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1.0 Innledning
SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet, og sikrer at de
ressursene som allerede finnes i kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet. Den griper inn
på alle nivå i kommunen fra toppledelsen og ut til utførernivået.
Plan for SLT-arbeidet 2017-2022 er forankret i samarbeidsavtale mellom Evje og Hornnes kommune
og Agder politidistrikt. Planen fastsettes i politirådet og følges opp av politiråd, styringsgruppe SLT og
koordineringsteam/utførenivå.
1.1.Bakgrunnforståelse
Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å
reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for
deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsaken til problemene. Innsatsen må være mangfoldig og
rettes både mot sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser.
Kriminalitet er ofte nært knyttet til andre problemområder. Forebygging av kriminalitet henger derfor
sammen med samfunnets generelle forebygging. For eksempel vil tiltak for å forebygge rusmisbruk
blant unge, også forebygge kriminalitet.
SLT-arbeidet i Evje og Hornnes kommune innbefatter derfor også rusforebyggende innsats.
SLT er ikke ment å være en modell som skal romme alle former for tiltak med forebyggende effekt.
Fokus for SLT i Evje og Hornnes kommune er forebygging av kriminalitet og rus blant barn og unge.
1.2.Byggende virksomhet kontra kriminalitetsforebyggende virksomhet
Byggende virksomhet dreier seg om store og brede samfunnsbyggende tiltak, rettet mot alle som
vokser opp. Gjennom gode oppvekstvilkår legger en til rette for at alle barn blir sett, forstått og
respektert. Arbeidet som drives i barnehage, skole, fritidstiltak og frivillige organisasjoner er i all
hovedsak byggende aktivitet.
Utfordringene innen byggede arbeid i en liten kommune vil alltid være at det er vanskelig å
tilfredsstille alle nisjer innen fritidsaktiviteter.
Forebyggende virksomhet
Når de byggende virksomhetene ikke er tilstrekkelig, er det behov for forebyggende tiltak. Målet med
forebyggende virksomhet er å svekke en definert risiko, for eksempel mobbing eller drop-out.
Rus- og kriminalitetsforebyggende virksomhet er i større grad målrettet mot situasjoner,
enkeltindivider og miljøer som er særlig utsatte. Her settes det inn tiltak for de som defineres inn i
høyrisikosonen for senere rusmisbruk og kriminelle handlinger. Slike tiltak forutsetter kunnskap om
både personer, situasjoner og miljøet rundt.
SLT-arbeidet vil i hovedsak ligge inn under betegnelsen rus- og kriminalitetsforebyggende
virksomhet. Det er likevel svært viktig at de tiltak som settes i gang, henger sammen med det
forebyggende arbeidet som foregår i barnehage, skole og fritid generelt.
1.3.Om risiko- og beskyttelsesfaktorer
Med risikofaktorer menes her faktorer knyttet til barnet, omsorgspersoner og nærmiljø som kan øke
sjansene for kriminell atferd. Beskyttelsesfaktorer er faktorer knyttet til barnet, omsorgspersonene og
nærmiljøet som er med på å redusere de negative effektene av risikofaktorene.
Årsakene til hvorfor barn og ungdom begår kriminelle handlinger kan være mange, og det kan være
vanskelig å finne ut hvorfor akkurat denne ungdommen begår noe kriminelt. Å fremheve
risikofaktorer kan virke stigmatiserende for barn i risikosonen. Det er derfor viktig å fremheve at
mange barn og unge kan kjennetegnes av flere risikofaktorer uten å bli kriminelle eller ha andre
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vansker. Likeledes er det også en del barn som har flere beskyttelsesfaktorer, men likevel begår
kriminalitet. Likevel tyder både nasjonal og internasjonal forskning på at en del faktorer går igjen, og
kan derfor være med på å forklare kriminell atferd.

