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Forord 
Moss kommune skal være et trygt sted å vokse opp på, med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 
Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende 
samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt 
frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen. Det er viktig å trekke frem at 
Ungdata viser at majoriteten av ungdommene i Moss er svært veltilpassede, mens et mindretall 
skiller seg ut på negative faktorer. SLT-arbeidet vil rette fokuset mot den sistnevnte delen av 
ungdomsbefolkningen og sette inn tiltak mot risikofaktorene som kan forårsake rus og kriminalitet.  
 
Handlingsplanen er et resultat av innspill fra virksomhetene i Moss kommune, resultater fra 
Ungdataundersøkelsen i Moss 2016 og forskning på rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-
koordinator har samlet inn forslag til nye tiltak gjennom besøk ved hver virksomhet i SLT-nettverket 
og utarbeidet en oversikt på bakgrunn av dette (jf. Mandat for SLT godkjent av bystyret). Det er stort 
engasjement rundt temaene forebygging av cannabisbruk og andre rusmidler, forebygging av 
utenforskap, behov for en oppsøkende tjeneste for ungdom, skape flere møteplasser for ungdom, 
sikkerhet på nett og det å få til et godt tverrfaglig samarbeid i praksis. 

Noen av de eksisterende tiltakene er lagt til ordinær drift i kommunen eller hos politiet, mens andre 
tiltak drives ved hjelp av tilskuddsmidler. Videre inneholder tabellen både tiltak som allerede er 
innarbeidet i kommuneplaner, mens andre ikke er systematisert. Det finnes en rekke tilskudd man 
kan søke på før oppstart av nye tiltak (for eksempel bufdir.no). Tiltakene markert i blått er forslag til 
nye tiltak, mens resten er tiltak som allerede er iverksatt. De ulike innsatsområdene tydeliggjøres 
med en gul markering i tabellen.  

Tiltakene kan deles inn i fire overordnede strategier, og seks innsatsområder. Politirådet har kommet 
med anbefalinger om hvilke tiltak som bør prioriteres for 2018-2019, og denne tabellen er basert på 
anbefalingene. Tiltakene som blir vedtatt vil bli grundig planlagt av SLT koordineringsgruppe og 
utøvergruppe før de iverksettes (jf. Mandat for SLT). Det presiseres at politiet for tiden er inne i en 
omorganiseringsprosess, og at deres deltakelse i de foreslåtte tiltakene derfor ikke kan endelig 
avgjøres før nye enheter er på plass. Forebyggende avsnitt i Moss vil etter omorganiseringen få 
ansvar for Rygge, Råde og Våler i tillegg til Moss, og dermed få flere ansatte på forebyggende avsnitt. 
Denne handlingsplanen går fra 2018 og ut 2019 frem til kommunesammenslåing. 01.01.2020 skal 
Moss og Rygge kommune slå seg sammen, og det vil være naturlig å rullere denne handlingsplanen i 
Nye Moss kommune for en fireårsperiode (2020-2024). I Nye Moss anbefales det å sette mål for fire 
år av gangen, som rulleres og evalueres årlig. Noen fokusområder bør plukkes ut for hvert år. SLT 
Koordineringsgruppe og utøvergruppe i Moss bør etablere kontakt med hjelpeapparat og andre 
relevante instanser i Rygge kommune før sammenslåing 01.01.2020. 
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Sammendrag 
Rus- og kriminalitetsforebygging i Moss - SLT 
  

 
  
  
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  
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. Målgruppen er barn og ungdom 12-25 år. 
Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å 
reparere. Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste samfunnet dyrt. 

Videre handler rus- og kriminalitetsforebygging om: 

• Å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår 
• Å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet  
• At politiet og kommune samordner sin innsats og sine ressurser 

SLT er et samarbeid mellom Moss kommune og politiet, der fylkeskommunen, staten (Konfliktrådet), 
næringsliv og frivilligheten er viktige samarbeidspartnere. Denne handlingsplanen består av 43 rus- 
og kriminalitetsforebyggende tiltak, og er foreslått på bakgrunn av resultater fra Ungdata lokalt og 
nasjonalt, erfaringer fra feltet og forskning. Noen av tiltakene er allerede igangsatt, mens andre tiltak 
er nye. Handlingsplanen inneholder konklusjoner om hvilke tiltak som skal iverksettes og av hvem, og 
skal evalueres årlig i politirådet. 

I Moss kommunes SLT-arbeid er hovedfokuset på selektiv rus- og kriminalitetsforebygging, som vil si 
at vi skal sette inn tiltak basert på identifiserte risikofaktorer i ungdomsmiljøene. Her skiller SLT-
arbeidet seg ut fra andre tverrfaglige grupper i kommunen, og slik kan vi best mulig utnytte 
samarbeidet i SLT koordineringsgruppe og utøvergruppe. 

Overordnede strategier:   

• Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus 
• Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon 
• Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende 

arbeid  
• Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer     
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Overordnede føringer 
• Handlingsplan 2018-2021 Moss kommune  
• Barnekonvensjonen 
• Sak: Opprettelse av politiråd i Moss kommune (08/16979/FA-B08) 
• Ungdata (Moss 2016, Nasjonal rapport 2017) 
• NOU 2008 - Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll 
• Prop. 135 L 33 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, 

konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (se s. 33) 

Handlingsplan for SLT er i tråd med Handlingsplan for Moss kommune 2018-2021, der det legges vekt 
på tidlig innsats, inkludering og forebygging av skolefrafall og utenforskap. Nettverksgruppene skal 
alltid jobbe etter Barnekonvensjonens krav om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn 
ved alle handlinger som berører barn (artikkel 3.1). Ungdata-undersøkelsen skal gjennomføres hvert 
tredje år i kommunen, og vi ønsker å bruke resultater fra undersøkelsen i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Ungdataundersøkelsen ble sist utført i Moss på ungdomsskolene 
og videregående i 2016, og vi ønsker å gjennomføre ny Ungdataundersøkelse i Moss i 2019. 

 

Taushetsplikten  
De ulike instansene som samarbeider i SLT-gruppene reguleres av ulikt lovverk og føringer. Det er 
derfor viktig at alle ansatte som deltar i samarbeidet er sikre på håndhevingen av taushetsplikten, slik 
at det ikke skader det faglige arbeidet og hindrer at barn får rett hjelp til rett tid. Det er viktig å 
kjenne både egne og andre etaters praksis godt nok til å komme fram til godt skjønn i enkeltsaker. 
Når det er diskusjon om taushetsplikt er det viktig å huske Barnekonvensjonens krav om at barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn (artikkel 3.1). Se 
vedlegg for utdyping av taushetsplikten. 
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Del 1: SLT-modellen: kunnskapsbasert forebygging av rus og 
kriminalitet – forebyggingsbegrepet 
Det er ikke lovpålagt for en kommune å benytte SLT-modellen, men den kan ses på som en 
investering i form av å heller forebygge enn å reparere i ettertid. SLT-modellen innebærer at 
kommunen og politiet sammen må jobbe kunnskapsbasert når nye tiltak skal foreslås og innføres. 
Det vil si at vi først må finne årsakene til et problem før vi kan sette inn tiltak. Dette gjør vi ved å 
innhente kunnskap fra lokale data om kommunen (Ungdata, folkehelseprofil), fra de som daglig 
jobber med utfordringene og fra forskning på de aktuelle områdene. Tiltak som settes inn skal 
evalueres årlig, det vil si at vi vurderer om tiltaket har fungert slik vi hadde håpet. 

Begrepet ”forebygging” brukes på flere måter i ulike fagmiljøer, og forklares ofte ut fra noe vi ønsker 
å «hindre». Det deles ofte inn i tre ulike nivåer eller innsatsområder, for å forklare hvem de ulike 
tiltakene retter seg mot. 

• Universell forebygging - retter seg mot  hele befolkningen  
• Selektiv forebygging - retter seg mot utvalgte grupper 
• Indikativ forebygging - retter seg mot enkeltpersoner 

Videre kan nivåene knyttes til innsatsområdene byggende-, forebyggende og rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak, som også bidrar til å definere hvilken type forebygging vi snakker 
om: 

• Byggende tiltak: dreier seg om store og brede samfunnsbyggende tiltak, rettet mot alle som 
vokser opp. Gjennom gode oppvekstsvilkår skal vi legge til rette for at alle barn blir sett, 
forstått og respektert. Det dreier seg om grunnleggende rammevilkår, som trygge og gode 
skoler, barnehager og fritidstilbud, gode venner og fungerende familier.  

• Forebyggende: Det forebyggende innsatsområdet har som mål å svekke en definert risiko. 
Det meste av selektiv forebygging handler om dette. Fremdeles dreier det seg om generell 
forebyggende virksomhet som ikke spesifikt er rettet mot rus- eller kriminalitetsforebygging. 

• Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak: Det rus- og kriminalitetsforebyggende 
innsatsområdet er i større grad målrettet mot situasjoner og miljøer som er særlig utsatte. 
Det er avgjørende at en i den valgte innsatsen prioriterer tiltak med dokumentert eller 
erfaringsbasert effekt. Her settes det inn tiltak for de som eksempelvis har svak 
impulskontroll, store atferdsproblemer, høyt skolefravær eller droppet ut av skolen, føler seg 
utenfor både hjemme og ellers i samfunnet, og som derfor defineres inn i høyrisikosonen for 
senere rusmisbruk og kriminelle handlinger (KRÅD: 2011). 

I Moss kommune ser vi på universell forebygging og byggende tiltak som grunnfjellet for videre 
forebygging, selv om dette ikke er SLT-arbeidets hovedområde. Dette område er ivaretatt av andre 
kommunale planer innen kultur og oppvekst. SLT-modellen åpner for indikativ forebygging gjennom 
«samtykkemøter». Dette er en beredskap som kan brukes dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå 
og det er behov for at ulike virksomheter og politi kommer sammen for å «sette sammen hver sin 
brikke til et helhetlig bilde». I Moss kommunes SLT-arbeid er hovedfokus på selektiv rus- og 
kriminalitetsforebygging, der vi skal sette inn tiltak basert på identifiserte risikofaktorer i 
ungdomsmiljøene. Her skiller SLT-arbeidet seg ut fra andre tverrfaglige grupper i kommunen, og slik 
kan vi best mulig utnytte samarbeidet og ressursene i SLT koordineringsgruppe og utøvergruppe. 
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1. Situasjonen i Moss 
En kvalitativ kartlegging av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Moss kommune gjort av 
SLT-koordinator juni 2017-desember 2017 viste at virksomhetene var opptatt av temaene 
forebygging av cannabisbruk og andre rusmidler, forebygging av utenforskap: herunder forebygge 
radikalisering, fremme inkludering, en oppsøkende tjeneste for ungdom, skape flere møteplasser for 
ungdom, sikkerhet på nett og det å få til et godt tverrfaglig samarbeid i praksis. Spørsmål om 
utfordringer i Moss blant barn og ungdom og om tverrfaglig samarbeid ble stilt til ledere og andre 
ansatte fra politiet, barnevernet, barne- og ungdomsskolene, NAV, Moss Voks, Kulturtjenesten, 
forebyggende virksomhet i Moss kommune, Konfliktrådet i Østfold og Follo og Oppfølgingstjenesten. 
I tillegg er temaene diskutert med næringslivet v. Moss i sentrum og ledelsen ved Moss Amfi, og 
frivilligheten v. frivillighetskoordinator.  
 
