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Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 6: Alle barn har rett til et liv og ei framtid 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 13: Alle barn har rett til å få og gi informasjon av alle slag og på alle måter 
§ 16: Alle barn har rett til et privatliv 
§ 17: Alle barn har rett til beskyttelse mot skadelig informasjon 
§ 18: Staten skal støtte foreldre i foreldreansvaret 
§ 19: Alle barn har rett til beskyttelse mot all form for misbruk 
§ 29: Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvending kunnskap og 
utvikling 
§ 33: Alle barn har rett til beskyttelse mot narkotika 
§ 34: Alle barn har rett beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse 

 

Forord 

SLT er en modell for å samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. 
Modellen skal sikre at alle nødvendige ressurser og tjenester i Nes samhandler godt på tvers, for 
at barn, unge og deres familier opplever en trygg kommune fri for rus, vold og annen kriminalitet.  
Regjeringen vektlegger arbeid med forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge og har 
pekt ut SLT som modell for dette arbeidet. Regjeringen viser til at arbeidet skal være aktivt, 
systematisk og målretta. Kommunen har ansvaret for SLT-arbeidet, men fylkeskommune, politiet, 
private, frivillige og næring skal bidra. 
 
Regjeringen har forankret SLT i et bredt sammensatt departementsutvalg som gir føringer og 
oppgaver til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK). KFK fungerer som rådgivende 
og kompetanseutviklende faginstans for alt SLT-arbeid ute i kommunene. KFK sørger også for 
kort vei for kommunen tilbake til førende myndigheter. SLT er av Justis- og 
beredskapsdepartementet vektlagt som modell for å ivareta et godt samarbeid mellom politi og 
kommune i arbeidet med ny politireform. 
 
SLT- arbeidet er i Nes godt forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og gjennom eget politisk 
vedtak (Sak 152/16 «Reorganisering og videreutvikling av SLT-arbeidet»). Planen støtter opp om  
og bygger i stor grad på føringene i Nes kommunes Helhetlig oppvekststrategi. I tillegg er planen 
til støtte for tiltakene i Rusmiddelpolitisk handlingsplan som omhandler forebyggende arbeid for 
barn og unge, Et løft i Nes-skolen sin satsning på sosial kompetanse og livsmestring, og for 
tiltakene i kommende Helse- og velferdsplan som omhandler barn og unges psykiske helse. 
 
FN’s konvensjonen for barns rettigheter ligger til grunn for alt vårt SLT-arbeid. 
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Innledning 

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT) er en sentral del av folkehelsearbeidet og det 
forebyggende arbeidet for barn og unge i Nes. Her vil alt fra tiltak rundt fysisk utforming av 
lokalmiljø til omfattende helsehjelp, være viktig. Det skal jobbes kunnskapsbasert, systematisk og 
forskningsbasert med oppvekstmiljø og oppveksttrender, for å bidra til at færre barn og unge i 
Nes utsettes for rus og kriminalitet. 
 
Planen blir Nes kommunes første SLT-plan som skal fungere strategisk over en periode på 4 år. 
Planen fokuserer på fire utvalgte innsatsområder. Det vil gi oss bedre grunnlag for å følge med på 
utvikling og undersøke om tiltak har effekt, og på den måten målrette og systematisere det rus- 
og kriminalitetsforebyggende arbeid bedre. Samtidig må vi også evne å forholde oss til 
utfordringene med rus og kriminalitet som til en hver tid kan oppstå og som vil kreve mer akutt 
innsats. SLT-arbeidet er avhengig av samarbeid mellom flere tjenester for å hindre risikoatferd og 
negativ utvikling på både kort og lang sikt. Spesielt vil aktivitetene i skolene og tjenestene i 
Familiens hus, Fritid og forebygging, samt hos politiet være sentrale i SLT-arbeidet. 
 
En viktig endring med denne planen er at det som tidligere fungerte som Ungdomsteam, nå er 
erstattet med to nye møtearenaer. Analysen som ble gjort av tidligere SLT-arbeid, viste at 
Ungdomsteamet var en god arena for å dele og innhente informasjon om hva som rørte seg på 
oppvekstfeltet og til å bygge gode nettverk, men at det ble for mange deltakere og for lite 
handling. Det kom også fram ønske om å få inn muligheten for faglig utvikling. En annen endring 
er at SLT-arbeidet nå skal  ivareta alderen 0-23 år. Med bakgrunn i dette etableres det i stede et 
Innsatsteam og et SLT-frokostmøte. Disse møtearenaene er beskrevet i det som omhandler 
utførernivået på s. 16. Det er også utarbeidet tydelige varslingsrutiner for mer akutte situasjoner i 
SLT-sammenheng. Disse er beskrevet på s. 13. 
 