2.0 Mål med SLT-arbeidet
Mål med SLT-arbeidet er
 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
2.1. Målgruppe
Målgruppe for SLT- arbeidet er
1) Enkeltindivider (indikativ forebygging)
2) Utvalgte grupper (selektiv forebygging)
3) Lokalsamfunnet som helhet (universell forebygging)
Hovedmålgruppen er barn og unge under 18 år som har vanskelige oppvekstforhold eller som begår
lovbrudd eller kan forventes å begå handlinger som er tilskade for dem selv eller andre.
Målgruppe for SLT-arbeidet i Evje og Hornnes kommune er
 Barn og unge under 18 år og deres foreldre /foresatte
 Unge voksne i alderen 18-20 år

3.0 Virkemidler og strategier
SLT-organisasjonen skal forebygge rus og kriminalitet gjennom:
Kunnskapsforankring
- For å sikre en helhetlig og målrettet planlegging skal kriminalitetsforebygging forankres i
strategiske analyser av de lokale forholdene (fra veilederen « Sterke-sikre-sunne
lokalsamfunn»,Kråd 2011)
Tidlig intervensjon
- En grunnleggende målsetting for kriminalitetsforebygging er at kriminelle karrierer ikke startes
(fra handlingsplanen «Gode krefter», Justis- og politidepartementet)
- Tidlig intervensjon kjennetegnes både av tiltak som settes inn raskt ved identifisering av et
problem, og tiltak som settes inn i tidlig alder
Tverretatlig samarbeid
- Etablering, videreutvikling og styrking av arenaer der lokale krefter fra ulike sektorer kan utveksle
erfaringer, etablere felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å utarbeide felles strategier og
utforme målrettede tiltak.
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4.0. SLT-modellen i Evje og Hornnes kommune
•Ordfører
•Rådmann
•Lensmann
•Politikontakt
•SLT-koordinator

Politiråd

•Ordfører,-leder av styringsgruppa
•Rådmann
•Politikontakt
•SLT-koordinator
•Ledende helsesykepleier

Styringsgruppe

Koordineringsgruppe/utførernivå

•SLT-koordinator
•Politikontakt
•Evje ungdomsskule / sosialrådgiver
• Barnevern v/ ungdomsteam
•Enhet for Kultur v/enhetsleder
•Skolehelsetjenesten ungdomsskole
•Skolehelsetjenesten videregående skole
•Setesdal vgs v/ sosialrådgiver
•Interkommunal ruskoordinator LMT Setesdal

Referansegruppe
Enhetsledergruppa er referansegruppe. SLT-koordinator legger fram status og informasjon om arbeidet
etter avtale med rådmann.
4.1.Politiråd
Politiråd er et samarbeidsforum mellom den øverste ledelsen i politiet og i kommunen. Rådet drøfter
primært overordnede prioriteringer og beslutninger på et strategisk nivå. Politirådet tar opp saker som
gjelder alle innbyggere uansett alder. Politiråd
et består av:
 Ordfører
 Lensmann
 Politikontakt
 Rådmann
 SLT-koordinator
Politirådet møtes 1-2 ganger per år.
4.2.Styringsgruppe
Styringsgruppa består av
 Ordfører, leder av styringsgruppa
 Rådmann
 Politikontakt
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Ledende helsesykepleier
 SLT-koordinator
Det styrende nivået har ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet
blant barn og unge.
Styringsgruppa skal
- Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å innarbeide
disse i det kommunale planverket
- Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om de felt det rettes inn mot
- Ha det avgjørende ord når det gjelder koordinators faglige virksomhet, i samspill med de
nettverk kommunen har etablert i SLT-arbeidet
Styringsgruppa møtes 2-4 ganger i året
4.3.Koordineringsgruppe/utførernivå
I Evje og Hornnes kommune er koordineringsgruppe og utførernivå samordnet i en gruppe, da det er
mange av de samme representantene som vil delta i utførernivået.
I koordineringsgruppe/utførernivået deltar
 Politikontakt
 Skolehelsetjenesten videregående skole
 Skolehelsetjenesten ungdomsskole
 Barneverntjenesten v/ungdomsteam
 Evje ungdomsskule v/sosialrådgiver
 Setesdal videregående skole avdeling Hornnes v/sosialrådgiver
 Enhet for kultur v/enhetsleder
 Interkommunal ruskoordinator LMT- Setesdal
 SLT-koordinator
Koordineringsgruppe/utførernivået skal
Koordineringsgruppe/utførernivået har ansvar for den praktiske koordinering av det rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Koordineringsnivået skal drøfte aktuelle problemstillinger med
tanke på nødvendige problemstillinger på tvers av enhetsgrenser. På bakgrunn av felles analyse, gir
gruppa anbefalinger om hva som bør gjøres i og på tvers av enheter og avdelinger. Gruppa har også
ansvar for at det opprettes kontakt mot frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, kirken m.v. ved
behov.
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
Koordineringsgruppe/utførernivå møtes 3-4 ganger i året, og ellers utfra behov.
4.4.SLT-koordinator
Oppgavene til SLT-koordinator er lagt til rådgiver oppvekst, og er tilknyttet rådmannens stab.
SLT-koordinators rolle og oppgave er å
- Sikre koordinering og samarbeid om det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid
- Være en pådriver og et bindeledd i samarbeider
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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
Gjennomføre årlig samling for styringsgruppe og koordineringsgruppe.
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 ruskoordinator LMT- Setesdal
Samarbeid med SLT-koordinatorer i Setesdal
Oppfølging og gjennomføring Ungdata
Deltakelse i samarbeidsforum SLT- Setesdal