Resultater fra Ungdata i Moss 2016 viser at de fleste ungdommer er veltilpassede, har et godt 
forhold til sine foreldre, venner og lærere. Statistikken viser at de røyker, snuser og drikker mindre 
alkohol enn før, og havner sjeldnere i slåsskamp. Mange unge har stor tro på fremtiden og tror de vil 
ta høyere utdanning. Samtidig svarer færre ungdommer i Moss enn på landsbasis at de tror de vil ta 
fagbrev. Ungdom i Moss bruker mer tid foran en skjerm enn landsgjennomsnittet, og er sjeldnere 
sammen med venner på fritiden. Ungdomsskoleelevene er fornøyd med lokalmiljøet, men dette 
synker med alder. På videregående skole er færre enn landsgjennomsnittet fornøyd med lokalmiljø 
(61 % mot 65 % nasjonalt). Tross den veltilpassede ungdomsbefolkningen i Moss skiller en gruppe seg 
ut når det gjelder utprøving og opplevd tilgjengelighet til cannabis. Det er grunn til å se nærmere på 
hvilke risikofaktorer som ligger til grunn for en økning av utprøving og bruk av cannabis i 
videregående skole-alder, og hvordan kommunens og politiets allerede eksisterende ressurser kan 
samordnes på dette området. 
 
Å jobbe videre med tiltak som får elever til å fullføre videregående skole er viktig, da 
frafallsstatistikken fortsatt er høyere enn landsgjennomsnittet for Moss og Østfold.  
(For en mer utfyllende beskrivelse, se: Moss (2017): Befolkningsoversikt). 

 

1.1 Cannabis og alkohol  
Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet, mens alkohol forårsaker flere skadetilfeller hos ungdom 
og unge voksne i Moss, ifølge Folkehelseinstituttet (2018). Cannabis er et illegalt, narkotisk stoff, 
mens alkohol selges og kjøpes lovlig av personer over 18 år. Det er derfor viktig å ha fokus på å 
forebygge tidlig alkoholdebut, samtidig som vi skal forebygge bruk av cannabis.  

Rusforebygging i Moss vil i 2018 til 2019 handle om å samordne allerede eksisterende 
cannabisforebyggende tiltak i kommunen og politiet, gi informasjon om cannabis til ungdom på 
videregående skole, rusforebyggende foreldrerettet program på ungdomsskolene og 
kompetansehevende tiltak på rusfeltet for førstelinjen som jobber med ungdom. På ungdomsskolen 
skiller ikke Moss seg fra resten av landet når det gjelder bruk av cannabis, mens tallene for VGS er 
høyere enn landsgjennomsnittet. Det gjelder først og fremst utprøving og tilgjengelighet til cannabis. 
På vgs er det flere som har blitt tilbudt hasj (38 % i Moss mot 27 % på landsbasis), og flere som har 
prøvd hasj minst én gang det siste året (18 % i Moss mot 11 % på landsbasis). Flere vgs-elever enn 
landsgjennomsnitt får lov til å drikke alkohol av sine foreldre (52 % i Moss mot 48 % på landsbasis). 
SLT-nettverket (SLT koordineringsgruppe, SLT utøvergruppe) anbefaler på bakgrunn av dette at SLT-
gruppene jobber forebyggende også mot ungdommenes foreldre allerede på ungdomsskolen.  

Politiet og Moss kommune ser på utviklingen i cannabisbruk på videregående skole med bekymring. 
SLT-nettverket ser et behov for at alle som jobber med ungdom har den samme forståelsen av 
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hvordan man snakker med ungdom om rus og hvordan man kommuniserer utfordringen på en 
balansert måte (kunnskaps- og faktabasert). SLT-arbeidet bør derfor ha kunnskapsformidling som en 
av sine hovedstrategier. Det er viktig at alle innehar samme forståelse for at vi skal kunne dra lasset i 
samme retning, samtidig. Vi foreslår derfor å innføre en årlig SLT-fagdag for førstelinjen der vi kan 
løfte frem og finne tverrfaglige løsninger på aktuelle fokusområder.  

 

1.2 Frafall fra videregående skole 
 
Moss og Østfold fylke har som nevnt en høyere frafallsprosent fra videregående skole enn for 
landsgjennomsnittet. Dette til tross for at folkehelsebarometeret for Moss 2018 viser at elever på 10. 
trinn trives bedre på skolen enn landsgjennomsnittet (Folkehelseinstituttet 2018). Mye god 
forebyggende innsats er lagt inn på dette feltet, og folkehelseprofilen for Moss 2018 viser at frafall 
fra videregående har gått ned med 2 prosentpoeng  (gjennomsnittsberegning 2014-2016). Dette 
arbeidet ønsker Moss kommune å satse på også i årene fremover. Å fullføre videregående skole kan 
ses som et viktig grunnlag for å senere skaffe arbeid, og dermed ha mindre risiko for en rekke sosiale, 
psykiske og fysiske problemer (se Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa 2016, under pkt. 2.3 
Utdanning). I overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole i Moss kan det se ut til at de 
sosiale relasjonene spiller en viktigere rolle enn karakterresultater. Dette da det ikke er noen 
vesentlig forskjell på karakter-resultater fra de ulike ungdomsskolene, men forskjeller i 
sosioøkonomisk status (dvs. foreldrenes utdanningsnivå og muligheten til faglig oppfølging på vgs) gir 
utslag på frafallsprosent. Oppfølging fra voksenpersoner er derfor viktig i overgangen fra 
ungdomsskole til videregående skole. Det er derfor opprette en stilling som elevrådgiver i 
Mosseskolen, for å sikre gode overganger mellom ungdomsskole og videregående gjennom 
relasjonsbygging over tid (se beskrivelse av stillingen i tiltaksoversikten). 
 
1.3 Hvilke ungdom når vi med dagens tilbud?  
Oversikten over eksisterende rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Moss viser at det gjøres mye 
god forebyggende innsats av dyktige ansatte hver dag. Ved å benytte SLT-modellen som 
samordningsmodell for kommune og politi, kan vi undersøke mulighetene for å samordne allerede 
eksisterende tiltak på en annen måte enn tidligere, og eventuelt foreslå nye tiltak der vi ser det er 
behov for det. 

Ungdata viser at ungdom i Moss lett kan nås på sosiale medier, etter skoletid (Ungdata 2016). Tall fra 
Medietilsynet viser at barn og unge bruker mye tid på sosiale medier, og at det er en naturlig 
forlengelse av å være sammen med venner og dele opplevelser. Nesten halvparten av alle barn 
mellom 9 og 16 år bruker sosiale medier daglig, og blant 15–16-åringene bruker 90 prosent av 
jentene og 74 prosent av guttene sosiale bildetjenester én eller flere ganger om dagen. Snapchat 
benyttes av 96 prosent av jentene i alderen 15–16 år og 82 prosent av guttene i samme alder 
(Medietilsynet 2016). Med dagens tilbud kan vi ikke oppsøke ungdommene på sosiale medier der de 
tilbringer mye fritid. SLT-gruppene anbefaler derfor at bruk av sosiale medier i oppsøkende arbeid 
blant ungdom bør bli en del av kommunes arbeid. I tillegg bør en oppsøkende funksjon kunne legges 
til en av kommunens allerede etablerte virksomheter, og jobbe helhetlig oppsøkende på nett, på 
skolene og på identifiserte nøkkelområder i byen, og kunne jobbe oppsøkende også etter kl. 16 på 
hverdager. En slik oppsøkende funksjon vil dermed ha muligheten til å kunne «ta pulsen» på 
ungdomsmiljøene, og bli en viktig samarbeidspartner for kommunens og politiets utøvende 
forebyggende innsats. En oppsøkende ungdomstjeneste/ungdomskontakt vil dessuten styrke de 
andre fagmiljøene og skape en synergieffekt i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
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2. Strategier og innsatsområder 
Det er i Handlingsplan for SLT 2018–2019 foreslått 41 tiltak. Tiltakene er knyttet til SLTs hovedmål, 
strategier og innsatsområder. Noen av tiltakene kan plasseres under flere innsatsområder. Tiltakets 
hovedmål er styrende for hvor det er plassert. 

Tiltakene i denne planen kan deles inn i fire overordnede strategier, og seks innsatsområder: 

• Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus 
• Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon 
• Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende 

arbeid  
• Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer     

 

2.1 Innsatsområder  
1. Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær, frafall og utenforskap   

2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere   

3. Forebygging, beredskap og oppfølging: ungdom i risikosonen   

4. Forebygging, beredskap og oppfølging – konflikter, vold og seksuelle overgrep    

5. Forebygging, beredskap og oppfølging - forebygge rekruttering til ekstremistiske miljøer   

6. Sikre informasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring   

2.2 Forslag til nye tiltak   
• «Utsett!»- Foreldrerettet rusforebyggende program 
• SLT-koordinators deltakelse på skolens tverrfaglige team 
• Medvirkningsmøter for ungdommer som ikke er engasjert i organiserte fritidsaktiviteter 
• Ungdomskontakt/oppsøkende ungdomsarbeid (på skole, nett, nøkkelpunkter i byen) 
• Kunnskapsdeling i egen virksomhet (systematisk) 
• Fagdag SLT 
• Nyhetsbrev fra SLT-samarbeidet 

 

Faser i arbeidsprosessen mot endelig handlingsplan:  

Fase Periode Hva skal skje 
Fase 1 juni 2017- desember 2018 Kartlegging  
Fase 2 januar 2018- februar 2018 Gjennomgang og prioritering av tiltak med 

virksomhetene og politiet  
Fase 3 mars 2018- juni 2018 Ferdigstille og forankre handlingsplan for SLT  
Fase 4 juni 2018- august 2019 Igangsetting tiltak, evaluering  
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3. Mål og målgruppe  
Visjon:  

- Gode oppvekstsvilkår for alle barn og ungdom i Moss.  
- Tidlig innsats for å identifisere og følge opp risiko for rus og kriminalitet. 

 
Målgruppen for SLT i Moss kommune er barn og ungdom 12-25 år. 
Hovedmål: Forebygge rus og kriminalitet ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, identifisere 
problemområder  og sette inn målrettede tiltak for å forebygge risikofaktorer for rus og kriminalitet. 
Videre er målet å legge til rette for samordning av tjenester slik at rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak for ungdom blir samkjørt og målrettet, samt å gi veiledning basert på identifiserte 
risikoområder, slik at ungdom kan ta informerte valg.  
 

4. Organisering 
  

Politiråd (styringsgruppe) 

Koordineringsgruppe (ledere) 

Utøvergruppe (jobber med ungdom) 

 
  

I Moss består SLT-modellen av et styrende (Politiråd), koordinerende (ledere) og utøvende nivå. 
Politirådet er styringsgruppe for SLT-arbeidet og setter føringer og kommer med anbefalinger om 
hvilke tiltak som bør prioriteres (av de som foreslås fra utøvergruppen). Politiråd skal sørge for at 
handlingsplan for SLT er i tråd med kommunens handlingsplan og sentrale føringer fra staten. 
Koordineringsgruppen avsetter ressurser og passer på at handlingsplan følges. Utøvergruppa utfører 
"bestilling" fra styrende og koordinerende nivå, samt kommer med forslag til nye tiltak som SLT-
koordinator tar med til vurdering i politiråd (For nærmere beskrivelse av organisering, se vedlegg: 
Mandat SLT, og vedlagt liste over deltakere i de ulike gruppene). 
 
Møteplan 

Politirådet skal møtes fire ganger i året (februar, april, september, desember). Dette forankres i 
politiets og kommunens felles avtale om politiråd. Møtehyppigheten og organiseringen av det 
koordinerende og det utøvende nivået er forankret i Mandat for SLT, vedtatt av Bystyret:  

SLT Koordineringsgruppe skal møtes tre til fire ganger i året. SLT Utøvergruppe skal møtes annenhver 
måned. SLT-koordinator kaller inn til møter, sender ut sakslister én uke i forkant av hvert møte, og er 
ansvarlig for at alle deltakere mottar møtereferat i etterkant.  