Planen viser til konkrete mål og tiltak, og vi bruker statistikk fra Ungdata for å målrette arbeidet og 
undersøke om tiltakene har ønsket virkning. I planen er tiltakene i stor grad konsentrert om å 
styrke samarbeidet med foresatte og omtalt som foreldremobilisering. Vi skal jobbe grundig og 
modig med tiltakene som er planlagt. Noen av tiltakene skal bidra til mer kunnskap om 
kommunens oppvekstmiljø og hva barn og unge her trenger i rus- og kriminalitetsforebyggende 
arbeidet. Når det gjelder arbeidet med barn og unges psykiske helse er dette et såpass 
«grenseløst» innsatsområde. Derfor legges det i denne planen og i denne omgang fokus på ett 
tiltak som skal gjelde ungdom og arbeid i videregående skole. Dette for å kunne ha en viss 
mulighet til å finne ut om tiltaket har effekt. 

SLT-planen skal være grunnlag for tiltaksplaner, handlingsplaner og retningslinjer som gjelder 
rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Slik som retningslinjer for hvordan skolene skal varsle 
politiet og håndtere saker der elever er innblandet i rus og vold, Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner og Plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (som skal utarbeides).  
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Kunnskapsbasert forebygging 

«Forebygging er ofte den jobben som først blir synlig når den ikke gjøres».  
 
Forebygging dreier seg i store trekk om å avverge ulykker, minske risiko for helseskader, senke 
forekomsten av kriminalitet og gi støtte til barn som står i fare for å komme skjevt ut. Det finnes 
ingen klar definisjon av forebygging. Ofte forklares begrepet ut fra noe vi ønsker å «hindre».  
Nes kommune har laget følgende beskrivelse av begrepet forebygging: 
 

«Felles og systematisk innsats for å fremme ønsket utvikling» 
 
Kunnskapsbasert forebygging handler om innsats basert på kompetanse, felles forståelse og 
felles innsats. Forebygging deles inn i tre nivåer. Det jobbes ofte i flere av nivåene samtidig. 
Definisjonen over kan brukes i alle tre nivåene. I SLT-sammenheng forklares nivåene slik: 
 
 
 
 
 

= samfunnets evne til å legge til rette for at alle har det bra og får det de trenger (Også 
omtalt som primærforebygging eller universell forebygging) 
- Dette arbeidet skjer kontinuerlig og drives blant annet i barnehager, skoler, fritidstiltak 

og frivillige organisasjoner. 
- Gode og trygge lokalsamfunn er viktige bidragsytere 
 

 
 
 
 

= iverksetting av tiltak for utsatte/sårbare sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske 
miljøer (Sekundærforebygging eller selektiv forebygging) 
- Dette kan f.eks. handle om når mor eller far ikke er der, mobbing/utenforskap, utrygge 

lokalsamfunn m.m. 
 
 
 
 
 
 
= når det har utviklet seg et problem i sosiale eller fysiske miljøer, eller for enkeltpersoner 
(Tertiærforebygging eller indikativ forebygging). Direkte og målrettet arbeid. F.eks.: 
- Ungdom med rusproblem 
- Familier med rusproblem 
- Spesielt utfordrende klassemiljø 
- Atferdsproblematikk 
- Gjengangskriminalitet 
- Ungdom med straffedom 
- Dropout fra skole 
- Alvorlig/sammensatt utenforskap 

 
 
Forskning viser at rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid må foregå på alle de tre nivåene. Det 
er likevel en oppfordring fra regjeringen om at SLT-modellen retter sitt fokus til det rus- og 
kriminalitetsforebyggende nivået. Det er her vi ofte finner de mest sårbare målgruppene med stor 
risiko for sosial utstøting og marginalisering. Denne planen skal derfor ivareta mest mulig arbeid i 
det gule og røde nivået. Arbeidet i grønt nivå er i stor grad ivaretatt i Helhetlig oppvekststrategi og 
i ulike virksomhetsplaner. Alle tre nivåene forutsetter kunnskap om både personer og situasjoner. 
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God samfunnsutvikling og gode nærmiljø som 
forebyggende faktor 

God samfunnsutvikling og gode nærmiljø er en grunnstein i SLT-arbeidet. Det er her vi finner 
menneskers beskyttelsesfaktorer. Et godt samfunn kjennetegnes blant annet av høy grad av 
felleskap og gode arenaer der flest mulige kan delta, oppleve inkludering og utvikle felleskap. 
Barnehage, skole, idrett, kultur, natur, sosiale møteplasser og arbeidsliv er eksempler på slike 
fellesarenaer. Vi snakker da ofte om nærmiljø eller lokalmiljø. Her skapes trivsel og trygghet, 
identitet og tilhørighet, og mulighetene for god oppvekst (LEVE), utdanning (LÆRE) og arbeid 
(SKAPE). Nes skal ikke bare være et sted man bor og oppholder seg. Nes skal være et sted hvor 
vi føler at vi hører til. 
 
Fellesarenaer og nærmiljøets påvirkning på oppvekst står derfor sentralt i forebyggende arbeid 
og må alltid vurderes i sammenheng med de spesifikke tiltakene for SLT-arbeidet. Kommunen er 
også lovpålagt (gjennom Plan- og bygningsloven) å sørge for kriminalitetsforebygging i all sin 
planlegging. 
 