4.5.Politikontakt
Evje lensmannskontor har betjenter med hovedansvar for forebygging.
Politikontakten i Evje og Hornnes er med på å sikre et godt samarbeid mellom kommune og politi.
Politiloven § 1: «politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et
ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og
alminnelig velferd for øvrig.»
- 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, både ungdomsskole, videregående skole og folkehøyskolen.
- 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 Gjennoppretting, ungdomsstraff, ungdomsoppfølging
o Kjernegruppe
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5.0. Kartlegging
5.1. Resultat Ung data
Plan for SLT-arbeidet er et arbeidsdokument og følges opp kontinuerlig i både styringsgruppe og
koordineringsteam/utførernivå. Planen sees i sammenheng med resultat fra Ungdata undersøkelsene.
Ungdata gjennomføres annen hvert år. Undersøkelsen er gjennomført i 2012 og 2014 felles for
kommunene i Setesdal. I 2016 og 2019 er undersøkelsen gjennomført felles for alle kommunene i
Agder i samarbeid med fylkeskommunen. Ungdata gjennomføres med ungdom i ungdomsskolealder
og ungdom ved videregående skoler i Agder, og det er frivillig for ungdommen å delta.
SLT-koordinator har ansvar for presentasjon av resultater fra Ungdata i :
 Politiråd
 Styringsgruppe for SLT-arbeidet
 Enhetsledergruppa
 Koordineringsteam/utførernivå
 Kommunestyret
 Ungdomsrådet
Resultater fra Ungdata innarbeides i oversiktsdokument for folkehelsearbeidet.

6.0.Satsingsområder for SLT i Evje og Hornnes kommune 2017-2022
SLT- arbeidet vil hele tiden være i utvikling, og alle medarbeidere har ansvar for å ta tak i
problemstillinger som måtte dukke opp. Det er likevel behov for å løfte opp noen satsinger i en plan,
for å kunne diskutere og evaluere, både i styringsgruppe og koordineringsgruppe.
Satsingsområdene vil bli beskrevet i forhold til innsatsområder som blant annet kan komme fram i
kartleggingen
- Kunnskapsforankring
- Tidlig intervensjon
- Holdningsskapende
- Tverretatlig samarbeid
- Samarbeid fritid
- Kompetanseheving
Innenfor hvert område beskrives tiltak, tidsramme og ansvar.

6.1.Kunnskapsforankring.
Mål:
 En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og
unge
 Forankring og eierskap til SLT-modellen og arbeid med denne
Tiltak
Målgruppe
Tidsramme
Ansvar
Kommunens
Årlig gjennomgang
SLT-koordinator
Forankring av SLTadministrative
av planen i
modellen
ledelse og deltakere i enhetsledergruppa,
 enhetsledergruppa
SLT-modellen
styringsgruppe og
 styringsgruppe
koordineringsteam
 koordineringsgruppe
Barn og unge under
Gjennomføring av
SLT-koordinator
Kartlegging av behov
Oppfølging av resultat
18 år
Ungdata i 2019.
UngData.
Folkehelseoversikten.
Unge voksne i
alderen 18-20 år
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UNG-data undersøkelsen
gjennomføres
Plan for SLT-arbeidet
2017-2022