Det vil i sammenheng med evaluering av SLT handlingsplanen også evalueres om møtehyppigheten i 
de ulike nivåene i SLT-modellen er hensiktsmessig. Det vil si at vi etter ett år vurderer om vi er 
fornøyd med hvor ofte gruppene møtes, og om noen grupper skal møtes oftere eller sjeldnere. 
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Del 2: Tiltak fordelt på innsatsområdene 
Nedenfor følger en oversikt over alle rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Moss, både 
nåværende og forslag til nye tiltak delt inn etter innsatsområder. Hovedvekten av tiltakene retter seg 
mot elever i ungdomsskolealder (ungdomsskole blir heretter kalt US), og mot elever i videregående 
skolealder (videregående skole heretter kalt VGS).   

 

 

 

Forklaring til tabellen:  

Gul markering = innsatsområder  

Blå markering = forslag til nye tiltak  

Ordforklaring: SLT-nettverket = SLT 
koordineringsgruppe og SLT 
utøvergruppe 

 



Handlingsplan SLT Moss 2018-2019 

11 
 

 

Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

     
 Tiltak Beskrivelse og forankring Finansiering og 

ansvar 
Tidsperspe
ktiv 

1 Trygt og godt 
læringsmiljø 

Trygt og inkluderende læringsmiljø –  
Anti mobbearbeid. 
Alle skoler jobber i henhold til 
retningslinjer i Olweus-programmet. 
Programmet er fra 2017 en del av 
kommunens helhetlige arbeid med trygt 
og godt læringsmiljø for alle elever i 
Mosseskolen 

Kommunal-
avdeling kultur 
og oppvekst 

Fra våren 
2015 

2 Elevrådgiver i 
Mosseskolen 

Forebygge fravær og frafall - sikre 
overganger mellom US og VGS gjennom 
relasjonsarbeid: 
Moss kommune er blant de 
kommunene i Østfold som har lavest 
andel av elever som gjennomfører 
videregående skole. Mange av de som 
ikke gjennomfører, havner tilbake i våre 
«hjelpesystemer» (bl.a. i rusomsorg, 
psykiatri, NAV.) 
 
Moss kommune mener den viktigste 
faktoren for å lykkes i dette er arbeidet 
er oppfølging og relasjonsbygging i 
forhold til hver enkelt elev -  over tid. I 
dette prosjektet skal hver enkelt elev 
følges opp fra 8. trinn. De skal få råd og 
veiledning gjennom tre år slik at de har 
et best mulig grunnlag til å kunne gjøre 
det riktige valget for seg. Hver elev skal 
følges opp av samme rådgiver inn i  og i 
videregående opplæring. Psykiske 
problemer hos foresatte, psykiske 
problemer/rus blant elevene, mistrivsel 
i ny setting, vanskelig «å finne fram i 
store skoler», liten eller ingen 
oppbakking fra foresatte, gir frafall. 

Kommunal-
avdeling kultur 
og oppvekst 

Fra høsten 
2017 

3 Miljøarbeider 
ungdomsskolene 

Målet er bedre trivsel og mindre frafall 
blant elevene. Stillingen er tiltenkt å 
jobbe som del av bistandstroppen i 
pedagogisk senter. Arbeidet vil foregå i 
nært samarbeid med skolene og  andre 
kommunale støtteinstanser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunal-
avdeling kultur 
og oppvekst 

Fra høst 
2018 
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

4 Utsett Rusforebyggende arbeid i 
ungdomsskolen: foreldrerettet 
program. Bygger på anbefalinger fra 
«Støttemateriell: Rusforebyggende 
arbeid i skolen – forslag til 
læringsaktiviteter», forskning fra 
rusfeltet samt kommunale og regionale 
Ungdataundersøkelser.  
http://www.rus-ost.no/folkehelse-
ogungdata/utsett-1 
Forskning viser at tidlig debut med 
alkohol øker sannsynligheten for mer 
omfattende drikking gjennom hele 
ungdomstida, og at ungdommen blir 
mer utsatt for å bli eksponert for 
uønskede og skadelige hendelser. 
Alkohol er en del av helhetsbildet i 
nærmere 80 % av kjente voldsepisoder, 
og seksuelle krenkelser skjer langt 
hyppigere når man er beruset. Ungdom 
har et godt forhold til sine foreldre: de 
er rollemodeller også ved bruk av 
rusmidler. Ungdommens bystyre (UBM) 
mener mer kunnskap om rus er et viktig 
satsingsområde (09.11.17, 
Arkivref.:18/1713. 
 
«Utsett!» skal gjennomføres årlig på 
foreldremøte 8. – 10. trinn, der del 1 av 
møtet tar for seg ungdom og rus basert 
på lokale Ungdata-funn, og del 2 samles 
foresatte klassevis for å bli enige om 
felles regler.  
Målsettingen med Utsett er:  
•    Bidra til utsatt alkoholdebut 
•    Hindre omfattende drikking og bruk 
av illegale rusmidler blant ungdom 
•    Forebygge uønskede og skadelige 
konsekvenser knyttet til ungdom og 
rusmiddelbruk  
•    Fremme betydningen av 
foreldrerollen og foreldresamarbeid i 
det rusforebyggende arbeidet 
 
 
 
 

Kommunalavdel
ing kultur og 
oppvekst – 
(skole), 
Kommunalavdel
ing helse og 
sosial 
(skolehelsetjene
sten, FUTT), 
politiet. 
 
Moss kommune 
finansierer: ev. 
vikarutgifter ved 
kurs for lærer. 
Øvrig 
finansiering: 
KoRus Øst 

2018 

http://www.rus-ost.no/folkehelse-ogungdata/utsett-1
http://www.rus-ost.no/folkehelse-ogungdata/utsett-1
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

5 Forebygging av 
cannabisbruk  
 

I Moss jobbes det med å forebygge bruk 
av cannabis både på ungdomsskolene 
og på videregående skole, både i regi av 
kommunen, fylkeskommunen og 
politiet. 2012 startet politiet i Moss et 
prosjekt sammen med Malakoff og 
Kirkeparken vgs. Hensikten med 
prosjektet er å ha en tett og kvalitativ 
dialog med skolene fra skolestart, og 
sammen bidra til best mulig skolegang 
og oppvekstsvilkår for elevene. Skolene 
har elever med utfordringer, hvor 
utstrakt bruk av cannabis er et stort 
problem. Politiet har gjennom hele 
skoleåret faste møter med ledelsen, 
samt oppsøkende virksomhet ved 
spesielle behov meldt inn av skolen. 
Politiet går inn i klasser, gir informasjon 
om både skadevirkninger og 
konsekvenser ved bruk av cannabis, 
samt er De er til stede på foreldremøter 
hvor de gir mye av den samme 
informasjonen. 
 
Forebyggende ungdomsteam i Moss 
kommune (FUTT), barnevernet, 
skolehelsetjenesten og 
ungdomsskolene jobber systematisk 
med problematikken gjennom 
oppfølging av enkeltungdom. Tall fra 
Ungdata Moss 2016 viser at 1 av 5 
elever på vgs (vg2: 18 %) har brukt 
hasj/marihuana minst én gang det siste 
året, mot 11 % nasjonalt. 38 % (vg2) har 
blitt tilbudt hasj/marihuana det siste 
året, mot 27 % på landsbasis. 
På bakgrunn av ovennevnte resultat fra 
siste Ungdataundersøkelse anbefales 
det at SLT koordineringsgruppe 
utarbeider en konkret liste over 
eksisterende cannabisforebyggende 
tiltak i kommunen. Deretter bør 
gruppen se på muligheten for å 
samordne allerede eksisterende 
forebyggende tiltak mot cannabis i 
Moss kommune, fylkeskommunen og 
politiet 

Politiet, VGS 
(Fylkeskommun
en), Moss 
kommune 
 

Fra høsten 
2012 
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

6 DU-kurs 
(mestringskurs 
for ungdom) 

Forebyggende arbeid psykisk helse 
(mestringskurs for mild til moderat 
depresjon). Målgruppen er ungdom i 
alderen 14/15-20 år som har, eller har 
hatt sub kliniske depresjonstilstander 
eller milde/moderate depresjoner. 
Ungdommene i målgruppen kan 
rekrutteres gjennom for eksempel 
fastlege, skolehelsetjenesten, 
kommunale forebyggende tjenester, 
PPT, BUP og O.T. Det beregnes ca. 8-13 
deltakere på hvert kurs avhengig av 
gruppens sammensetning. Kurset går 
ukentlig over 8 ganger, deretter to 
sesjoner til med to-tre ukers 
mellomrom. Hver kursdag er ca. 
2x45/50 min. Kurset ledes av en 
godkjent kursleder, og en co-leder. 
Kurset er basert på en 
kognitiv/atferdsteoretisk forståelse av 
depresjon og inneholder ulike 
tilnærminger og metoder.  
Kursledernes erfaringer viser at de 
gjennom kurset kan avdekke problemer 
hos ungdommene på et tidlig stadium, 
for deretter å lose ungdommene videre 
til FUTT ved behov. 
Kurset er forankret i Handlingsplan for 
Rus og psykisk helse og  
Handlingsplan for Forebyggende 
virksomhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalavdel
ing helse- og 
sosial (FUTT, 
helsestasjonen) 
 
Representant 
fra FUTT og 
helsestasjonen 
kjører kurs 1 
gang pr år 
 

Løpende 
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

7 Gruppesamtaler 
med helsesøster  
 

Forebyggende gruppesamtaler innen 
temaene rus, relasjoner, psykisk helse 
og livsmestring. Skolene ser 
kontinuiteten ved skolehelsetjenestens 
tilstedeværelse (helsesøster og lege) 
som viktig. 
 
Tiltaket er forankret i «Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten». Helsestasjon og 
skolehelsetjenesten følger retningslinjer 
fra Helsedirektoratet: 
https://helsedirektoratet.no/retningslin
jer/helsestasjons-og-
skolehelsetjenesten 
Forankret i Handlingsplan for Rus og 
psykisk helse og Handlingsplan for 
Forebyggende virksomhet 

Skolehelsetjene
sten: 
Helsesøster og 
lege 
 
 

Årlig 

8 Individuelle 
samtaler med 
helsesøster 
 

Oppfølgingssamtaler med elever med 
ulike problemstillinger. Samtaler med 
foresatte ved behov. Tverrfaglige møter 
der ulike faggrupper er involvert i 
eleven (med samtykke). 
Tiltaket er forankret i «Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten» (retningslinjer fra 
Helsedirektoratet, slik som i tiltak 7). 
Forankret i Handlingsplan for Rus og 
psykisk helse og Handlingsplan for 
Forebyggende virksomhet 

Skolehelsetjene
sten: 
Helsesøster og 
lege 

Kontinuerli
g 

9 Skolehelsetjenest
en: Undervisning i 
ungdomsskolen  

Undervisning om psykisk helse på 8. 
trinn. Undervisning om seksualitet, 
livsmestring og psykisk helse på 9.trinn. 
Forankret i «Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten», samt kommunale 
handlingsplaner (slik som tiltak 7 og 8) 

Skolehelsetjene
sten: 
Helsesøster og 
lege 

Årlig 

10 «Hva gjør du ved 
bekymring for 
enkeltungdom?» 
- helhetlig system 
for å avdekke, 
melde, følge opp 
bekymring 

Alle skolene i Moss skal ha et tverrfaglig 
team som skal være mottaker av alle 
type bekymringsmeldinger. Teamet skal 
ha kompetanse til å sortere og finne 
løsninger for hvordan det skal arbeides 
videre med hver enkelt sak 
 
 
 
 

Kommunalavdel
ing Kultur og 
oppvekst 
(skole), SLT-
koordinator 

Løpende 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

11 Kombinasjonsklas
ser på Malakoff 
vgs 

Grunnskole på videregående skoles 
arena. Tiltak for å bedre ungdom med 
kort botid i Norge sin mulighet til å 
gjennomføre vgs. Kan utvides til å gjelde 
ungdom med behov for mer 
grunnskoleopplæring. Foreløpig et 2- 
årlig samarbeidsprosjekt mellom 
kommune og fylkeskommune for 
gruppen nyankomne innvandrere i 
alderen 16-20 (25) år. 

