
 VEGÅRSHEI KOMMUNE    SLT 

 

Modell for Samordning av Lokale Rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i 
Vegårshei kommune 

 
Innledning: 
Kommunestyret i Vegårshei kommune vedtok 14.11.2017 å innføre SLT-modellen i 
Vegårshei kommune. 
SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. 
 
■ Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet i stedet for 
å reparere.  
■ Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og 
fysiske omgivelser. Å sikre gode og stimulerende oppvekstforhold for barn og unge, og sørge 
for tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet. 
■ Visjon: Det er godt å vokse opp i Vegårshei kommune. Arbeid for barn og unge krever 
målrettet, helhetlig innsats over tid. Tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid er 
avgjørende for å lykkes 
 
Mål for SLT-arbeidet: 
Forebygge rus og kriminalitet blant ungdom i Vegårshei kommune. 
Koordinere kunnskap og ressurser i et forpliktende samarbeid mellom politi, kommune og 
frivillige aktører. Det innebærer: 
 Samordne det rus - og kriminalitetsforebyggende arbeidet 
 Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Vegårshei kommune 
 Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og/eller grupper.  
 
Målgruppen for SLT-arbeidet: 
SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) skal være 
med å sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer 
samkjørte og målrettede. SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlig satsingen på barn 
og unge i Vegårshei kommune, med hovedvekt på 12 – 18 år og deres foreldre, samt unge 
voksne i alderen 18-20 år: Alle ungdommer, ungdommer med risiko for å utvikle vansker/har 
begynnende vansker og ungdommer med behov for særskilte tiltak. 
 
Politiråd: 
Politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommunen og det lokale politiet, det 
foreligger egen samarbeidsavtale. 
Det skal bidra til å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet 
 
 
 



Medlemmer politiråd: 
Ordfører 
Rådmann 
Kommunalsjef 
Lensmann 
Politikontakt for Vegårshei 
SLT-koordinator 
 
Hyppighet møter politiråd: 
En årlig, politikontakt kaller inn. 
Det foreligger egen samarbeidsavtale. 
 
Koordineringsgruppe 
Koordineringsgruppen har ansvar for den praktiske koordineringen av det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i forhold til målgruppen.  
Koordineringsgruppen skal ut fra sin kunnskap og erfaring i felleskap avdekke utfordringer 
kommunen kan stå ovenfor, og bidra til å sette i verk tiltak og innsats på tvers av tjenester.  
 
Medlemmer koordineringsgruppe 
Inspektør Vegårshei skole 
Kontaktperson for barneverntjenesten Øst i Agder 
Politikontakt for Vegårshei 
SLT koordinator 
 
Hyppighet møter koordineringsgruppe: 
Møte ca hver sjette uke, SLT koordinator kaller inn 
 
Ressurspersoner for koordineringsgruppe: 

- Enhetsleder skole 
- Enhetsleder barnehage 
- Andre ressurspersoner knyttet til konkrete saker 

 
SLT koordinators rolle: 
Kalle inn til møter i koordineringsgruppen, og skrive referat 
Kontaktperson for Ungdataundersøkelsen og ungdata junior 
Kontaktperson for nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom, herunder tiltak som gratis heiskort 
og FUN 365  
Følge opp «plan for bedre helsetjenester for barn og unge» 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
Delta i nettverk for SLT øst i Agder 
Ungdomskontrakt 
 
Politikontakts rolle: 

- Primærforebyggende tiltak: 
o Delbart gjennomføres årlig i 8. trinn 
o Informasjon 10. trinn om aktuelle tema som rus, trafikk, tyveri, inkl 

foreldremøte 
o Delta på «kjærlighet og grenser» i 7. trinn med rusinformasjon 
o Kontakt med skolen 
o Besøk hos «femmere» i barnehagen 
o Årlig kontakt med fritidsklubbene NiTo og Villheia 



- Sekundærforebyggende tiltak:  
o Gjennomføre bekymringssamtale med ungdom og foresatte  

- Tertiærforebyggende: 
o Kjernegrupper 

 
Vegårshei 13.12.2019 
Gunn Karin Songedal 