Elever i
ungdomsskole og
videregående skole
Barn og unge og
deres
foreldre/foresatte
Unge voksne i
alderen 18-20 år

2019

SLT-koordinator

Gjennomgås årlig i
styringsgruppe og
koordineringsteam/
Utførernivå

SLT-koordinator
Styringsgruppe
Koordineringsgruppe/
utførernivå

6.2.Tidlig intervensjon
Mål:




Tidlig innsats
Redusere omfang av tiltak rettet mot enkeltindivid
Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider
godt på tvers av etater og faggrupper
Tiltak
målgruppe
Tidsperiode
Ansvar
Barn under
Kontinuerlig
Styrer i barnehagene
Modell for tidlig innsats i
opplæringspliktig
barnehagen
alder og deres
foreldre/ foresatte
Foreldre med barn i
Tilbud 1 - 2
Helsestasjonen
Foreldreveiledningstilbud
alderen 0-15 år
ganger per år
COS-kurs
Personalet i
kontinuerlig
SLT-koordinator/ rådgiver
Barn i risiko
barnehage, skole,
oppvekst
Tidlig innsats barn i risiko
barne- og
0-13 år
familietjenestene
Foreldre med
Starter opp
Ungdomskolen
Utsett!
ungdom i
høsten 2020
Interkommunal
Foreldrerettet aktivitet i
ungdomskolen 8.ruskoordinator
skolens rusforebyggende
10.trinn
arbeid
august/
Skolehelsetjenesten VGS
Kartleggingssamtale elever i Elever i
1.videregående
september
1.videregående alkohol og
rus
Elever i 1.trinn og
septemberHelsesykepleier og
Skolestartundersøkelsen
deres
desember
helsestasjonslege
foreldre/foresatte
Elever i 8.trinn og
januar/juni
Skolehelsetjenesten
Min helsesirkel 8.trinn
deres
Ungdomsskolen
foreldre/foresatte
Elever i
Kontinuerlig
Rektor Evje ungdomsskule,
«Drop-out» ungdomsskole
ungdomsskolen som
Sosialrådgiver,
vurderes å være i
Barnevern
risiko for drop-out
Skolehelsetjenesten
Ungdom mellom 13 Ved behov
SLT-koordinator
Kjernegruppe
og 20 år som
Politikontakt
vurderes å være i
Sosialrådgiver USK/ VGS
risiko for rus og
Skolehelsetjenesten
kriminalitet
USK/VGS
Barnevern
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Jentesnakk – jentegrupper
for ungdom
(Borgestadklinikken)

Jenter i
ungdomsskolen

Fast tilbud
8.trinn

Sosialrådgiver USK og
kontaktlærer

«Vanlig, men vondt»
Gruppeopplegg for ungdom
som har opplevd foreldres
skilsmisse.

Ungdom i
ungdomsskolen

Ved behov

Sosialrådgiver USK

6.3.Holdningsskapende
Mål:



Redusere omfang av tiltak rettet mot enkeltindivid
Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider
godt på tvers av etater og faggrupper

Tiltak
Kompetanseheving « Hvordan
er helsen din»
VIP – Hvordan er helsen din
Forebygging, psykisk helse

Målgruppe
Elever i 1. klasse
videregående skole
Elever i 1. og 2.
klasse videregående
skole

Tidsperiode
2 timer i
august/sept.
Høsten

Kompetanseheving Russen

Elever i 3.klasse
videregående skole
Elever i
videregående skole
Elever i
ungdomsskolen
Elever 8.klasse og
foreldre/foresatte
Elever i grunnskole
og videregående
skole
Voksne

2 timer i april

Informasjonsmøte Russen
Røykefri
Informasjon 8.klasse
Skolemiljø
(Opplæringsloven kap 9A)
Informasjon på
arrangementer, eks.
Naturligvis
Nettvettkurs for elever og
foreldre

Cannabis kortprogram;
Kunnskapsheving,
bevisstgjøring
holdningsskapende
«Av og til - Alkovett»

Elever i barneskole
og ungdomsskole.
Foreldre/foresatte
hvert tredje år.
Fagpersoner og
foreldre
Ungdom i
ungdomsskole og
videregående skole
Foreldre/foresatte
Voksne
Ledere i lag og
foreninger