I Nes 
Ungdataundersøkelsen 2017 forteller oss at ungdom i Nes er mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt 
enn det ungdom i Akershus og resten av landet er.  Andelen ungdom som sier at de føler seg 
trygge når de ferdes i nærmiljøet på kvelden, er noe lavere i Nes enn i Akershus og Norge.  
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Mål og tiltak i SLT-arbeidet 

 

 
 

             
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

HOVEDMÅL: 
 

Vi jobber helhetlig med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid fra 0-23 år 
 

    Indikatorer: 
- Barn, unge og familier opplever en trygg kommune og får nødvendig hjelp 
- Vi gjør alltid kriminalitetsforebyggende vurderinger i arbeid med 

samfunnsutvikling og arealplanlegging 
 

 

Prioriterte innsatsområder: 

Foreldrerollen 

Kunnskap om 
og holdninger 
til alkohol og 

rusmidler 

Barn og 
unges 

psykiske 

helse 

Barn og unge 
i en digital 

verden 

Forutsetninger: 

Politisk forankret plan 

Felles retningslinjer for hvordan håndtere taushetsregler og deling av informasjon. 

 

Foreldremobilisering 
 

 

Tydelig struktur og oppgavefordeling i de tre nivåene for SLT-modellen 
 

 

Felles mediestrategi 
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Mål for innsatsområdene:  
Foreldrerollen, kunnskap og holdninger til alkohol og rusmidler, og barn og unge i en digital 
verden: 
 

MÅL 1: Barn og unge i Nes utsetter sin alkoholdebut til de er 18 år 

MÅL 2: Barn og unge i Nes avstår fra kjøp, salg og bruk av illegale rusmidler og doping 

MÅL 3: Barn og unge i Nes har kunnskap nok til å være trygg på nett 

 

Nåsituasjonen: 

 Ungdata viser at for mange ungdomskolelever, og da spesielt gutter, har vært innblandet i 
slåssing, trusler og vold. 

 Ungdata viser at mange ungdomsskoleelever enten får lov å drikke alkohol av foreldrene 
sine (5 %) eller ikke har klare regler for dette fra foreldrene sine (13 %) 

 I Nes sier 20 % av jentene i ungdomsskolen at det er status å drikke seg full 

 Ungdata viser at debutalderen for alkohol i Nes er lav sammenliknet med resten av 
Norge. 

 Ungdata viser at forsøk med bruk av cannabis har holdt seg stabilt fra 2014 – 2017, har vi 
nesten dobbelt så mange ungdommer videregående i Nes som har prøvd cannabis enn i 
Akershus og Norge.  

 Politiet ser en trend hvor alkohol byttes ut med narkotiske stoffer. 

 Politiet i Nes kan melde om økning på anmeldelser av krenkelser begått på sosiale 
nettverk. 

 Kommunen og kommuner vi grenser til har utfordringer med såkalt «beefing», der 
grupper av ungdom samles for å sloss. Dette filmes og legges ut på sosiale medier og 
volden som utøves er grov. 

 I følge Barn og medier undersøkelsen: 
• Hver fjerde jente har følt seg presset til å sende nakenbilder. Nesten ingen gutter 

har opplevd det samme. 
• 30 % av barna har sendt eller lagt ut tekst, bilder eller videoer på mobil/internett 

som de senere har angret på. Dette øker med alder. 
• 19 % oppgir at de kjenner til en venns passord på sosiale medier 
• 5 % av barna har opplevd å bli truet på internett, spill eller mobil en eller flere 

ganger. Andelen er høyere blant gutter og øker med alder. 
• 10 % oppgir at de har vært slemme eller mobbet noen på internett, spill eller 

mobil. Guttene mest og det øker med alder. 

Ønsket situasjon: 

 Ungdoms vaner for bruk av alkohol og utøvelse av vold bedres. Dette synes blant annet i 
Ungdataundersøkelsen. 

 Ansatte i barnehagene i Nes snakker med foreldre om alkohol/rusmidler, vold og 
overgrep 

 Alle barn og unge i Nes har foresatte som sier nei til å drikke alkohol før fylte 18 år 

 Alle som jobber med barn og unge i Nes har kunnskap om både farer ved og tegn på bruk 
av illegale rusmidler og doping  

 Alle foresatte har kunnskap om konsekvensene ved bruk av illegale rusmidler og doping, 
og snakker med barna sine om dette 

 Foresatte vet hvilke beskyttelsesfaktorer som kan hindre bruk av vold og rusmidler. 

