen skal revideres for hver toårs periode, slik at hvert kommunestyre får to 

planperioder. 

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.  SLT arbeidet inngår 

som en del av kommunens satsing på barn og unge.    

Mål for SLT i Nordre Land: 
Hovedmålet er å sikre et varig og trygt kriminalitetsforebyggende arbeid, slik at barn og 

ungdom i kommunen får riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på 

tvers av tjenester og faggrupper. Dette for å unngå problemer/vanskeligheter som følge av 

kriminalitet og rusmisbruk, samt å avdekke utfordringer knyttet til kriminalitet og rusmisbruk 

blant barn og unge.  

SLT skal bidra til at ulike tiltak innenfor ulike tjenester settes inn tidlig, samordne og koordinere, 

samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon. 

Koordinering av ressurser sett i et helhetlig perspektiv er sentralt i dette arbeidet. 

Mål for perioden: 

De ordinære tilbudene til barn og unge i Nordre Land kommune skal organiseres slik at de også 

virker forebyggende. 

• Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i kommunen. 

• Jobbe for et inkluderende miljø gjennom å utvikle holdninger og arenaer for barn og 

unge slik at det er plass til alle, og at alle opplever tilhørighet. 
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• Iverksette nye tiltak ved behov, samt videreføre allerede eksisterende tiltak mot 

enkeltpersoner og/eller grupper. 

 

Målgruppe for perioden: 

• Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 og deres foreldre/foresatte. 

• Barn og unge som vokser opp i utsatte miljøer for rus og kriminalitet. 

• Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt. 

• Barn og unge som begår eller som forventes å begå straffbare handlinger, samt særlig 

utsatte miljøer av ungdom. 

Organisering 

Styringsgruppe/politiråd 
Mandat: 

 Bindeledd mellom politiet og kommunen.  

 Sørge for fremdrift i SLT arbeidet og etablere overordnede rammer for kommunens 

totale innsats for forebygging av kriminalitet.  

 Beslutte bruk av økonomiske  ressurser ut over ti tusen kroner.  

 Sikre innføring av kriminalitetsforebygging i kommunens og politiets planverk. 

Medlemmer:  

 Lensmann  

 Ordfører  

 Opposisjonsleder 

 Rådmann  

 TO leder  

 NAV leder 

 Representant fra parken 

 SLT koordinator 
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Koordineringsgruppe 
Mandat:  

 Sikre tverrfaglig samarbeid. 

 Praktisk koordinering av det kriminalitetsforebyggende arbeidet.  

 Utarbeide handlingsplan. 

 Ivareta SLT-tiltak og bekjentgjøre disse innenfor eget ansvarsområde.   

 På bakgrunn av felles analyse komme med forslag til prosjekter/strategier/tiltak på tvers 

av sektorgrensene. 

 Sørge for at egen enhet bidrar med ressurser til gjennomføring av planlagte tiltak.  

 Avslutte tiltak som ikke gir resultater, fungere som ressursgruppe i ungdomssaker og 

rådgivende gruppe ved behov.   

 

Koordineringsgruppa har beslutningsmyndighet om opprettelse av hurtigarbeidende 

arbeidsgrupper, alle medlemmer i arbeidsgruppa skal være spurt og ha svart positivt før gruppa 

vedtas. Arbeidsgrupper med mer tidkrevende oppgaver blir anbefalt av koordineringsgruppa og 

besluttet av avdelingsdirektør 0-24. Koordineringsgruppa skal ikke diskutere enkeltsaker. Disse 

skal løses innenfor det respektive tjenesteområdet. Kan ta beslutninger på bruk av midler med 

årlig totalbudsjett på kroner 10 000,-. 

Medlemmer:  

 SLT koordinator 

 NAV  

 Politikontakt 

 Representant fra Parken  

 Psykisk helse og rus 

 Representant fra skole 

 Flyktningetjenesten 

 Helsesykepleiertjenesten 

 Representant fra barnehage 

 Representant fra barnevernet 

 PPT 
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Det utførende nivå 
Mandat: 

Dette er nivået der det konkrete rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet foregår. 

Arbeidsgruppene/prosjektene/tiltakene blir sammensatt av representanter fra ulike offentlige 

etater, ungdom, aktuelle frivillige lag- og organisasjoner og andre samarbeidspartnere. 

Gruppene oppløses når oppgaven eller tiltaket er gjennomført. 

 

SLT koordinator sin rolle  
 Koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet.  

 Være bindeleddet mellom styringsgruppe og koordineringsgruppe.  

 Bidra til at det blir satt felles mål og at tiltak gjennomføres og evalueres.  

 Inspirere, motivere og være pådriver. 

 

Møtehyppighet:    

Styringsgruppa (politirådet) har minst ett møte i halvåret. Koordineringsgruppa har møter ved 

behov og minst fire møter i året. 

Informasjonsutveksling:   

Vi har alle et felles ansvar for å holde hverandre oppdatert om ungdomsmiljøet i kommunen. 

Gjennomføring/konkrete tiltak 2019 – 2021. 

Tiltak Ansvar 

Opprettholde og utvikle programmet Trygg Oppvekst i 

barne- og ungdomsskole. 
Skolen, SLT koordinator 

Benytte «Det er mitt valg» i barnehage, barne- og 

ungdomsskolen. 
Skolen, barnehagen 

Inkluderende barnehage/skolemiljø/motvirke mobbing.  Skolen, barnehagen 

Gjennomføre ART – Agression Replacement Training, for 

grupper/elever som har behov for sosial 

ferdighetstrening. 

Skolen 
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Benytte bekymringssamtaler i situasjoner hvor det er 

bekymring rundt barn og ungdom. 
Politiet 

Sikre at ungdataundersøkelsen gjennomføres og at 

resultatene følges opp med tiltak. 

Skolen, styringsgruppa, 

koordineringsgruppa, SLT 

koordinator 

Rusfritt arrangement natt til 17. mai Parken 

Utarbeide felles plan for foreldremøter i skole og 

barnehage med aktuelle temaer som grensesetting, 

nettvett, rus. 

Rektor, barnehagestyrer,  

FAU, SLT og politiet 

Knytte helsestasjon for ungdom nærmere Parken. Styringsgruppa 

Opprettholde helsestasjon for ungdom som et tilbud etter 

skoletid. 
Helsesykepleiertjenesten 

Økt søkelys på kriminalitetsforebyggende arbeide i 

Nordre Land kommune. 

Gjøre SLT arbeidet kjent for ansatte, politikere og 

innbyggere. 

Styringsgruppa, 

koordineringsgruppa, SLT 

koordinator, politiet 

Oppfølgingstjenesten. Sikre oppfølging av ungdom i 

målgruppen som står uten skoleplass, læreplass eller 

opplæringstilbud.   

Oppfølgingstjenesten i NAV 

og i videregående skole 

Benytte BTI og kompetanseteam i det tverrfaglige 

samarbeidet. 

Skole, barnehage, andre 

aktuelle tjenesteområder 

Bidra til gjennomføring av rusfritt 10. klasse avslutning. FAU, SLT 

Bidra til at ungdomsrådet blir en viktig del av det rus og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
SLT 

Bidra i arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. SLT 

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Politiet, SLT 

 

Styringsgruppa har det overordnede rådgivende ansvaret til ledelsen i politiet og i kommunen. 

 

Oppfølging/evaluering: 

Handlingsplanen er styrende for SLT arbeidet i Nordre Land kommune. SLT koordinator skal 

sikre evaluering og justering av handlingsplanen. 
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