Østfold 
fylkeskommune 
v. Malakoff, 
Moss kommune 
v. Moss Voks, 
IMDI 

Inntak: aug. 
2017-06-
2019 

12 NAV-veiledere i 
VGS   
 

Målrettet samarbeid rundt utsatte 
ungdommer for å hindre frafall fra vgs. 
De to videregående skolene som er 
geografisk plassert i Moss har begge 
egne NAV-veiledere som er stasjonert 
fire dager i uka på skolen, og én dag på 
NAV Moss. Underveisevalueringen av 
prosjektet viser at både skolen og NAV 
har fått bedre kompetanse om 
hverandres tiltak og virkemidler rettet 
mot unge, og de har utviklet former for 
samarbeid som fungerer godt. NAV-
veilederne samarbeider tett med 
skolens elevtjeneste i tillegg til 
eksterne, for eksempel 
Oppfølgingstjenesten (OT), FUTT 
(forebyggende ungdomsteam Moss 
kommune), politi, barnevern, BUPP 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk), foreldre, kontaktlærer, 
fastleger, helsesøster, psykolog, 
psykiatrisk sykepleier og PPT 
(Pedagogisk-psykologisk tjeneste). 
Veilederne skal bistå elever med «ikke-
skolefaglige hindringer»  for læring for å 
hindre drop-out 
Tiltaket, NAV-veileder i vgs, startet som 
et samarbeid mellom fylkeskommunen 
og kommunene i Mosseregionen (2011 
på Malakoff vgs.). De to stillingene på 
Kirkeparken vgs er en pilot fra arbeids- 
og velferdsdirektoratet og går fram til 
høsten 2018. Videreføring fra 2018 
ligger i budsjett 2018 
 
 
 

Finansiert 50 % 
fra 
fylkeskommune
n og 50 % fra 
kommunen 
 
Arbeidsgiverans
varet ligger hos 
NAV, og ny 
samarbeidsavtal
e med 
Fylkeskommune
n er utarbeidet i 
januar 2018 

Permanent 
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Innsatsområde:   

 
1.Sikre trygge og inkluderende skoler - 
motvirke fravær, frafall og utenforskap   
 

  

13 Arbeidsgjengen   
 

Arbeidstrening i kommunal regi for alle 
unge mellom 18-30 år som søker 
økonomisk sosialhjelp. Det vil si at alle 
som er under 30 år og søker sosialhjelp 
har aktivitetsplikt. Dette for at 
ungdommene raskt skal komme i 
aktivitet, og for at de skal hjelpes videre 
inn i ordinær jobb/utdanning. 
I Moss er dette organisert i nært 
samarbeid med MDA (Moss Drift og 
Anlegg). I tillegg er alle virksomheter i 
kommunen forpliktet til å ta inn en 
ungdom på arbeidstrening.  
 
Tiltaket er vedtatt gjennom 
handlingsplan for Moss kommune og 
budsjett i Moss Bystyre 

Kommunalt 
finansiert med 
to stillinger. Den 
ene er 
arbeidsleder, og 
to 50 % er 
veiledere på 
NAV-kontoret 

Aktivitetspl
ikten 
innført av 
regjeringen 
fra januar 
2017.  
Prosjektet 
Arbeidsgjen
gen 
forventes 
videreført 
på 
permanent 
basis 
 
 

14 SLT-koordinators 
deltakelse på 
skolenes  
tverrfaglige team 

Målet er å synliggjøre SLT arbeidet (rus 
–og kriminalitetsforebyggende arbeid) 
og gjøre det kjent for ansatte i Moss 
kommune. I skolenes tverrfaglige team 
drøftes utfordringer og tiltak ved den 
enkelte skole. SLT-koordinator bidrar 
inn med kunnskap og rådgivning. Den 
enkelte skole tar kontakt med SLT-
koordinator senest 1 uke før oppsatt 
møte 

Skole, SLT-
koordinator     
 

Ved behov  
 

15 Studenten  Café for ungdom 16-20 år, mål om å 
skape møteplasser for alle typer 
ungdom og hindre utenforskap. 
Studenten er en lavterskel-café i regi av 
kulturtjenesten etter ønske fra 
ungdommer ved Kirkeparken vgs og 
Malakoff vgs og er en café med lav 
aktivitetsprofil med sterkt reduserte 
priser på kaffe, te og varmmat. 
Studenten er et «spleiselag» mellom 
kulturtjenestens fritidsavdeling og 
kulturkafé. Tiltaket har ikke eget 
budsjett eller midler ved nåværende 
tidspunkt, og er et tiltak/initiativ av 
fritidsavdelingen utenfor ordinær drift, 
administrativ eller politisk forankring. 
Intensjonen og tanken bak prosjektet er 
å lage en café, tilpasset de unge, hvor 
de kan samles og ha et avslappende og 
rusfritt sted å være 

Kulturtjenesten Oppstart 
feb. 2018 
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 Innsatsområde:  
 

2. Tett og målrettet oppfølging av unge 
lovbrytere   

  

 Tiltak  Beskrivelse og forankring Finansiering og 
ansvar 

Tidsperspe
ktiv 

16 Ungdomsstraff og 
ungdomsoppfølgi
ng  

Ungdomsstraff (strl. 2005, Kapp. 8a) og 
ungdomsoppfølging (strl. 2005 §30g) er 
straffereaksjoner for lovbrytere i 
alderen 15-18 år som har begått 
gjentatt eller alvorlig kriminalitet.  
Ved å møte ungdommene med tydelige 
reaksjoner og god rehabilitering er 
regjeringens mål at ungdommen 
kommer styrket ut av straffereaksjonen 
i stedet for å bli stigmatisert og påvirket 
i negativ retning. Gjennom reaksjonene 
kan en forebygge gjentatt kriminalitet 
og unngå at ungdommene senere blir 
en belastning for det offentlige 
apparatet både i kommunene og for 
staten (NOU 2008:15, Prop. 135 L).  
 
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging 
består av: ungdomsstormøte, 
ungdomsplan og oppfølging. I 
ungdomsstormøtet møter ungdommen 
den/de som er blitt utsatt for den 
kriminelle handlingen. I ungdomsplanen 
settes det opp krav og tiltak, tilpasset 
den enkelte ungdommen. Ungdommen 
forplikter seg til å holde seg til planen 
og stille opp i møter sammen med 
oppfølgingsteamet. 
Ungdomskoordinator i konfliktrådet 
koordinerer gjennomføring av tiltakene 
i ungdomsplanen i samarbeid med de 
ressursene som allerede finnes i 
lokalmiljøet til ungdommen (for 
eksempel skole, barnevern, fritidsklubb, 
politi, spesialisthelsetjenesten m.fl.). 
Godt samspill mellom aktørene i 
straffesakskjeden og øvrige statlige og 
kommunale tjenesteytere, er en 
forutsetning for å kunne gjennomføre 
straffereaksjonene.   
Konfliktrådene har i forbindelse med 
implementeringen av de nye 
reaksjonene inngått intensjonsavtaler 
om samarbeid med alle landets 
kommuner 
 
 

Konfliktrådet 
 
 
 
 

Løpende 
(fra juni 
2014) 
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 Innsatsområde:  
 

2. Tett og målrettet oppfølging av unge 
lovbrytere   

  

17 Ruskontrakter   
  

Vi skiller mellom frivillige ruskontrakter 
og ruskontrakter som gis i straffesaker 
vedr. bruk av narkotika. 
 
I straffesak som omhandler bruk av 
narkotika kan påtalejurist avgjøre at 
straffesaken avgjøres med en 
påtaleunnlatelse med særvilkår om 
rustesting. Det er et krav til at 
mistenkte/siktede og verge samtykker 
til dette, og at ungdommen er motivert.  
 
Frivillige ruskontrakter: 
Politiet i Moss v. forebyggende avsnitt 
har gitt et tilbud til befolkningen i Moss 
om frivillig ruskontrakt/tesing. Dette 
tilbudet er gitt til barn under 18 år, men 
har også vært gitt til personer over 18 
år. Politiet har skrevet en 
samarbeidskontrakt med foresatte og 
ungdommen. Ungdommen og foresatte 
må skrive under på et samtykkeskjema 
om at ungdommen avlegger urintest 
under oppsyn ved Moss politistasjon. 
Foresatte og ungdommen har vært 
veldig fornøyd med dette tilbudet. 
Politiet har fått tilbakemelding fra 
foreldre/foresatte som føler de har 
«fått tilbake sitt barn» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiet Ved behov 
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 Innsatsområde:  3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

 Tiltak  Beskrivelse og forankring Finansiering og 
ansvar 

Tidsperspe
ktiv 

18 Meet in Meet in er en møteplass for tospråklige 
barn og unge i Moss sentrum. Klubben 
er en gratis møteplass rett etter 
skoletid, hvor det tilbys aktiviteter og 
enkel servering. Klubben har åpent hver 
tirsdag 14:30.18:30. Opprinnelig 
finansiert av 3-årig prosjektmidler 
«Storbymidler» fra Bufdir, nå videreført 
som en del av kulturtjenestens 
ordinære drift 

Kulturtjenesten Fra 2015 

19 Medvirkningsmøt
e 

Opprette kontaktpunkter for ungdom. 
For å motvirke utenforskap skal det 
arrangeres medvirkningsmøter hvor 
ungdom inviteres til å være med å 
utforme tilbud. Ungdommer som ikke 
er engasjert i organiserte 
fritidsaktiviteter er målgruppe.  
Ungdommens bystyre inviteres til 
samarbeid om tiltaket. 
Frivillighetskoordinator i kommunen 
kan åpne for medvirkningsmøter 
mellom frivilligheten og ungdom i Moss 
kommune. Det vil også være naturlig å 
trekke inn nettverket som er etablert 
rundt ALLEMED-prosjektet i kommunen. 
ALLEMED-prosjektet bygger på FNs 
konvensjon om barns rettigheter og 
danner utgangspunktet for 
Fritidserklæringen, signert i Oslo juni 
2016.  
Dersom samarbeid om 
forskningsprosjekt om ungdom og 
medvirkning med Oslo Met godkjennes 
august 2018, vil tiltaket 
«medvirkningsmøter» knyttes til dette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moss Voks, 
Bylab, 
frivillighetskoor
dinator, 
ungdommens 
bystyre 

2018-2019 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

20 Kirkeparken vgs 
som 
nærmiljøarena 

Prosjekt i regi av Østfold 
fylkeskommune, der Kirkeparken vgs i 
Moss er en av to forsøksskoler i Østfold. 
For å skape sosiale møteplasser og for å 
øke gjennomføringsgraden i 
videregående skole skal dette tiltaket 
utforske den videregående skolens 
muligheter til å bli en aktiv 
nærmiljøarena. Sosiale faktorer 
kommer høyt opp på listen når elever 
beskriver årsakene til at de har valgt å 
slutte på skolen. Ved å åpne opp for at 
flere elev-initierte aktiviteter kan 
arrangeres på skolen etter skoletid, 
senkes terskelen for flere elever til å 
delta. Ved å invitere frivillige 
organisasjoner til å bruke skolen gis det 
rom for mer voksenkontakt for enkelte 
elever. SLT-koordinator, 
frivillighetskoordinator og Moss Voks 
deltar på møter i regi av Kirkeparken 
vgs, og følger opp avtalte 
ansvarsområder. Ungdomsansvarlig i 
kommunens frivillige/ideelle 
organisasjoner vil bli invitert til å bidra 
inn i prosjektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frivillighetskoor
dinator, Moss 
Voks, SLT-
koordinator  

2018-2019 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

21 Tilbud rett etter 
skoletid til barn 
og ungdom i 
Nordre bydel: 
«Fellesskapet» 
 
 

Forutsetter midler fra Nasjonal 
tilskuddsordning mot barnefattigdom:   
Bygge en arena som fremmer helse og 
livskvalitet for målgruppen barn og 
ungdom mellom 6-19 år.  Målet er å 
aktivisere barn og voksne i eget 
nærmiljø. Nøkkeland skole, i samarbeid 
med tverrfaglig team, er av den 
oppfatning at tiltaket "Felleskapet" vil 
være med på å gjøre en forskjell for 
barn og unge i bydelen. Bydel Nord blir 
ofte omtalt i forbindelse med 
sosioøkonomiske utfordringer, høyt 
frafall i VGS, samt en bydel med mange 
ulike etnisiteter. Barn som vokser opp i 
nabolag med mange nærmiljøgoder ser 
ut til å dra fordeler av dette gjennom å 
tilegne seg samfunnsnyttig sosial og 
kulturell kapital. Aktivitetene som 
"Felleskapet" ønsker å gjennomføre skal 
bidra til å inkludere "hele" 
lokalsamfunnet i Nordre bydel. Effekten 
blir forhåpentligvis kompleks og 
gjennomgripende på flere områder i 
nærmiljøet. Aktivitetene vi være 
dynamiske og under sterk påvirkning av 
brukergruppen. Målet er at etablerte 
interesser skal styrkes, og nye 
aktiviteter introduseres.  
 