 Barn og unge har kunnskap om ansvar og konsekvenser med digital deling/delingskultur 

 Barn og unge har kunnskap om digital omsorg  

 Foresatte har kunnskap nok til å forstå barn og unges digitale kultur 

 Alle foreldre deltar i foreldremøter ved skolene 

 Bruk av Det er mitt valg som metode bidrar til at barn og unge tar gode valg 

 URO brukes som metode når ansatte i kommunen varsler bekymringer/utfordringer  

 URO brukes som metode for å styrke dialogen i SLT-møter. 
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Tiltak for innsatsområdene:  
Foreldrerollen, kunnskap og holdninger til alkohol og rusmidler, og barn og unge i en digital 
verden. 
 
De fleste av tiltakene starter prosjektering i 2018. De fleste av tiltakene vil inngå som en del av 
ordinær drift, men dersom man i prosjekteringen avdekker at tiltakene vil få økonomiske 
konsekvenser utover ordinær drift, må det ivaretas ved neste mulige revidering av 
handlingsprogram med budsjett og økonomiplan. 
 

Tiltak Når Ressursbehov Ansvar 

Vi utvikler en temaoversikt for 
foreldremøter/foreldreforum, fra barnehager 
og ut ungdomsskole (og VGS?). Temaene 
bidrar til en strukturert og påbyggende 
innsats i SLT-arbeidet. 
 

Oppstart 
2018 

Del av ordinær 
drift 

Virksomhetsleder 
PT 

Malen for oppstarts- og foreldresamtaler i 
barnehagene omfatter spørsmål knyttet til 
alkohol/rusmidler, vold/overgrep og bruk av 
sosiale medier. 
(ifm kvalitetsplan barnehage) 
 

2018 
 

Del av ordinær 
drift 

Barnehagesjef 

Programmet UTSETT innarbeides som en 
del av programmet for 
foreldresamarbeid/foreldremøter på 
ungdomsskolene. 
Dette forutsetter kursing 
 

skolestart 
2018 

Del av ordinær 
drift 

Skolefaglig 
rådgiver 

Muligheten for å ta i bruk UTSETT på 7. 
trinn utredes og prøves 

skolestart 
2019 

Del av ordinær 
drift 

Skolefaglig 
rådgiver 
 

Det utvikles tilbud om gruppeveiledning for 
foresatte som har ungdom på frivillig 
ruskontrakt. 
 

2018 Del av ordinær 
drift 

Virksomhetsleder 
Familiens hus 

Brukerundersøkelse ved helsestasjon for 
ungdom (HFU) brukes som grunnlag for 
revidering av Strategiplan for SLT-arbeidet. 
Det vurderes ytterligere spørsmål som støtte 
til resultater i Ungdata 2020 og resultatene 
av brukerundersøkelsen i 2018 for HFU. 
 

2020 Del av ordinær 
drift 

Strategi- og 
utviklingsavd. 

Medietilsynets diskusjonsopplegg «Total 
kontroll» brukes i samarbeid mellom FAU og 
skole som innhold på foreldremøter i 5. – 
10. klasse. 
 
(https://www.medietilsynet.no/barn-og-
medier/totalkontroll/) 
 

5.-7. trinn:  
skolestart 
2018 
 
8.-10. 
trinn: 
skolestart 
2019 

Del av ordinær 
drift 

Skolefaglig 
rådgiver 

Det etableres fast samarbeid mellom 
Oppvekst- og SLT-koordinator og KFU.  
 

skolestart 
2018 

Del av ordinær 
drift 

Oppvekst- og SLT-
koordinator 

Nes bibliotek holder 4 miniseminarer årlig, 
med temaer som ivaretar innsatsområdene. 
 

Våren 
2018 

Del av ordinær 
drift 

Biblioteksjef 

https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/totalkontroll/
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/totalkontroll/
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Barneskolene deler hver høst ut brosjyren 
«Det er så mye foreldre ikke vet» 
(Medietilsynet) til alle foresatte i alle klasser. 
FAU inviteres til arbeid med innholdet. 
Brosjyren skal til en hver tid også ligge på 
biblioteket 
 
(https://www.medietilsynet.no/barn-og-
medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/) 
 

Høst 2018 Gratismateriell Oppvekst- og SLT-
koordinator 

Helsestasjonen og barnehagene i Nes deler 
hver høst ut informasjonsveilederen «Små 
barn og skjermbruk – en god start» 
(Medietilsynet) til alle foresatte. Foresatte 
inviteres til aktivt arbeid med innholdet. 
 
Brosjyren skal til en hver tid også ligge på 
biblioteket 
 
(https://www.medietilsynet.no/barn-og-
medier/engodstart/#anchor_3111) 
 

Høst 2018 Gratismateriell Oppvekst- og SLT-
koordinator 

Vi undersøker, sammen med barn og unge, 
god praksis for digitale/sosiale medier og 
spillkultur, og hvordan vi kan styrke vår 
kompetanse på dette. Medietilsynet brukes 
aktivt som informasjons- og 
veiledningstjeneste. 
 

