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Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforbyggende
tiltak (SLT)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune ønsker å etablere en SLT-modell (Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak) og vil søke Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging om ekstern finansiering til en SLT-koordinator.
2. SLT-satsingen skal integreres i den eksisterende organiseringen av folkehelsearbeid,
forebyggende og helsefremmende arbeid i Indre Fosen kommune, som vist i
saksframlegget.

Saksutredning
SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen
skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at
kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som
samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og
offentlige instanser, som bidrar i dette arbeidet. Modellen skal sørge for å koordinere
kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv og frivillige
organisasjoner hører også med i nettverket. SLT-modellen benyttes av om lag 200 norske
kommuner. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har et ansvar for å følge opp SLTkommunene.
Det foreligger en avtale om politiråd mellom Fosen Regionråd og Fosen Lensmannsdistrikt,
signert av lensmann og alle ordførere og rådmenn på Fosen. I avtalen pekes det bl.a. på at
etablering av SLT-modell er et lokalt mål i samarbeidet mellom politi og kommune.
Det jobbes nå med utarbeidelse av en avtale om tjenestetilbud mellom Indre Fosen
kommune og Trøndelag politidistrikt der SLT-modellen vil bli beskrevet med bl.a.
rolleavklaringer. I avtalen vil det også bli lagt opp til at et lokalt politiråd etableres i tillegg til
det regionale politirådet på Fosen. Planen er at denne avtalen legges fram for behandling i
kommunestyret 9. april i år.
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Det er mulig å søke Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging om finansiering av en
SLT-koordinator. Søknadsfrist er 15. februar, og det kreves at vedtak fra kommunestyret og
bekreftelse fra politiråd vedlegges søknaden.
Organisering av folkehelsearbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid i Indre Fosen
kommune
Kommunestyret vedtok i 07.06.2018, i sak 57/18, modell for organisering av
folkehelsearbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid i et samfunnsutviklingsperspektiv
i Indre Fosen kommune.

Følgende ble vedtatt som mandat for arbeidet:
Mandat for strategigruppa (rådmannens ledergruppe m/kommuneoverlege +
folkehelsekoordinator)
1. Sørge for at kommunen har et helhetlig og utviklingsrettet perspektiv på
folkehelsearbeidet.
2. Sørge for at folkehelseperspektivet innarbeides i aktuelle saksdokumenter, og
kommunens strategiske plan- og styringsdokumenter.
3. Prioritere prosjekter, satsningsområder og tiltak, inkludert målrettet
kompetanseutvikling.

4. Bidra til at prioriterte prosjekter, satsningsområder og tiltak gis nødvendig økonomisk
handlingsrom.
5. Bidra til at informasjon om kommunens folkehelsearbeid forstås av alle ansatte, og
sørge for at den når ut til innbyggerne i kommunen.
6. Sørge for at arbeidet i de to teamene og samarbeidet mellom teamene fungerer bra.
7. Samarbeide med eksterne ressurser og trekke inn personer ved behov.
Mandat for team barn og unge og team voksne
1. Utarbeide forslag til tiltak/prosjekt basert på strategigruppas føringer/bestillinger.
2. Foreslå satsingsområder og tiltak til strategigruppa fra teamet selv eller fra
arbeidsgrupper og innbyggere generelt.
3. Følge med på trender i den aldersgruppa teamet har ansvar for.
4. Etablere arbeidsgrupper for å jobbe med prioriterte tiltak/prosjekt.
5. Samarbeide med eksterne ressurser og trekke inn personer ved behov.
6. Sørge for gjensidig informasjon og samarbeid teamene imellom.
De to teamene har følgende medlemmer:
Team barn og unge













Enhetsleder skole - leder
Enhetsleder barnehage
Representant PPT
Leder Fosen barneverntjeneste
Virksomhetsleder helsestasjon
Virksomhetsleder fysio-ergoterapi
Kommuneoverlege
Representant psykisk helse
Ungdomskonsulent
Repr. videregående skole
Kommunepsykolog
Folkehelsekoordinator

Team voksne













Enhetsleder sykehjem – leder
Enhetsleder hjemmetjeneste
Enhetsleder helse
Repr. Areal
Virksomhetsleder NAV
Enhetsleder VI
Representant psykisk helse
Kommuneoverlege
Leder for frivilligsentral, kommunal
Enhetsleder Bo- og aktivitetstjenester
Kommunepsykolog
Folkehelsekoordinator

Organisering av SLT-modellen
SLT-satsingen bør integreres i den eksisterende modellen, noe som medfører at de tre
nivåene organiseres slik:

1. Styrende nivå – styringsgruppen blir strategigruppen, det vil si rådmannens
ledergruppe, inkludert kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator og
politi. Gruppen møtes 4 ganger i året.
2. Koordinerende nivå – team barn og unge, inkludert SLT-koordinator, utgjør
koordineringsgruppen. Gruppen har jevnlige møter om temaet.
3. Utførende nivå – det opprettes en egen SLT-gruppe, bestående av tverrfaglig
sammensatte aktører som alle har direkte kontakt med barn og unge. SLTkoordinator leder gruppa. I kommunens eksisterende modell over forebyggende
arbeid plasseres arbeidsgruppa under igangsatte prosjekter med politisk vedtak, med
mål om at den etter hvert overføres til igangsatte driftstiltak.
SLT-koordinator vil blir rekruttert internt i organisasjonen, ved intern utlysning. Det legges
stor vekt på at denne funksjonen skal ivaretas av noen som både kjenner organisasjonen og
eksterne aktører godt, men som også har god kjennskap til arbeidet for barn og unge i
kommunen. SLT-koordinator vil bli lyst ut så fort kommunen har fått tilsagn om økonomisk
støtte.
SLT-modellen bør integreres i kommunens eksisterende organisering av forebyggende
arbeid. Ut fra eksisterende organisering, vil SLT-modellen se slik ut:

Organisering av SLT-modellen i Indre Fosen kommune
Strategigruppe
Rådmannens ledergruppe m/
kommuneoverlege,
folkehelsekoordinator, SLTkoordinator og politi

Team barn og unge,
inkludert SLTkoordinator

SLT-gruppa, ledet av SLTkoordinator