Forutsetter tilskudd til tiltak innen 
forebygging av psykiske helseplager og 
rusmiddelbruk blant barn og unge i 
Østfold: Aktivitetene i «Felleskapet» 
skal blant annet bidra til at barn og 
ungdom berørt av fattigdomsproblemer 
og deres familier kan delta på kultur og 
fritidsaktiviteter.  Frivilligheten er ment 
å skape «broer» mellom innbyggere i en 
bydel preget av ulike etnisiteter og 
store sosialøkonomiske forskjeller. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalavdel
ing Kultur og 
oppvekst 

Ønsket 
oppstart 
2018 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

22 Ungdomskontakt 
 

Etablere en oppsøkende 
ungdomstjeneste/ungdomskontakt i 
Moss kommune for tidlig identifisering, 
forebygging og intervensjon. SLT 
utøvergruppe skal kartlegge behov, se 
på muligheten for finansiering av 
prosjektstilling som ungdomskontakt og 
legge frem sak før 
budsjettforhandlinger 2019.  
Oppsøkende arbeid der ungdom 
befinner seg: på nett (sosiale medier), 
på skolene, på nøkkelpunkter i byen 
(kjøpesenter og andre steder), mulighet 
til å jobbe oppsøkende også etter kl. 16 
på hverdager.  
 
Statlige føringer legger vekt på at 
oppsøkende ungdomsarbeid bør være 
en del av kommunenes ordinære drift. 
Kartlegging av oppsøkende 
ungdomsarbeid i kommunene har vist 
at dette har vært en viktig faktor for å 
kunne tilby tidlig innsats og hjelp før 
ungdom selv henvender seg til 
hjelpeapparatet (Regjeringen 2005, 
KoRus Oslo 2015). 

Kommunalavdel
ing Helse og 
sosial 
(forebyggende 
tjeneste, i 
tilknytning til 
FUTT), SLT-
koordinator  
  
 
 

2018/ 
2019? 

23 Bekymringssamta
len   
 

Bekymringssamtalen brukes som 
begrep på samtaler politiet har med 
barn og deres foresatte, og er et 
verktøy som anbefales brukt når det 
avdekkes 
uønsket/kriminell adferd som kan føre 
til utvikling av en kriminell løpebane. 
Gjennom samtalen skal den unge og 
deres foresatte gjøres ansvarlig for å 
forebygge en framtidig kriminell adferd. 
Verktøyet brukes i politiets 
forebyggende arbeid, som en reaksjon 
på 
uønsket adferd, og for å lede ungdom 
over i et forsonings- og omsorgsspor. 
Det er viktig å skille mellom en 
bekymringssamtale og et tradisjonelt 
avhør i en etterforskningssituasjon 
 
 
 

Politiet  
 

Løpende 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

24 "Samtykkemøter"   Dersom det skulle oppstå et behov for 
tverrfaglig samarbeid rundt en 
enkeltungdom kan det avholdes 
"samtykkemøter" med relevante 
instanser i SLT-nettverk- samordne 
tiltak for ungdom i risikosone der 
samtykke foreligger. Samtykke må 
innhentes og  
meldes til SLT-koordinator min. en uke 
før møtet. (Forankret i Mandat for SLT, 
vedtatt av bystyret) 

Relevante 
instanser fra SLT 
utøvergruppe  
 

Ved behov  
 

25 FUTT 
(forebyggende 
ungdomsteam) 

Forebyggende tilbud til ungdom mellom 
15 – 21 år bosatt i Moss kommune. 
Tilbudet gis til ungdom med 
begynnende problematikk innen rus 
og/eller psykisk helse for å forebygge en 
mer alvorlig og negativ utvikling.  
Ungdommene som får plass i FUTT blir 
tilbudt oppfølging i 6 måneder hvor 
FUTT jobber tett på ungdommene med 
definerte mål som ungdommene selv 
har formet. Ungdommene må selv 
ønske å være i FUTT. FUTT jobber 
teambasert og er tverrfaglig 
sammensatt. FUTT jobber også 
kontinuerlig for å bedre samhandlingen 
mellom tjenestene som jobber med 
ungdom i Moss kommune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunale 
rusmidler/tilsku
ddsmidler  
 

Tilskuddspe
riode ut 
2019. 
Deretter 
inn i 
ordinær 
drift 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

26 Sinnemestringsku
rs  
 

Sinnemestringskurs på skolene (ART: 
Aggression Replacement Training): 
Skolene kan melde behov om 
sinnemestringskurs til barnevernet. Ved 
kapasitet utover lovpålagte tjenester 
kan barnevernet i samarbeid med 
skolen, rekruttere ungdom i 8-9. trinn 
som befinner seg i risikosonen i forhold 
til å utvikle atferdsproblematikk. 
Kursrekken går over 10 uker med to 
samlinger i uken innenfor skoletiden.  
 
ART innebærer trening av tre 
komponenter: sosiale ferdigheter, 
sinnekontroll og moralsk resonnering. 
Anbefalt kurslengde er 30 timer, over 
10 uker med to samlinger i uken. 
Programmet ledes av to trenere, trener 
1 og trener 2. Deltakerne sitter i en 
halvsirkel med trener 1 foran og trener 
2 blant deltakerne. De enkelte timene 
er strukturert oppbygd med faste 
innslag, men innslagene varierer ut fra 
hvilken komponent som er dagens 
tema. 
Forankring: Sinnemestringskurs inngår 
ikke som en lovpålagt oppgave, men 
barnevernlovens § 3.1 beskriver 
følgende: Kommunen skal følge nøye 
med i de forhold barn lever under, og 
har ansvar for å finne tiltak som kan 
forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer. Barneverntjenesten 
har spesielt ansvar for å søke avdekket 
omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 
emosjonelle problemer så tidlig at 
varige problemer kan unngås, og sette 
inn tiltak i forhold til dette (bvl.1993, 
§3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barneverntjenes
ten  
 

Barneverne
t 
igangsetter 
tiltak ut i 
fra 
kapasitet: 
skolene må 
melde 
behov til 
barneverne
t 
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 Innsatsområde:  
 

3.Forebygging, beredskap og 
oppfølging: utsatt ungdom (i 
risikosonen) 

  

27 MAKS  
 

Samarbeid Moss kommune, politiet, 
restaurant og utelivsbransjen om trygge 
nærmiljø og ansvarlig 
alkoholhåndtering. Alle steder med 
skjenkebevillinger i Moss kommune 
forplikter seg til å delta i dette 
samarbeidet. MAKS står for Myndighet - 
Ansvarlighet - Kontroll og Samarbeid.   
Det skal legges til rette for dialog og 
samarbeid mellom bransjen, politi og 
kommune. Innsatsen skal kunne bidra 
til økt kompetanse og kvalitet på 
kontrollvirksomheten.  
Politiet gjennomfører flere kontroller av 
utelivsbransjen. Fokuset vil være på 
godkjente ordensvakter og deres 
utførelse av tjenesten og hvordan 
utelivsnæringen forholder seg til sin 
skjenkebevilgning. Det blir også 
gjennomført samarbeidskontroller 
mellom kommune, politi, brann, toll, 
skatt øst m. fl.   
SLT koordineringsgruppe kan 
samarbeide med MAKS ved behov i 
aktuelle saker på systemnivå, for 
eksempel ved mistanke om salg og 
skjenk til mindreårige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiet, Moss 
kommune  
 

Startet   
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 Innsatsområde:  
 

4.Forebygging, beredskap og 
oppfølging – konflikter, vold og 
seksuelle overgrep    

  

 Tiltak Beskrivelse og forankring  Finansiering og 
ansvar 

Tidsperspe
ktiv 

28 Forebygge og 
oppdage vold i 
nære relasjoner   

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner i Mosseregionen Moss, 
Rygge, Råde, Våler (2015-2019): 
Sammen mot vold: følges opp av SLT-
koordinator i kommunen i samarbeid 
med leder for Krisesenteret i Moss IKS. 
Dette innebærer blant annet tiltak som: 
mottak på Krisesenter, samtalegrupper, 
undervisning på ungdomsskolene, 
tiltakskort til ansatte: hvordan melde 
bekymring.  
Politiet benytter 
risikovurderingsverktøyet SARA 
(Spousal Assault Risk Assessment) i det 
forebyggende sporet i partnervoldsaker. 
Målet er å hindre at det oppstår ny vold 

Krisesenteret i 
Moss IKS 

Handlingspl
an 2015-
2019 
 

29 Bevisstgjøring - 
sikkerhet på nett  
 

Holdningsskapende arbeid med 
bevisstgjøring rundt mediebruk og 
bildedeling på nett: gjelder for alle 
klassetrinn (1. til 10. trinn). Skolene skal 
hvert år gjennomgå reglene for 
Nettvett. Dette skal gjøres på 
individnivå i utviklingssamtalene, på 
klassenivå ved skoleårets begynnelse og 
i første fellesmøte med foresatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalavdel
ing kultur og 
oppvekst 

Årlig 
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 Innsatsområde:  5.Forebygging, beredskap og 
oppfølging - forebygge rekruttering til 
ekstremistiske miljøer    

  

 Tiltak  Beskrivelse og forankring Finansiering og 
ansvar 

Tidsperspe
ktiv 

30 Veileder og 
tiltakskort- 
forebygge 
radikalisering 

Veileder til ansatte i Moss kommune: 
Hva gjør jeg ved bekymring for 
radikalisering eller voldelig 
ekstremisme? Distribuere veileder og 
tiltakskort, opplæring til lærere 

Den enkelte 
skole avtaler 
opplæring med 
SLT-koordinator  

Veileder og 
tiltakskort 
ferdigstilt. 
Opplæring 
lærere fra 
høst 2018 

31 Radikaliseringsko
ntakt i Øst 
politidistrikt 

I Øst politidistrikt er det opprettet egen 
stilling som radikaliseringskontakt. 
Denne skal mobilisere ressurspersoner 
rundt ungdom i faresone for 
radikalisering. Radikaliseringskontakten 
er stedplassert ved felles enhet for 
forebygging som ligger på Ski, og har et 
overordnet ansvar for å koordinere 
arbeidet rundt radikalisering. Det finnes 
også lokal radikaliseringskontakt på 
Moss politistasjon, plassert under 
forebyggende avsnitt. Det er denne 
personen som har kontakten med 
kommunens beredskapsgruppe for 
radikalisering. 