Våren

Ansvar
Skolehelsetjeneste
VGS
VGS, kontaktlærer,
skolehelsetjenesten
VGS,
Psykisk helse og rus.
Skolehelsetjeneste
VGS
Politiet

hele året

Ungdomsskolen

Høsten

Politiet
SLT-koordinator
Grunnskole
Videregående skole

kontinuerlig

Aktuelle
arrangement
gjennom året
Gjennomføres
Tredje hvert årHøst 2020
Kontinuerlig
tilbud

Hele året

Interkommunal
ruskoordinator LMT
Servicetorget
Rektorer,
rådgiver oppvekst i
samarbeid med
Barnevakten.no
Interkommunal
ruskoordinator LMT
og Psykisk helse og
rus
Interkommunal
ruskoordinator LMT
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6.4.Tverretatlig samarbeid rus og kriminalitetsforebyggende arbeid
Mål





En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn
og unge
Fokus på systemrettede tiltak i arbeid med rus og kriminalitetsforebygging
Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging
Gi et helhetlig tilbod

Tiltak
Regionalt politiråd

Politiråd
Styringsgruppe SLT
Koordineringsgruppe
Utførernivå
Enhetsledermøter
Informasjon
Koordinering

målgruppe
Setesdal regionråd,
kommunene og
Agder politidistrikt
Alle innbyggere i
kommunen
Barn og unge under
18 år og deres
foreldre/foresatte
Unge voksne i
alderen 18-20 år

Tidsperiode
1gang per år

Ansvar
Styret i Setesdal
regionråd

1-2møter i året

Ordfører og lensmann

3-4 møter i året

SLT-koordinator/
Ordfører
SLT-koordinator

3-4 møter i året
Min 1 gang
årlig, ellers ved
behov

Rådmann/
SLT-koordinator

6.5. Samarbeid fritid
Mål



En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn
og unge
 Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging
 Gi et helhetlig tilbud
Tiltak
Målgruppe
Tidsperiode
Ansvar
Ungdom mellom 13 kontinuerlig
Enhetsleder kultur
Fabrikken fritidsklubb
og 19 år
For 6.og 7.klasse
Ungdom mellom 13 kontinuerlig
Enhetsleder kultur
«Ungdomskrok» på
og
17
år
biblioteket
Barn og unge frå 4kontinuerlig
Enhetsleder kultur
Bygland, Evje og Hornnes
19 år
kulturskole
Barn og unge fra 13 kontinuerlig
Enhetsleder kultur
Videreføre «Rabakortår til og med 19 år
ordningen» som gir redusert
pris for ungdom på kino
Ungdom mellom 13- kontinuerlig
Enhetsleder kultur
Videreføre kinotilbud for
20 år
ungdom på Evjemoen kino
Ungdom mellom 13- Ved behov
Politiet
Modell team Natteravn
20 år
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6.6.Kompetanseheving
Mål:


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
Tiltak
Målgruppe
Tidsperiode
Ansvar
Nytilsatte i aktuelle
Ved behov
SLT-koordinator
Informasjon om SLTarbeidet til nytilsatte i aktuelle tjenesteområder for
tjenester
SLT-arbeidet
Årlig
SLT-koordinator
Tilrettelegge for aktuelle kurs Koordineringsteam
for SLT-medarbeidere
styringsgruppe SLT
Styringsgruppe
Koordineringsteam
Årlig
SLT-innsatsområdene
Aktuell faglig
Personalet i skole og
kompetanseheving
- Rus
ungdomsklubb
- Politi
- Helsestasjon
- Barnevern
Kontinuerlig
Fagleder Psykisk helse
Tilbud om kompetanseheving Personalet i
og rus
innenfor relevante tema i rus- barnehage, skole og
og kriminalitetsforebyggende ungdomsklubb
Ruskoordinator LMT
arbeid
Politiet

6.7.Andre relevante tiltak med ansvarsfordeling
Mål:



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 tilbud på systemnivå når det gjelder oppfølging

Tiltak
Avklaringsmøte mellom
ABUP, PPT, Barnevern,
Helsestasjon og Psykisk
helse og rus
Behandlende tiltak
Barnevern