2018 Del av ordinær 
drift 

Avdelingsleder 
fritid og 
forebygging 

Det settes opp en plan for gjennomføring og 
rullering av ulike kurs som kan styrke 
ansatte i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet 
 

2018 Del av ordinær 
drift 

Virksomhetsleder 
psykisk helse og 
avhengighet 

Arbeid med forebygging av doping 
struktureres i samarbeid med idrettsmiljøet. 
Retningslinjer for varslinger til politiet om rus 
og andre kriminelle handlinger ved skolene i 
Nes, utarbeides til bruk for idrettslagene i 
samarbeid med idrettsrådet. 
 

2018 Del av ordinær 
drift 

Idrettsrådgiver 

Innsatsteam opprettes for å ivareta arbeid 
med akutte situasjoner med rus og 
kriminalitet. (Se beskrivelse på Utførernivå 
og i varslingsrutiner) 
 

2018 Del av ordinær 
drift 

Oppvekst- og SLT-
koordinator 

Det arrangeres månedlige frokostmøter. 
(Se beskrivelse på Utførernivå) 
 

2018 Del av ordinær 
drift  

Oppvekst- og SLT-
koordinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/engodstart/#anchor_3111
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/engodstart/#anchor_3111
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Mål og tiltak for innsatsområdet barn og unges psykiske helse 
 

MÅL: Ungdom i Nes rapporterer om færre psykiske helseplager 

 
Nå-situasjon: 
Ungdata viser at en større andel ungdom i Nes har stor grad av psykiske helseplager, enn 
ungdom både på Akershus- og Norges-snitt. Psykisk uhelse er en risikofaktor for bruk av 
rusmidler, frafall fra videregående opplæring, utøvelse av kriminelle handlinger, samt for somatisk 
sykdom. Vedvarende psykiske helseproblemer er en stor byrde både for individene selv, familier 
og samfunnsøkonomisk. 
 
Ønsket situasjon: 

 Vi har større forståelse for hva ungdom i Nes trenger for å kunne ha en god psykisk helse 
 

Forslag til tiltak Når Ressursbehov Ansvar 

Det utarbeides en avtale om samarbeid 
mellom de to videregående skolene og 
kommunen, for å øke forståelsen for 
bakgrunnen for tallene i 
Ungdataundersøkelsen 
 
Tiltaket tilpasses skolenes behov og 
læringsmål, og kommunens behov for 
kunnskap til utvikling av sitt 
Folkehelsearbeid 

Oppstart 
2018 

Må vurderes ved 
inngåelse av 
avtale om 
samarbeid 

Folkehelse-
koordinator 
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Forutsetninger for mål og tiltak 
For at Nes kommune skal kunne gjennomføre SLT-planen på en god måte, er det noen 
forutsetninger som ligger i bunn for arbeidet. Disse er beskrevet med «tegn på god praksis». 

Politisk forankret plan 

Tegn på god praksis: 

 SLT-planen er vedtatt av kommunestyret. 

 Kommunestyret får årlige rapportering på SLT-arbeidet 

Felles retningslinjer for hvordan håndtere taushetsregler 

SLT-planen forutsetter at mange virksomheter arbeider sammen. Felles skal vi forholde oss til 
taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Ulike virksomheter har ulike lovverk, men alle 
har unntakshjemler som skal sikre at taushetsplikten ikke blir til hinder for å dele nødvendig 
informasjon mellom tjenester der samarbeid er nødvendig for å ivareta individ eller samfunn. 
 
Tegn på god praksis: 

 Ansatte i Nes kommune og politiet har felles forståelse for å ivareta taushetsplikt, 
opplysningsrett og opplysningsplikt. 

 Juridisk rådgiver bidrar i SLT-arbeidet til å etablere felles retningslinjer og implementere 
bruken av disse i kommunens ulike virksomheter.  

Foreldremobilisering 

Foreldre er de viktigste menneskene i barn og unges liv. Dersom vi skal vi nå barn og unge i det 
rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet må vi derfor først nå foreldrene. 
 
Tegn på god praksis: 

 Alle foreldre er kjent med og blir involvert i SLT-arbeidet 

 Foreldre, kommune og politi jobber på lag i SLT-arbeidet  

Tydelig struktur og oppgavefordeling i de tre nivåene for SLT-modellen 

«Vi har ikke et delt ansvar, men et felles ansvar. Det er når vi legger sammen alle våre 
observasjoner at vi kan få øye på mønsteret i utfordringene og hva som kan hjelpe.» 
 
Tegn på god praksis: 

 Vi sikrer riktig ressursbruk, økonomisk og faglig 

 Vi ser at systematiske tiltak over tid har effekt 

 Det utarbeides årshjul, møteplan og handlingsplan for å ivareta tiltakene i Strategiplan for 
SLT-arbeidet 

 Innsatsteamet bidrar til rask og koordinert innsats rundt situasjoner, grupper, miljøer og 
trender som trenger akutt håndtering. 

 Frokostmøtene bidrar til informasjonsutveksling og økt kunnskap om oppvekstmiljøet. 

 Arbeidet på utførernivå evalueres og vises i årsrapport for SLT. Koordineringsgruppa 
gjennomfører nødvendige endringer basert på evalueringen. 