Politiet Ved behov 

32 Beredskapsgrupp
e radikalisering i 
Moss kommune 

Beredskapsgruppen kommer sammen 
ved bekymring om 
radikalisering/hjemvendt 
fremmedkriger: kartlegger denne 
personens, og ev. pårørendes (foresatte 
og søsken) behov. Henviser til riktig 
instans i hjelpeapparatet. Politiet 
melder bekymring til 
beredskapsgruppen 

Kommuneoverle
ge, leder 
forebyggende 
enhet, fagleder 
skole, SLT- 
koordinator 

Ved behov 

33 Dialogforum Moss kommune opprettholder kontakt 
med tros- og livssynssamfunnene i 
Moss.  
Videreføre Dialogforum to ganger i året. 
Forebygge radikalisering gjennom dialog 
med trossamfunnene i Moss.  
Handlingsplan mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme 2014 
 
 
 
 
 
 

Trossamfunnen
e i Moss, 
ordfører 
(initierer), SLT- 
koordinator 
(administrerer)  

2 ganger i 
året 
Oppstart 
kartlegging 
av 
dialogforu
mets form 
vår 2018 
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 Innsatsområde:  6.Sikre informasjon, 
kunnskapsutvikling og 
kunnskapsoverføring 

  

 Tiltak Beskrivelse og forankring  Finansiering og 
ansvar 

Tidsperspe
ktiv 

34 Politiråd Strategisk samarbeid mellom kommune 
og politi om det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
Politirådet er styringsgruppe for SLT. 
Samarbeidet gjennom politiråd skal 
bidra til å sikre utveksling av kunnskap 
og erfaring mellom politi og kommune. 
Politiet er gjennom instruks fra 
Politidirektoratet forpliktet til å ta 
initiativ til opprettelse av politiråd med 
den enkelte kommune, mens ordningen 
er frivillig for kommunene. 
(regjeringen.no)   
Erfaringene fra politirådet i Moss etter 
opprettelsen i 2008 har vært gode. 
Politirådet skal ved årlig evaluering av 
SLT handlingsplan komme med 
anbefalinger om videreføring/nye tiltak 
og innsatsområder (Mandat for SLT) 

Rådmann, 
ordfører, 
varaordfører, 
kommunalsjefe
ne, politi, SLT-
koordinator  
 

Fire ganger 
per år  
 

35 SLT 
Koordineringsgru
ppe 

SLT nettverksgruppe på ledernivå: skal 
strategisk forebygge rus og kriminalitet 
blant barn og ungdom 12-25 år (mandat 
vedtatt i bystyret). 
Koordineringsgruppen skal også sikre at 
utøvergruppen handler etter 
intensjonen i handlingsplanen for SLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLT-
koordinator, 
politi, 
barnevernet, 
kultur og 
oppvekst 
(skole), 
kulturtjenesten, 
NAV, 
Konfliktrådet, 
forebyggende 
virksomhet, 
Moss Voks 

Én gang pr 
mnd. i en 
oppstartsfa
se (til 
ferdigstillel
se av 
handlingspl
an SLT), 
deretter tre 
til fire 
ganger i 
året (To 
timer tre til 
fire ganger 
i året) 
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 Innsatsområde:  6.Sikre informasjon, 
kunnskapsutvikling og 
kunnskapsoverføring 

  

36 SLT Utøvergruppe SLT nettverksgruppe på utøvende nivå: 
forebygge rus og kriminalitet barn og 
ungdom 12-25 år (mandat vedtatt i 
bystyret). Etter mandat for SLT ble 
vedtatt, har Rustjenesten blitt deltaker i 
gruppen. Dette for å styrke 
ruskompetansen blant de som daglig 
jobber med barn og ungdom.  
 

SLT-
koordinator, 
politi, 
barnevernet, 
kultur og 
oppvekst 
(skole), 
kulturtjenesten, 
NAV, 
Konfliktrådet , 
forebyggende 
virksomhet HS, 
Moss Voks, 
skolehelsetjenes
ten, 
oppfølgingstjen
esten (OT), 
rustjenesten  
 

Én gang pr 
mnd. i en 
oppstartsfa
se, deretter 
ca. 
annenhver 
mnd. (To 
timer 
annenhver 
mnd.)  
 

37 Store nettverk Nettverk for kunnskapsdeling mellom 
ungdomsskolene og videregående 
skoler. Store nettverk besår av alle 
kommunes ungdomsskoler, privatskoler 
med ungdomstrinn, videregående 
skoler og representanter fra 
forebyggende enhet i politi, barnevern 
og forbyggende enhet. Målet å dele 
erfaringer og utfordringer om hva som 
skjer i ungdomsmiljøet samt å finne 
tiltak som rettes mot byens ungdom.  

US, VGS, politi, 
FUTT, 
barnevernet, 
SLT-koordinator  
 

Fire ganger 
i året, en 
time per 
gang  
 

38 Kunnskapsdeling i 
egen virksomhet  
 

Systematisk videreføring av kunnskap 
og info fra SLT- nettverk og tilbake til 
egen virksomhet. SLT 
Koordineringsgruppe har ansvar for at 
informasjon fra SLT-samarbeidet 
videreformidles på interne møter i egen 
virksomhet både til ledere og andre 
relevante ansatte, samt bringer 
informasjon fra egen virksomhet tilbake 
inn i SLT Koordineringsgruppen 
 
 
 
 
 
 

SLT 
Koordineringsgr
uppe 
 

Jevnlig på 
virksomhet
ens interne 
møter  
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 Innsatsområde:  6.Sikre informasjon, 
kunnskapsutvikling og 
kunnskapsoverføring 

  

39 Fagdag SLT-
nettverket 

Årlig fagdag for førstelinjen: «Sammen 
mot utenforskap». SLT-gruppene 
avdekker områder vi trenger mer 
kunnskap om. Utøvergruppe står for 
planlegging av program. Målet er å 
skape en felles problemforståelse, felles 
retning for rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeid med 
barn og ungdom i Moss kommune 

SLT 
koordineringsgr
uppe og 
utøvergruppe. 
Ev. 
tilskuddsmidler 
2018, vurdere å 
legge inn i 
budsjett 2019 
 

Oppstart 
høst 2018 
(evalueres 
for ev. 
videreførin
g 2019) 

40 Nyhetsbrev fra 
SLT-samarbeidet   
 

Nyhetsbrev sendes til aktuelle 
mottakere i Moss kommune, frivillighet, 
andre  
 

SLT-koordinator  
 

Høst 2018 

41 Tverrfaglig 
samarbeid i SLT 
nettverk rundt 
aktuelle 
risikogrupper    
 

Tverrfaglig samarbeid rundt 
risikogrupper der det til enhver tid er 
behov for samordnet innsats. Aktuell 
risikogruppe og tidsperspektiv for 
samordnet innsats konkretiseres av 
utøvergruppe  
 

SLT 
utøvergruppe  
 

Høst 2018 
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Fokusområder 2018 
• «Utsett!»- Foreldrerettet rusforebyggende program på ungdomsskolene 

 
• Ungdomskontakt: Moss kommune utreder behovet for oppsøkende ungdomsarbeid i Moss:  

Forankring av ungdomskontakten kan vurderes å legges til en av kommunens allerede 
etablerte virksomheter. Behovet for en oppsøkende tjeneste for ungdom utredes på 
områdene: sosiale medier (nett), på skolene, på identifiserte nøkkelområder i byen. Det 
vurderes om hovedvekten bør være på ungdom i alderen 12-18 år. Arbeidstid vurderes å 
legges til både dag og kveldstid. En ungdomskontakt vil kunne jobbe tett på 
ungdomsmiljøene og samarbeide med politiet og kommunens øvrige hjelpeapparat i det rus- 
og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Finansiering må utredes: om det skal søkes 
prosjektmidler der kommunen selv finansierer 50 %, om forslaget om å opprette 
ungdomskontakt skal foreslås til budsjettforhandlingene for 2019, eller om forslaget skal 
vurderes inn i prosjektet Nye Moss kommune. Før en oppstart av ungdomskontakten bør 
organisering, forankring, målgruppe og finansiering være avklart gjennom et forprosjekt. 
En eventuell opprettelse av ungdomskontakt i Moss kommune bør ses i sammenheng med 
dagens utfordringsbilde, der målet er å forebygge utprøving og bruk av cannabis i 
videregående skole, tidlig fange opp utenforskap/isolasjon og forebygge kriminalitet. Med 
tidlig innsats mener vi at en ungdomskontakt ville få mulighet til å drive oppsøkende arbeid 
før ungdom selv henvender seg til hjelpeapparat, det vil si tidligere innsats enn vi klarer å 
levere i dag 
 

• Årlig SLT- fagdag: Fagdag for førstelinjen med aktuelt tema det er behov for å skape felles 
forståelse rundt. Cannabisproblematikk, hvordan snakke med ungdom om rus, kan være et 
slikt tema. Det er behov for at alle som jobber med ungdom i Moss kommune har den 
samme forståelsen av cannabisproblematikken 
 

• Forebygge cannabisbruk og utprøving: SLT utøvergruppe bør se på muligheten for å 
samordne allerede eksisterende forebyggende tiltak mot cannabis i Moss kommune 
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Kilder 
Barnevernloven. Lova av 17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester 

Familievernkontorloven. Lov av 19.06.1997 nr. 62 Lov om familievernkontorer 

FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989.  Ratifisert 
av Norge 8. januar 1991. Revidert oversettelse mars 2003 med  tilleggsprotokoller (2003): Barne- og 
familiedepartementet 

Folkehelseinstituttet (2018): Folkehelseprofil 2018 Moss: 
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0104&sp=1&PDFAar=2018 

Forvaltningsloven. Lov av 10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  

Friskolelova. Lov av 04.07.2003 nr. 84 Lov om frittståande skolar  

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen Moss, Rygge, Råde og Våler (2015-2019): 
SAMMEN MOT VOLD - forebygging gjennom tilstedeværelse, samarbeid og nytenkning, tilgjengelig 
fra: https://www.moss.kommune.no/_f/ifc3600cd-1fae-4172-be3c-
f3d756aad1ae/handlingsplan_mot_vold_i_nare_relasjoner_mosseregionen.pdf [hentet 09.04.18] 

Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov av 24.06.2011 nr. 30 Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. 

Helsepersonelloven. Lov av 02.07.1999 nr. 64 Lov om helsepersonell 

Konfliktrådsloven. Lov av 20.06.2014 nr. 49 Lov om konfliktrådsbehandling 

KoRus Oslo (2015): Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015. Av Henning 
Pedersen, Kompetansesenter rus – Oslo 

KRÅD (2011): Forebygging av rus og kriminalitet: En praktisk håndbok om SLT, tilgjengelig fra: 
http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2016/07/SLT-håndbok-2.pdf [hentet 
09.04.18] 

Barnevernloven Lov av 17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester 

Medietilsynet (2016): Barn og medier: 
https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/barn-og-
medier-2016-komprimert-ensidig.pdf  

Moss kommune (2017): BEFOLKNINGSOVERSIKT 2017 Folkehelse og levekår i Moss 4. utgave 
(https://www.moss.kommune.no/_f/p1/ia1727f81-1ed4-4a1b-b3b7-
2b0b1f6a0457/befolkningsoversikt_2017.pdf) 

Moss kommune 2018: Handlingsplan 2018-2021, Bystyrets vedtak 19.06.17, tilgjengelig fra: 
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i5af8f343-1215-4c97-b2e8-234cc9c9e6f2/handlingsplan-
2018-2021bystyrets-vedtak.pdf [hentet 09.04.18] 

Moss kommune 2018: Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus - Hjelp som hjelper, Rullert 
2018-2019  

NOU 2008:15: Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll 

Opplæringslova. Lov av 17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0104&sp=1&PDFAar=2018
https://www.moss.kommune.no/_f/ifc3600cd-1fae-4172-be3c-f3d756aad1ae/handlingsplan_mot_vold_i_nare_relasjoner_mosseregionen.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/ifc3600cd-1fae-4172-be3c-f3d756aad1ae/handlingsplan_mot_vold_i_nare_relasjoner_mosseregionen.pdf
http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2016/07/SLT-h%C3%A5ndbok-2.pdf
https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/barn-og-medier-2016-komprimert-ensidig.pdf
https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/barn-og-medier-2016-komprimert-ensidig.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/ia1727f81-1ed4-4a1b-b3b7-2b0b1f6a0457/befolkningsoversikt_2017.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/ia1727f81-1ed4-4a1b-b3b7-2b0b1f6a0457/befolkningsoversikt_2017.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i5af8f343-1215-4c97-b2e8-234cc9c9e6f2/handlingsplan-2018-2021bystyrets-vedtak.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i5af8f343-1215-4c97-b2e8-234cc9c9e6f2/handlingsplan-2018-2021bystyrets-vedtak.pdf
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Politiloven. Lov av 04.08.1995 nr. 53 Lov om politiet  

Prop. 135 L (2010 – 2011): Endringer i straffeloven, straffeprosessloven,  straffegjennomføringsloven, 
konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff). Det kongelige  justis- og politidepartement 

Psykisk helsevernloven. Lov av 02.02.1999 nr. 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk 
helsevern 

Regjeringen (2005): Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier 
Rundskriv Q-25/2005, Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015: 
http://www.forebygging.no/Global/Kart legging%20av%20opps%C3%B8kende% 
20ungdomsarbeid%20i%20kommunene %202015.pdf). 

