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Evje og Hornnes kommune                                             

Informasjon modell for Samordning av Lokale Rus- og 
Kriminalitetsforebyggende Tiltak ( SLT)  i Evje og Hornnes kommune 
 
Mål med SLT-arbeidet  

 En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus- og kriminalforebyggende tiltak 

 Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som 
samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 

 Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging 

 Gi et helhetlig tilbud 
 
Målgruppe for SLT- arbeidet  

 Barn og unge under 18 år og deres foreldre /foresatte 

 Unge voksne i alderen 18-20 år 
 
Organisering ( styringslinjer) 

                                     
 
Mandat politirådet 

- Politirådet er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommunen og lokalt politidistrikt. 
- Hensikten er å styre det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og gjennom dette styrke 

velferden 
- Målgruppe for politirådets arbeid er alle innbyggere i kommunen 

• Ordfører 

•rådmann 

•lensmann Evje og Hornnes lensmannskontor 

•lensmann Agder politidistrikt avd. Setesdal 

•SLT-koordinator 

Politiråd 

•ordfører  

•lensmann Evje og Hornnes lensmannskontor 

•rådmann  

•SLT-koordinator 

•Helsesøster skolehelsetjeneste 

Styringsgruppe 

•SLT-koordinator 

•politiets SLT-ansvarlig 

•Evje ungdomsskule v/ sosialrådgiver 

•barnevern  v/ ungdomsteam   

• Enhet for kultur v/enhetsleder 

•helsesøster skolehelsetjenesten ungd.skole/vgs 

•helsesøster skolehelsetjenetsen barneskole 

•ruskonsulent LMT -Setesdal 

•Setesdal vgs v/ rådgiver 

•Psykisk helse og rus v/fagleder 

• NAV v/saksbehandler unge voksne  

Koordineringsgruppe/utførernivå 
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Mandat styringsgruppe SLT-modellen 
Målgruppe: Barn og unge under 18 år og deres foreldre /foresatte, og unge voksne i alderen 18-20 
år. Styringsgruppa har ansvar for å: 

- Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å innarbeide 
disse i det kommunale planverket 

- Ha det avgjørende ord når det gjelder koordinators faglige virksomhet, i samspill med de 
nettverk kommunen har etablert i SLT-arbeidet 

Styringsgruppa møtes 3-4 ganger i året 
 
Mandat koordineringsgruppe/utførernivå 
Koordineringsnivået/utførernivå har ansvar for den praktiske koordinering av det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i forhold til barn og unge under 18 år og deres foreldre/foresatte, 
og unge vaksne i alderen 18-20 år 
Koordineringsgruppe skal 

- Fatte beslutninger og sette inn ressurser etter rammene fastsatt av styringsgruppa 
- Ut fra sin kunnskap og erfaring i fellesskap avdekke problemer og utfordringer kommunen 

står overfor 
- Fremskaffe kunnskap om hvordan disse utfordringene best kan møtes, sette i verk tiltak og 

koordinere innsatsen på tvers av etatene 
- Sørge for at hver sektor bidrar med kunnskap og innspill, og ut fra dette gi råd om hva hver 

enkelt sektor bør sette i gang av kortsiktige og langsiktige tiltak 
- Foreslå hvilke tiltak som bør evalueres, og sikre effektiv utnyttelse av ressursene 

Koordineringsnivået møtes 4-6 ganger i året. 
 
Referansegruppe 
Enhetsledergruppa er referansegruppe. SLT-koordinator legger fram staus og aktuelle saker. 
 
SLT-koordinators rolle 

- Sikre koordinering og samarbeid om det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid, og være 
en pådriver og et bindeledd i samarbeider 

- Sørge for at aktuelle samarbeidspartnere møtes regelmessig, avdekke behov, synliggjør 
ressurser og initierer tiltak hos de ulike deltakerne i SLT-nettverket. 

- Sørge for kontinuerlig informasjonsflyt mellom nivåene 
- SLT-koordinator innkaller til møte i styringsgruppe og er referent 
- SLT- koordinator innkaller til møter i koordineringsgruppe/utførernivå, leder møtene og er 

referent. 
- Saksbehandler ruspolitisk handlingsplan i samarbeid med ruskonsulent 

 
Politiets SLT-ansvarlig 

- Primærforebyggende tiltak 
o Informasjon til foreldre 8.klasse om aktuelle tema som rus, trafikk, tyveri/naskeri og 

digital mobbing. Samt tiltak som finnes i kommunen 
o Informasjon til elever 8.klasse om aktuelle tema som rus, trafikk, tyveri/naskeri og 

digital mobbing 
o Kontakt med skole  

- Sekundær forebyggende tiltak 
o Gjennomføre bekymringssamtale med ungdom og foresatte med sikte på å 

forebygge videre lovbrudd 
o Delta som aktør i kjernegruppe 

- Tertiær forebygging 
o Ungdomsstraff 
o Kjernegruppe 