Felles mediestrategi 

Når enkeltmennesker, familier eller grupper av innbygger i Nes rammes av uønskede hendelser 
med rus og kriminalitet, kan det føre til negative medieoverskrifter. Vi må derfor være strategisk i 
vår kommunikasjon og informasjonsdeling, både innad i organisasjonen, ut mot pårørende og 
ovenfor media. 
 
Tegn på god praksis: 

 Ansatte i kommunene bruker tiltakene i mediestrategien i kontakt med media 

 Vi opptrer troverdig i media og bidrar til korrekt informasjon om rus og kriminalitet 
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Varslingsrutiner i SLT-sammenheng 

 
 
Dersom du… 
 
 
- Er bekymret for miljø eller trend hos barn og unge på din skole, fritidsklubb eller andre 

fritidsarenaer 
- Har flere saker i barnevernstjenesten av lik karakter der barn eller unge utsettes for eller 

samles rundt risikoatferd eller negativ utvikling 
- I politiet ser utfordringer som knytter seg til flere personer – rus, vold og andre kriminelle 

handlinger 
- Er bekymret for hatytringer eller ekstreme miljøer 

 
 
… drøft med din nærmeste leder eller en representant i innsatsteam, og ta så raskt kontakt 
med Oppvekst- og SLT-koordinator. 
 
Sammen med SLT-koordinator vurderes bruk av Innsatsteam, eller om problemstillingen skal 
direkte til politiet eller til koordineringsgruppa.  
 
Saken drøftes og det avklares klar rolle- og ansvarsfordeling for hvem som gjør hva videre på 
tvers av kommune, fylkeskommune, politi og varsler. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Varslingsrutinene vil bidra til at: 
 
- Du oppnår bedre resultater fordi du sammen med flere sikrer felles og 

systematisk innsats for å fremme ønsket utvikling 
- Du skaper tillit til deg selv som troverdig aktør for barn og unge og tillit til 

at du har gode støttespillere som drar i samme retning og bidrar til at du 
ikke står alene i arbeidet 

- Du bidrar til at det blir kort vei fra bekymring til handling, noe som igjen 
gir det forebyggende arbeidet høyere status 

- Du utvider din faglige horisont, får økt kunnskap om andres fagområder 
og bygger nettverk med flere tjenester 

- Du utvikler nye måter å tenke og handle på fordi vi jobber sammen 
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SLT-organiseringen 

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer. Denne organiseringen er i seg selv en metode og 
en forutsetning for å få til godt SLT-arbeid. Nivåene skal sørge for å fordele ansvar for styring, 
koordinering, innsats i det forebyggende arbeidet og bidra til strukturert samhandling på tvers. I 
tillegg skal modellen ha en egen koordinator med myndighet til å kunne sikre gjennomføring av 
SLT-arbeidet.  
 

Styrende nivå 
 

SLT- Styringsgruppe 

 
Deltakere 
 
(Øverste ledelse i 
kommune og 
politi) 
 

 
Ordfører, rådmann, lensmann, kommunalsjefer og strategi- og utviklingssjef 

Ansvar og 
oppgaver 

Ansvar for overordnet innsats, økonomi, angi klare mål og prioriteringer, 
sørge for å innarbeide rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i 
kommunens planverk og i organisasjonens praksis, innhente nødvendig 
kunnskap, myndighet til å gi nødvendige delegeringer og fullmakter direkte 
til koordinator og nivåene under, ha avgjørende ord for koordinators faglige 
virksomhet og SLT-arbeidet og rapportere til kommunestyret 1 gang i året, 
basert på koordinerende nivås evaluering og rapportering. 
 

Møtegjennom-
føring 

Møtes 4 ganger i året eller oftere ved behov (når spesielle hensyn tilsier det) 
Møtene ledes av ordfører 
Oppvekst- og SLT-koordinator er sekretær 

Oppvekst- og 
SLT-
koordinators 
oppgaver i 
styringsgruppe 

Kaller inn til møter og er sekretær 
Ansvar for å sikre nødvendig informasjon og samarbeid mellom nivåene 

 
 

SLT-koordinator 
 

Oppvekst- og SLT-koordinator 

Mandat 
 

Kan handle på veiene av kommuneledelsen etter føringer gitt av 
styringsgruppa og mål for arbeidet. 