Straffeloven. Lov av 20. mai 2005 nr. 28 Lov om straff 

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa (2016): Oss i Østfold, tilgjengelig fra: 

http://ostfoldhelsa.no/wp-content/uploads/2016/09/Oss-i-%C3%98stfold-10.pdf [hentet 05.04.18] 

 

Andre kilder 

• Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging: http://kriminalitetsforebygging.no/ 
• «Utsett»: http://www.rus-ost.no/folkehelse-ogungdata/utsett-1 
• Sak: Opprettelse av politiråd i Moss kommune (08/16979/FA-B08) 
• Verktøy for inkludering av alle barn og unge i fritidsaktivitet: http://www.allemed.no/ 
• Videregående skole som nærmiljøarena: https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/prosjekter-og-

samarbeid/ 
• Ungdata: Moss 2016: tall finner man ved å klikke på kartet: http://www.ungdata.no/ 
• Moss 2016 - Nøkkeltall (videregående), tilgjengelig fra: 

file:///C:/Users/VI-HO-
BO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downl
oads/Moss%202016%20-%20Nøkkeltall%20(videregående).pdf [hentet 09.04.18] 

• Moss 2016 - Nøkkeltall (ungdomsskolen), tilgjengelig fra: 
file:///C:/Users/VI-HO-
BO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downl
oads/Moss%202016%20-%20Nøkkeltall%20(ungdomsskolen).pdf [hentet 09.04.18] 

• Moss kommune: Handlingsplan for Forebyggende virksomhet (Ligger på kommunens interne 
kvalitetssystem til internt bruk) 

• Ungdata Nasjonal rapport 2017: tilgjengelig fra: file:///C:/Users/VI-HO-
BO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downl
oads/Opprettet-Ungdata-rapport-2017-4-august-2017-web-utg-med-omslag.pdf [hentet 
09.04.18] 

• Helsedirektoratets retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten: tilgjengelig fra:  
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten [hentet 
09.04.18] 
 

 

http://ostfoldhelsa.no/wp-content/uploads/2016/09/Oss-i-%C3%98stfold-10.pdf
http://kriminalitetsforebygging.no/
http://www.rus-ost.no/folkehelse-ogungdata/utsett-1
http://www.allemed.no/
https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/prosjekter-og-samarbeid/
https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/prosjekter-og-samarbeid/
http://www.ungdata.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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Vedlegg 
1. Organisering SLT-modellen i Moss, alle nivåer 
2. Taushetsplikten 
3. Mandat SLT 

 

Vedlegg 1: Organisering SLT-modellen i Moss, alle nivåer pr. 2018 
Med forbehold om endringer i organisering i Nye Moss kommune fra 2020. 

Styringsgruppe: Politiråd 

Ordfører 

Varaordfører 

Rådmann 

Kommunalsjef Helse og sosial 

Kommunalsjef Kultur og oppvekst 

Konstituert kommunalsjef Plan, miljø, teknisk 

Kommunalsjef Økonomi og organisasjon 

Politistasjonssjef 

Leder etterforskningsavd. politi 

Leder ordensavd. politi 

Pfb forebyggende avsnitt 

Pfb forebyggende avsnitt 

SLT-koordinator 

Koordineringsgruppe 

SLT-koordinator 

Politi (ledernivå) 

Leder for Barnevernet 

Skole v. nestleder Kultur og oppvekst 
Skole v. rektor 1-10 skole 

NAV- avd.leder økonomi og kompetanse 

Leder Forebyggende virksomhet HS 

Leder Konfliktrådet Østfold og Follo 

Moss VOKS v. leder 

Kulturtjenesten  
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Utøvergruppe 

Politi- forebyggende avsnitt 

Barnevernet v. ungdomskonsulent 

Skole v. Elevrådgiver Nøkkeland skole 

NAV (ungdomsagent - Jobbsenter) 

FUTT (Rustjenesten, Helse og sosial) 

Skolehelsetjenesten v. helsesøster 

Kulturtjenesten (Fritidsklubbene) 

Konfliktråd v. ungdomskoordinator 

Moss Voks v. Botiltak EMF  

Oppfølgingstjenesten v. faglig leder region 
Moss 

Rustjenesten Moss kommune v. ruskonsulent 

 

Vedlegg 2: Taushetsplikten 
Regelverket som regulerer informasjonsutveksling i et tverrprofesjonelt samarbeid kan deles i tre: 

• Meldeplikt/opplysningsplikt 
• Taushetsplikt 
• Unntak fra taushetsplikt 

   

Meldeplikt/opplysningsplikt: Hva plikter du å melde videre? 

Til barnevernet: Barnevernlovens §§ 4-10, 4-11, 4-12 og 4-24 sier at når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet, at det utsettes for omsorgssvikt på andre måter eller når barnet har 
vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, skal offentlige tjenesteytere melde fra til barnevernet, uten 
hinder av taushetsplikten. Dette gjelder også for organisasjoner og private som utfører oppgaver for 
stat, fylkeskommune eller kommune. Også yrkesutøvere som tjenestegjør under lov om 
helsepersonell mv., lov om psykisk helsevern, lov om helsetjeneste i kommunene, lov om 
familievernkontorer og meglingsmenn i ekteskapssaker (jf. lov om ekteskap) samt lov om frittstående 
skoler, plikter å gi opplysninger. 

Merk! Opplysningsplikten faller ikke bort selv om du selv forsøker å avhjelpe situasjonen direkte. Du 
er også pliktig til å forsikre deg om at bekymringsmeldingen din når barnevernet, dersom en av dine 
ledere skal formidle den på dine vegne. 

Til politiet: Alle de etater og profesjoner som er sentrale i det tverrfaglige samarbeidet har plikt til å 
melde til politiet når det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, samt 
forhold omtalt i straffelovens § 196. Eksempler på dette er voldtekt, seksuell omgang med barn, grov 
kroppsskade og drap. Der situasjonen ikke vurderes å være så alvorlig at den omfattes av 
meldeplikt/opplysningsplikt, gjelder taushetspliktsbestemmelsene, med regler om unntak. 
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Taushetsplikt  

Etter vår lovgivning gjelder tre sett regler for praktisering av taushetsplikt: 

• Spesielle taushetspliktregler etter helsepersonellovgivningen 
• Den alminnelige taushetsplikt etter forvaltningsloven, (gjelder for alle ansatte i offentlig 

forvaltning) 
• Særlige taushetspliktregler etter den enkelte tjenestes lovgivning 

   

Unntak fra taushetsplikt 

- Opplysningsrett (taushetsrett) 
- Samtykke 
- Anonymisering 

Loven åpner for unntak fra taushetsplikten når flere etater arbeider med samme barn/familie og det 
er behov for et tverretatlig samarbeid for å komme fram til en god, helhetlig løsning: 

Opplysningsrett (taushetsrett): I de tilfellene der du har adgang til å gi opplysninger videre, har du 
opplysningsrett. Da er det faglige, etiske og/eller hensiktsmessige vurderinger som avgjør hva du 
velger å gjøre. Forvaltningsloven § 13b hjemler unntak fra taushetsplikten i visse tilfeller. I tillegg har 
noen tjenester særbestemmelser som avgjør hva de ansatte kan bringe videre av opplysninger til 
andre tjenester. Disse finnes i lovverket som gjelder den enkelte etat. For eksempel sies det i 
barnevernloven: 

«Opplysninger til andre forvaltningsorganer, jfr. forvaltningsloven § 13b nr. 5 og 6, kan bare gis når 
dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens, senteret for foreldre og barns 
eller omsorgssenteret for mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse.» 

I hvert tilfelle må det foretas en konkret vurdering om formidling av opplysninger til andre er 
nødvendig for å fremme barnevernets oppgaver. 

Politiloven sier (§24, 4.ledd): 

«Politiets taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger blir gjort kjent for andre offentlige 
myndigheter og utenlandske samarbeidende politi- og sikkerhetsmyndigheter når formålet er å 
forebygge eller avverge straffbare handlinger.» 

For politiet er det her nødvendig å vurdere om formidling av opplysninger har et 
kriminalitetsforebyggende formål. 

Opplysningsretten innebærer både en rett til å gi informasjon og en rett til å la være. Regelverket 
åpner for utstrakt bruk av skjønn og vurdering. 

I et SLT-perspektiv er det opplysningsretten/taushetsplikten som oftest fører til konflikter og 
uenighet mellom samarbeidspartnerne. På den ene siden skal hensynet til den det gjelder ivaretas, 
med beskyttelse i taushetspliktbestemmelsene. På den annen side må man, for å ivareta et godt og 
nødvendig tverrprofesjonelt samarbeid, ha god dialog med og gjensidig tillit hos 
samarbeidspartnerne. Hvis alle parter er trygge på hvordan den enkelte selv og andre praktiserer 
taushetsplikten, vil det være til stor hjelp (KRÅD 2011). 
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Samtykke 

Det vanligste grunnlaget for samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike etater, er at 
personen som informasjonen gjelder samtykker til at opplysningene gis videre. Når den eller de som 
har krav på hemmelighold samtykker, vil alle etater kunne formidle informasjonen om deres sak. 

Samtidig får de selv kontroll over informasjonen, fordi et gyldig samtykke alltid må være både frivillig, 
uttrykkelig og informert. Med uttrykkelig og informert menes at den som skal samtykke må vite 
hvilke opplysninger det er aktuelt å formidle, til hvem – og hva opplysningene skal brukes til. Et 
samtykke kan når som helst trekkes tilbake. 

Når det gjelder barn under 18 år er det i utgangspunktet foreldre med foreldreansvar som skal 
samtykke. Utover dette gjelder en del spesielle regler som regulerer barns partsrettigheter. 
Eksempler på dette står omtalt i sosialtjenestelovens § 8-3, 2. ledd, barnevernlovens § 6-7, 2. ledd og 
i helsepersonellovens § 22 samt barnelovens § 31. 

Et samtykke kan være både muntlig og skriftlig. Begge deler er juridisk bindende. Det anbefales 
likevel at samtykke gjøres skriftlig av hensyn til dokumentasjon. 

Anonymisering 

Å betrakte anonymisering som et unntak fra taushetsplikten, er lite treffende. Det er mer aktuelt å se 
anonymisering som en måte å ivareta taushetsplikten på. Anonymisering innebærer at 
individualiserende kjennetegn er utelatt, jfr. forvaltningslovens § 13 a, 1. ledd, nr. 2 og hpl. § 23 nr. 3. 