Målgruppe
Barn og ungdom 0-20 år
og deres
foreldre/foresatte,
barnehage og skole
Barn og unge opp til 18 år

Familiesenter

Et lavterskeltilbud for
alle familier som
opplever at de har
utfordringer i hverdagen

Bekymringssamtale
Individuelle samtaler
Hasjavvenningskurs

Ungdom under 18 år
Ungdom opp til 20 år
Elever i ungdomsskole og
videregående skole

Tidsperiode
4 ganger i året

Ansvar
Ledende
helsesykepleier

Kontinuerlig i
tråd med
vedtak etter
lov om
barnevern
Kontinuerlig

Barnevern

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Tilbud ved
behov

Politiet
Helsesykepleier
Interkommunal
ruskoordinator LMT
Setesdal og Psykisk
helse og rus

Enhet for helse og
familie
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7.0. Økonomi og budsjett
Tiltak løses i hovedsak innenfor eksisterende budsjettrammer. Det søkes om midler via ulike
tilskuddsordninger utfra behov.

8.0. Evaluering
Planen følges opp årlig i styringsgruppe for SLT-arbeidet.
Koordineringsgruppe/utførernivå rapporterer årlig til styringsgruppa på tiltak i planen.
Indikator i forhold til mål:
1. En helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
Indikator:
 SLT-modellen er forankret i de ulike enheter og sektorer
 SLT-modellen er etablert som modell for det rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant
barn og unge i Evje og Hornnes kommune
 Kommunen har et helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og kriminalitetsforebyggende
tiltak for barn og unge
 Det tverretatlige samarbeidet har fokus på å et helhetlig tilbud for barn og unge når det gjelder
rus og kriminalitetsforebygging
 Samarbeidet om fritidstilbud for ungdom har fokus på å rus og kriminalitetsforebygging og et
helhetlig tilbud
2. Kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som
samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper
Indikator:
 Barn og unge får riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av
etater og faggrupper
 Omfang av tiltak rettet mot enkeltindividet er redusert
 Det er fokus på systemrettede tiltak i arbeid med rus og kriminalitetsforebygging blant barn og
unge
 Behovet for tiltak rettet mot enkeltindivid er redusert
3. Koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging
Indikator:
 Det er fokus på systemrettede tiltak i arbeid med rus og kriminalitetsforebygging
 Tiltak er på systemnivå koordineres, både når det gjelder forebygging og oppfølging
 Det tverretatlige samarbeidet har fokus på en helhetlig og langsiktig satsing i forhold til rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge
4. Gi et helhetlig tilbud
 Det er fokus på på systemrettede tiltak i arbeid med rus og kriminalitetsforebygging blant barn
og unge
 Det tverretatlige samarbeidet er med å gi et helhetlig tilbod for barn og unge når det gjelder
rus og kriminalitetsforebygging
 Samarbeidet om fritidstilbud for ungdom har fokus på å rus og kriminalitetsforebygging og et
helhetlig tilbud
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9.0 Kommunal sektor i SLT-arbeidet
Sektor
Målgruppe
Barnehage
Grunnskole
Enhet for kultur
Barnevern
Helsestasjonen

Barn 0-6 år og deres
foreldre/foresatte
Barn 6-16 år
Barn og unge i alderen 4-19
år
Barn og unge i alderen
1-18 år
Barn og unge opp til 20 år

9.1. Andre samarbeidsparter
Sektor
Målgruppe
Setesdal videregående
skole avd. Hornnes
Evje og Hornnes
lensmannskontor

LMT- Setesdal,
Interkommunal
ruskoordinator
NAV unge voksne

deltakelse i SLT-arbeidet
Referansegruppe
referansegruppe
Koordineringsgruppe/utførernivå
referansegruppe
Koordineringsgruppe/utførernivå
Koordineringsgruppe/utførernivå
Styringsgruppe
Koordineringsgruppe/utførernivå

deltakelse

Ungdom 16-20 år

Koordineringsgruppe/utførernivå

Alle innbyggere

Styringsgruppe
Koordineringsgruppe/utførernivå SLT
Samarbeidsforum SLT Setesdal
Koordineringsgruppe/utførernivå SLT

Ungdom 16-20 år

Deltakelse i kjernegruppe ved behov
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