Ansvar og 
oppgaver 
 
 
 

- Være pådriver og bindeledd i forebyggende samarbeid 
- Ivareta kommunens rolle i samarbeid med politiet 
- Sørge for regelmessige møter, avdekke behov, synliggjøre ressurser 

og initiere tiltak 
- Målretter og strukturerer nødvendige tiltak 
- Følge opp arbeid, planer og forpliktelser 
- Dokumenterer, evaluerer og vurdere arbeidet 

Organisert Oppvekst- og SLT-koordinator er plassert i Strategi- og 
utviklingsavdelingen i 80 % stilling 
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Koordinerende nivå 
 
 

SLT- Koordineringsgruppe 

 
Deltakere 
 
(Sentralt plassert 
på virksomhets-
ledernivå/system-
nivå med fullmakt 
til faglige og 
økonomiske 
prioriteringer) 
 

 
Politikontakt, skolefaglig rådgiver, spesialrådgiver helse og velferd, 
virksomhetsleder familiens hus, leder av barnevernstjenesten, 
virksomhetsleder PT, virksomhetsleder psykisk helse og avhengighet, 
avdelingsleder for fritid og forebygging.  
(Aktørene over sender alltid stedfortreder dersom de ikke har mulighet til å 
delta) 
 
Følgende ansvarlige får alltid innkalling og saksliste, men kan velge 
deltakelse: 
- Folkehelsekoordinator 
- Barnehagesjef 
- Biblioteksjef  
- Rektorer ved skolene  
- Idrettsrådgiver 

 
Avhengig av behov kan andre ledere kalles inn, fra f.eks: NAV, 
Flyktningetjenesten, kommuneoverlege, tildeling, plan og BUK. 
 

Ansvar Delta aktivt i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, ha oversikt over 
tiltakene i SLT-planen og ansvar for oppfølging av disse. 
Dette innebærer: 

 Sørge for oversikt over utfordringer i kommunens oppvekstmiljø 

 Innhente og dele kunnskap internt i gruppa og ut mot andre i 
kommunen for å kartlegge behov 

 Prioritere og beslutte innsats innenfor vedtatte økonomiske rammer 
(raskt)  

 Sørge for hensiktsmessige samordning av tjenester og aktører i de 
konkrete sakene 

 Rapportere til Styringsgruppa en gang i halvåret og sørge for årlig 
evaluering av SLT-arbeidet (herunder også organiseringen). 

 Utvikler årshjul, møteplan og handlingsplan for arbeidet 
 

Tid Møtes 6 ganger i året (eller oftere ved behov) 
 

Oppvekst- og 
SLT-
koordinators 
oppgaver i 
koordinerende 
nivå 

 Er møteinnkaller, møteleder og har sekretæransvar. 

 Ansvar for å sikre nødvendig informasjon og samarbeid i og mellom 
nivåene.  

 Utarbeide forslag til årshjul og møteplan 
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Utførende nivå 
 

SLT- Utførernivå 

Deltakere Alle som er i direkte kontakt med barn, unge og familier, i et rus- og 
kriminalitetsforebyggende perspektiv 

Organisering 
 
 
 

Innsatsteam:  

- Tverrfaglig samarbeid på lavterskelnivå, rettet mot barn og ungdom i 
risikosone 

o Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som 
trenger akutt innstas 

o Individsaker drøftes dersom det handler om omfattende utforinger 
med rus og kriminalitet 

o Innsatsteamet brukes til å håndtere varslinger i SLT-sammenheng 
o Forutsetter aktiv innsats fra alle deltakere 

 
- Deltakere: Barnevern, politi, psykolog, Helsestasjon/skolehelsetjeneste, Fritid 

og forebygging (LOS) og rådgiver/lærer fra skolen der barnet går. Andre 
faggrupper kalles inn ved behov utfra sakens anliggende (eks: NAV, 
spesialrådgiver helse og velferd, PT, psykisk helse og avhengighet. 
kommuneoverlege og skolefaglig rådgiver) 

- Fast møtepunkt hver 6. uke (fast ukedag) kl. 14.00-15.30, eller oftere ved 
behov (når spesielle hensyn tilsier det) 

- Møtet avholdes på Familiens hus 
- Teamet er i utgangspunktet for ansatte i Nes kommune, Fylkeskommune og 

politi 
o Teamet kan også brukes av foreldre, ungdom eller andre som er 

bekymret 
- Eksempler på saker til Innsatsteamet: Skoleskulk, 

adferd/oppførsel/holdninger, bekymring for kriminelle handlinger, rusbruk, 
omgangskrets/miljøer, grensesetting, o.l. 

- Sakene varsles Oppvekst- og SLT-koordinator som kaller inn innsatsteamet 
og fungerer som sekretær i møtet. 
 
 

SLT-frokostmøte: 
- Møtet gjennomføres en gang i måneden (fast dag) fra kl. 08.00-09.30 
- Møtested Familiens hus 
- 3 ganger i året utvides møtet fra kl. 08.00 – 11.00 for faglig innhold 

 
- Fora for informasjon og dialog rundt situasjoner og hendelser der rus- og 

kriminalitets-forebyggende arbeid har/får positive eller negative konsekvenser 
for barn, unge og familier.  

