Samordning av Lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende Tiltak

SLT modellen – tre nivåer:
Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Drammen har sin struktur i SLT modellen med ett styrende,
ett koordinerende og ett utførende nivå
SLT-arbeidet er forankret på et styrende nivå – i politirådet
Det koordinerende nivå er personer fra virksomhets- og avdelingsledernivå
→ målrettet innsats og endringer på systemnivå.
→ bidrar i evalueringer og i utvikling av forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, vold i nære relasjoner og rus

Det utførende nivå er det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
→ her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge
→ noen tverrfaglige grupper er etablert, andre under utprøving etter ulike behov i kommunedeler og i
virksomheter

• SLT koordinatorrollen er et bindeledd mellom nivåene og bidrar til at de som driver med rus og
kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og kan
samordne sine tiltak

Mål og målgrupper for SLT i Drammen
: Legge til rette for samarbeid mellom aktører som er involvert i det lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeidet
: Stimulere til samarbeid og samhandling mellom instanser som arbeider med barn og unge
: Bidra i utvikling av gode forebyggende tiltak for rus, vold og kriminalitet blant barn og unge

Målgrupper for SLT
• Ungdom i risikosonen, primært unge fra 12-19 år
• Alle barn og unge som omfattes av forebyggende tiltak mot utenforskap
• Ansatte i virksomheter som jobber med barn, unge og deres familier

Det koordinerende for SLT
• For å bidra til bred representasjon i en ny kommune, etableres to likeverdige
koordineringsgrupper, tematisk fordelt på barn/familier og ungdom/unge
• Bred deltakelse for å få med mange fag- og tjenesteområder mens tverrfaglige strukturer
fortsatt er i utforming
• Omfang av saker og faktiske behov i organisasjonen vil vise om det er formålstjenlig å
fortsette med to grupper
• Evaluere sammensetning og størrelse ved årsskiftet 2021/2022

De to gruppene på koordinerende nivå
Mest fokus på barn og familier:
• Barnehage
• Barneskole
• PP-tjeneste
• Kultur og fritid
• Barnevern
• Helsefremmende tjenester/kpt. Strømsø
• Helsetjenester
• Flyktningetjenesten

Mest fokus på ungdom:
• Ungdomsskole
• Videregående skole
• Barnevern
• Kultur og fritid
• Helsefremmende tjenester
• Helsetjenester
• Rus og psykisk helse
• Politiet
• Nav
• Konfliktrådet

Kartlegging av eksisterende samarbeid mellom
politiet og Drammen kommune
• Gjennomført sommer og tidlig høst 2020 på oppdrag fra politirådet
• Kartleggingen viser det faktiske omfanget
• Innhentet informasjon gjennom dialog med politiet
• Utsjekk og bekreftelser med aktuelle kommunale tjenester
• Innspill fra utvidet ledergruppe i kommunen

• Samarbeidet er omfattende
• Samarbeidet omhandler ulike tema og skjer på flere nivåer
• Samarbeidet inkluderer svært mange tjenester og personer både i politiet og
hos Drammen kommune

Samarbeid om enkeltpersoner og enkelthendelser
•
•
•
•

Barn, unge og familier med barn
Aktuelle besøkshjem, fosterhjem eller beredskapshjem
Voksne med psykiske vansker og/eller rusutfordringer
Akutte hendelser som krever koordinering eller oppfølging, også beredskapsplanlegging og
krisehåndtering

• Ungdom som skaper bekymring, ungdomsmiljøer eller grupperinger som bekymrer
• Ungdom i oppfølgingsteam eller ungdomsstraff
Svært mange kommunale virksomheter er del av dette samarbeidet

Avtalt samarbeid om bestemte tema
•
•
•
•

Vakthold, alkoholpolitiske retningslinjer, skjenkebevillinger og smittevern
Bevillinger til servering eller til skjenking av alkohol
Tillatelse til arrangement eller demonstrasjoner
Samhandling generelt mellom utelivsbransjen, kommunen og politiet

• Samferdsel og trafikkregulering
• Parkering
• Store arrangement
• Samhandling generelt og hendelsesbasert mellom legevakt, akuttmedisinske tjenester og
politiet

Samarbeidsgrupper i prosjekter, satsingsområder,
bestemte tiltak eller i faste og regelmessige strukturer
• Utfordringer, farer og retningslinjer for nettbruk. Foredrag om nettvett til barn/unge og
foreldre
• Nærmiljøsamarbeid i videregående skoler
• Handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme
• Lokal mobilisering mot doping
• Politiråd
• Beredskapsrådet
• Koordinerende nivå for SLT