Før man bestemmer seg for å gå videre med informasjon, må man vurdere hva mottakerne vil gjøre 
med den informasjonen de får og eventuelt hvilke tiltak som vil kunne bli satt i verk. Da er det ofte 
nyttig å diskutere saken med de etatene og institusjonene som er aktuelle mottakere for slik 
informasjon på forhånd, uten å identifisere hvem informasjonen gjelder. På mindre steder  hvor 
«gjennomsiktigheten» i samfunnet er stor, kan anonymisering være vanskelig og enkelte ganger 
umulig (KRÅD 2011).  
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Vedlegg 3: Mandat for SLT  

 
 

Mandat for SLT utøvergruppe og SLT koordineringsgruppe Moss 
kommune 
  
 

1. SLT-modellen i Moss kommune 
  

Politiråd (styringsgruppe) 

Koordineringsgruppe (ledere) 

Utøvergruppe (jobber med ungdom) 

  
SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Ved hjelp av SLT-modellen 
kan kunnskap og ressurser koordineres effektivt mellom politiet og relevante kommunale enheter. 
Også næringslivet og frivillige organisasjoner kan inviteres til nettverksmøter der det er behov. 
 
Samordningsmodellen er delt i tre, med Politiråd på toppen. Politirådet fungerer som styringsgruppe 
for SLT-arbeidet. Koordineringsgruppen er på ledernivå, med virksomhetsledere fra kommune og 
politi. Utøvergruppen jobber direkte med barn og unge. SLT- koordinator er bindeleddet mellom alle 
tre nivåer. 
  
Utøvergruppen skal i nettverksmøtene utveksle informasjon og komme med konkrete tiltak for å 
forebygge rus og kriminalitet. Koordineringsgruppen med ledere skal koordinere og avsette ressurser 
etter det som blir foreslått på utøver-nivå, samt følge opp at utøvergruppen arbeider etter 
intensjonen. SLT-nettverksgrupper på koordinerende og utøvende nivå handler på vegne av Politiråd 
og rådmann.  
  
Nettverksgruppene på koordinerende og utøvende nivå ledes av SLT-koordinator som har ansvar for:  
• å være bindeledd mellom SLT-modellens tre nivåer: 
• koordinering av instansene, det faglige arbeidet, samt å konkludere og følge opp bestemmelser 

gjort i gruppene 
• møteinnkallinger, møteledelse og referater 
• å formidle referater, møteinnkallelser og andre relevante dokumenter mellom de ulike nivåene 

  
2. Overordnede føringer 

  
Handlingsplan 2018-2021 Moss kommune  
Barnekonvensjonen 
Sak: Opprettelse av politiråd i Moss kommune (08/16979/FA-B08) 
Ungdata (Moss 2016, Nasjonal rapport 2017) 
N 2008 - Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll 
Prop. 135 L 33 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, 
konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (se s. 33) 
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3. Mandat for SLT Utøvergruppe 
  
 
3.1 Hovedmål 
  
SLT Utøvergruppe er en tverrfaglig gruppe som sammen skal fremme og fokusere på det 
forebyggende ungdomsarbeidet i Moss kommune. Gruppen skal gjennom felles informasjons- og 
kompetansedeling bidra til koordinert og målrettet innsats ovenfor ungdomsmiljøet. For å følge opp 
utøvergruppens arbeid og sikre rapportering til kommunens ledelse, etableres det en 
koordineringsgruppe på ledernivå. 
  
 
3.2 Delmål 
  
• Hver møtedeltaker skal møte forberedt til nettverksmøte og komme med oppdatering fra sitt 

rus- og/eller kriminalitetsforebyggende arbeid 
• Nettverksgruppen skal bruke Ungdata og erfaringsbasert kunnskap som bakgrunn for å foreslå 

konkrete tiltak. Når et problemområde er avdekket, skal det gjennomføres en grundig analyse 
før tiltak iverksettes 

• Gruppen skal utarbeide en oversikt over rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (eksisterende 
og forslag til nye), som SLT-koordinator tar med videre til koordineringsgruppe. Gjennomgås 
årlig.  

• Gruppen skal utarbeide en årsplan over fritidsaktiviteter og viktige datoer for barn og unge i 
Moss kommune. Dette for å sikre at arrangementer for barn og unge i regi av 
kommunen/FAU/andre aktører ikke legges til samme tidspunkt, og for at arrangementer 
fordeles jevnt utover året. Hvert gruppemedlem har selv ansvaret for selv å årlig levere en 
oversikt over kommende års aktiviteter til SLT-koordinator innen 31.12. Årsplanen følger 
kalenderåret, og skal gjøres tilgjengelig for nettverksgruppene innen 10.01 påfølgende år. 

  
 
3.3 Målgruppe 
  
Utøvergruppa representeres av politiet og ansatte i kommunen, fylkeskommunen og staten 
(Konfliktrådet) som arbeider opp mot og med unge i alderen 12-25 år, med vekt på de som er under 
20 år 
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3.4 Organisering 
  

Utøvergruppe   Vara 

SLT-koordinator Victoria Hoelstad Borg  

Politi- forebyggende avsnitt Kurt Nygård   

  Lars-Erik Øde   

Barnevernet v. ungdomskonsulent Jo Koman   

Skole v. Elevrådgiver Nøkkeland skole Charlotte Cecilie Berg   

NAV (ungdomsagent - Jobbsenter) Jon Sigve Skard   

FUTT (helse) Morten Heiberg   

Skolehelsetjenesten v. helsesøster Yasmin Walås Ragnhild Kvarum 

Kulturtjenesten (fritidsklubbene) Arthur Olsen   

Konfliktråd v. ungdomskoordinator Tom Arild Olsen Julie Valle 

Moss Voks v. Botiltak EMF  Mette Thue Hofsten Øyvind E. Hansen 

Oppfølgingstjenesten v. faglig leder region Moss Camilla Sollie   

Rustjenesten v. ruskonsulent Lene Persson Ingen vara 
(Morten Heiberg 
er fra samme avd.) 

  
  
3.5 Ressursbruk  
  
• For utøvernivå er tenkt møtehyppighet én gang pr mnd. i en oppstartsfase, deretter ca. 

annenhver mnd. (To timer annenhver mnd.) 
• Noe tidsbruk på oppgaver utenom møtene 
• Informere om og forberede saker fra egen virksomhet/avdeling 
• Det skrives agenda og referat fra møtene 
• Relevante fagpersoner inviteres inn ved behov 

  
 
3.6 Rapportering 
  
Årlig rapportering til koordineringsgruppe 
 
 
 
 
3.7 Myndighet 
  
Hver møtedeltaker må oppnevne en vara, som kan møte i nettverksgruppen ved medlemmets 
fravær. 
SLT-nettverksgrupper på koordinerende og utøvende nivå handler på vegne av Politiråd og rådmann.  
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4. Mandat for Koordineringsgruppe 
  
4.1 Hovedmål 
  
Samordne det tverrfaglige, forebyggende arbeidet mot rus og kriminalitet for barn og ungdom 12-25 
år i Moss kommune 
  
4.2 Delmål 
  
Koordineringsgruppen med ledere skal: 
• drive kunnskapsbasert rus- og kriminalitetsforebygging 
• koordinere og avsette ressurser etter det som blir foreslått på utøvernivå 
• sammen med SLT-koordinator lage fireårig handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende 

arbeid for alderen 12-25 år 
• følge opp at utførergruppen arbeider etter intensjonen i Handlingsplanen 
• øke samarbeidet på tvers av sektorer og virksomheter 
• foreta årlig rullering av handlingsplanen 

  
 
4.3 Målgruppe 
  
SLT Koordineringsgruppe representeres av politi og ledere fra kommune, fylkeskommune og staten 
(Konfliktrådet) som i sin virksomhet jobber rus- og/eller kriminalitetsforebyggende mot ungdom fra 
12 til 25 år 
  
 
4.4 Organisering 
  

Koordineringsgruppe   Vara 

SLT-koordinator Victoria Hoelstad Borg   

Politi - v. leder e-avd. (evt. forebyggende 
avsnitt) 

Henning Dalbye   

Leder for Barnevernet Anders Reinholdt Anita Braathen 

Skole v. nestleder Kultur og oppvekst 
Skole v. rektor Nøkkeland skole (1-10) 

Roger Andresen 
Karianne Utne Eliassen  

Mats Nilsen 
Mona Lill Reinback 

NAV-avd.leder økonomi og kompetanse Mona H. Fossberg Kari-Mette 
Mjønner  

Leder Forebyggende virksomhet HS Mona Hoel Gro Helen Øyestad 
Nordberg 

Leder Konfliktrådet Østfold og Follo Ethel Fjellbakk Wright Morten Rønne 

Moss VOKS v. leder Hege Jakobsen Margret Yrr 
Vigfusdottir 

Kulturtjenesten  Terje Kinn Tone Winje 

Styringsgruppa utpeker en stedfortreder for SLT-koordinator. 
Ved behov kan styringsgruppa kalle inn andre aktuelle virksomhetsledere. 
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4.5 Ressursbruk 
  
• Møtehyppighet for koordineringsgruppe er tenkt én gang pr mnd. i en oppstartsfase, deretter 

tre til fire ganger i året (To timer tre til fire ganger i året) 
• Noe tidsbruk på oppgaver utenom møtene 
• Informere om og forberede saker fra egen virksomhet/avdeling 
• Det skrives agenda og referat fra møtene 
• Relevante virksomhetsledere/fagpersoner inviteres inn ved behov 

  
4.6 Rapportering 
  
Årlig rapportering til Politiråd. Rullering av handlingsplan årlig 
  
4.7 Myndighet 
  
Hver møtedeltaker må oppnevne en vara, som kan møte i nettverksgruppen ved medlemmets 
fravær. SLT-nettverksgrupper på koordinerende og utøvende nivå handler på vegne av Politiråd og 
rådmann.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Organisering SLT alle nivåer 
  

Styringsgruppe     

Politiråd     

Koordineringsgruppe   Vara 

SLT-koordinator Victoria Hoelstad Borg   

Politi - v. leder e-avd. (evt. forebyggende avsnitt) Henning Dalbye   

Leder for Barnevernet Anders Reinholdt Anita Braathen 

Skole v. nestleder Kultur og oppvekst 
Skole v. rektor Nøkkeland skole (1-10) 

Roger Andresen 
Karianne Utne Eliassen  

Mats Nilsen 
Mona Lill Reinback 

NAV-leder Kari-Mette Mjønner Mona H. Fossberg 

Leder Forebyggende virksomhet HS Mona Hoel Gro Helen Øyestad 
Nordberg 

Leder Konfliktrådet Østfold og Follo Ethel Fjellbakk Wright Morten Rønne 

Moss VOKS v. leder Hege Jakobsen Margret Yrr Vigfusdottir 

Kulturtjenesten  Terje Kinn Tone Winje 
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Utøvergruppe     

Politi- forebyggende avsnitt Kurt Nygård   

  Lars-Erik Øde   

Barnevernet v. ungdomskonsulent Jo Kohmann   

Skole v. Elevrådgiver Nøkkeland skole Charlotte Cecilie Berg   

NAV (ungdomsagent - Jobbsenter) Jon Sigve Skard   

FUTT (Rustjenesten, Helse og sosial) Morten Heiberg   

Skolehelsetjenesten v. helsesøster Yasmin Walås Ragnhild Kvarum  

Kulturtjenesten (Fritidsklubbene) Arthur Olsen 
 

Konfliktråd v. ungdomskoordinator Tom Arild Olsen Julie Valle 

Moss Voks v. Botiltak EMF  Mette Thue Hofsten  Øyvind E. Hansen 

Oppfølgingstjenesten v. faglig leder region Moss Camilla Sollie   

Rustjenesten v. ruskonsulent Lene Persson Ingen vara (Morten 
Heiberg er fra samme 
avd.) 

 

 

 



Moss kommune
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