- Her kan alle som er i direkte kontakt med barn, unge og familier delta 
- Orientere hverandre om prosjekter og aktivitet, pågående og kommende. 
- Kartlegge behov inn til koordineringsgruppa eller innsatsteam (SLT-

koordinator ansvar for å bringe videre) 
- Møtet skal/skal også inneholde en faglig del 
- Inspirere, motivere, støtte og bygge nettverk 

 
 

Fokusgrupper: 
Opprettes av koordineringsgruppa i tråd med planens tiltak og behov. 
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Deltakere i arbeidsgruppe for utarbeidelse av planen: 

 

Oppvekst- og SLT-koordinator (Prosjektleder) 

Nes lensmannskontor  

Familiens hus/virksomhetsleder 

Familiens hus/fungerende barnevernsleder 

Barnehagesjef 

Skolefaglig rådgiver 

Runni ungdomsskole/  

Vormsund Ungdomsskole 

Nes vgs  

Hvam vgs 

Avdelingsleder fritid og forebygging 

Psykisk helse og avhengighet/virksomhetsleder 

Tildelingsenheten 

NAV/Virksomhetsleder 

Folkehelsekoordinator 

Pedagogisk tjeneste/Virksomhetsleder 

Flyktningetjenesten 

FRAM 

Idrettsrådgiver 

 
Kilder 

- Håndbok SLT 
- FN’s Barnekonvensjon 
- Regjeringens strategi for forebygging 
- Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Justis og beredskapsdep. (2013-2016) 
- Bærum kommunes varslingsrutiner i SLT 
- Rundskriv Q-16/2013 – Forebyggende innstas for barn og unge 
- Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid, Iveland kommune 
- Mandat og oppgaver for tverrfaglig forum, Fet kommune 
- Handlingsprogram for SLT, Åmot kommune 
- SLT-handlingsplan, Hå kommune 
- Ungdata/Nova 
- Kriminalitetsforebygging.no 
- Medietilsynet.no 
- IKTplan.no 
- UNG.no 
- Harr, Erik: Medielobbyisme – kunsten å sette dagsorden. Børsens forlag, 2006 
- Glavin, Kari og Bodil Erdal: Tverrfaglig samarbeid i praksis – til det beste for barn og 

unge. Kommuneforlaget, 2016 
- Lie, Elisabeth Myhre: I forkant – Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Gyldendal 

akademiske, 2015  
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Vedlegg 1: Ungdata til Strategiplan for SLT-arbeidet 

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 
Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer 
på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et 
bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og 
trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). Undersøkelsen ble i Nes gjennomført i 2014 og 2017. 
Resultatene brukes i all kommunal planlegging der hensynet til barn og unge vektes. Under 
følger de delene av undersøkelsen som SLT-planen tar spesielt hensyn til for å kunne følge med 
på utvikling. 

Alkohol og cannabis 
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Samfunn, miljø og trivsel 
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Digitale og sosiale medier 
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Ungdoms psykiske helse 
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Vedlegg 2: Mediestrategi for 
SLT-arbeidet   

 
Vi skal ha et bevisst og aktivt forhold til 
lokalmedia. Media er et avgjørende bindeledd i 
lokalsamfunnet, og er med på å sette dagsorden, 
hva vi tenker på og handler etter. 
 
«Den letteste måten å havne i media er å gjøre 
noe kriminelt. Når blålysene til politiet først blinker 
så vil det være vanskelig å få medias fokus på 
det forebyggende arbeidet» 
 
 
Når enkeltmennesker, familier eller grupper av innbyggere i Nes rammes av uønskede hendelser 
med rus og kriminalitet, kan det føre til negative medieoverskrifter. Vi må derfor være strategisk i 
vår kommunikasjon og informasjonsdeling, både innad i organisasjonen, ut mot pårørende og 
ovenfor media. 
 
Kommunen må sørge for å sette dagsorden når det oppstår utfordringer i Nes. Vi må også bidra 
til å bygge bro mellom de forskjellige faglige ståstedene, holdningene, og hensynet til 
journalisters ønske om å skape nyheter.  
 
Dagsorden handler om å sørge for hvilken informasjon som kan og skal deles. Informasjonen må 
være korrekt, og troverdig. Noen prinsipper: 
 

- Vær alltid beredt – både før, under og etter.  
- Vi skal fortelle den gode historien - det er ikke alltid det samme som en positiv historie.  
- Det må være en mening med det vi skal formidle 
- Bruk H-ringen: 

o Hva handler det om? 
o Hvorfor 

 Skal saken til media 
 Skal ikke saken til media 

o Hvem  
 Påvirker dette? 
 Skal sørge for fakta og formidling? 
 Presentere problemet 
 Beskrive årsakene 
 Skissere løsningene 

o Hvordan  
 skal saken ivaretas? 

 Parter 

 Oppfølging 
 

Alle historier er «ofre» for omverdenens tolkning. Strategien skal derfor bidra til at omverdenens 
tolkning stemmer overens med pårørende og kommunenes interesser. På den måten kan vi 
skape orden i noe som fort kan bli kaos i media. 
 
Med SLT-sammenheng her menes situasjoner og hendelser der rus- og kriminalitets-
forebyggende arbeid får positive eller negative konsekvenser for barn, unge og familier, og 
skaper medieomtale. Strategien skal derfor ha et overordnet fokus og forankring i FN’s 
barnekonvensjon. 
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