
Handlingsprogram SLT 
2016-2018.

Kriminalitets – og rusforebygging blant barn og 
unge i Lillehammer.

Handlingsprogrammet er et dokument som angir retning og innsats på det rus og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillehammer kommune, der alle overordnede tltak er 
samlet under ett Den inneholder også Handlingsplan for 2016/2018t



Handlingsprogrammet 2016-2018.

SLT er en samordningsmodell mellom Lillehammer kommune og Lillehammer politstasson 
om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unget Gsennom modellen blir ressursene 
i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid samordnett SLT modellen er blant annet 
forankret i Kommunestyrevedtak i forbindelse med budssetbehandling 2013, sak 94/12 og 
kommunestyrevedtak i møtet 21t2t2013, sak 8/13t

Handlingsprogrammet er et dokument som angir retning og innsats på SLT arbeidet i 
Lillehammer kommune, der alle overordnede tltak er samlet under ett Tiltakene som er 
angit i handlingsprogrammet er knytet opp mot SLT sit hovedmål, strategier og 
innsatsområdert De er tverrsektorielle, regionale, eller interne og er fordelt inn under de 
ulike innsatsområdenet Noen av tltakene kan plasseres under fere innsatsområder, men 
hovedmålet er styrende hert En del av tltakene er felles for alle aktørene i modellen, mens 
andre er med i programmet som forslag for gode modeller, eller er aktuelle for enkelte av 
aktørene i modellent

Godt rus og kriminalitetsforebyggende arbeid krever grunnleggende kartlegging av hva som 
foregår i utsate milsøer i kommunent 
Først når problemene og deres årsaker er kartlagte, er det mulig å vurdere hvilke relevante 
tltak som bør iverksetest 
Basert på kartleggingen skal tltakene setes i verkt Aktve, koordinerte tltak er selve ksernen 
i SLT-samarbeidett Evaluering står også sentraltt
Har tltakene hat ønsket efekt, eller er det noe som bør gsøres annerledes?
Handlingsprogrammet ble lagt frem for Politrådet, og er tat tl eterretningt

SLT modellens hovedoppgaver   er å avdekke utordringer knytet tl kriminaliteten og 
rusmisbruk blant barn og unget Den skal bidra tl at ulike tltak innenfor ulike sektorer setes 
inn, samordne og koordiner «virksomheten» samt bidra tl kunnskapsutvikling, 
kunnskapsoverføring og informassont

Slik vil vi ha det, visjon for Lillehammer kommune:

 Barn og unge i Lillehammer skal trives, oppleve sosial tlhørighet og mestring 
hsemme, i nærmilsøet og i barnehage og skolet

 Barn og unge skal ha trygghet og mulighet tl å ferdes fritt

 Alle skal gis likeverdige muligheter for mestringt



Mål og målgruppe.

De ordinære tlbudene tl barn og unge i Lillehammer kommune skal organiseres slik at de 
også virker forebyggendet

• Tidlig innsats ved å gi riktg tlbud tdlig og når behov oppdagest

• Et inkluderende milsø gsennom å utvikle holdninger og arenaer for barn og unge på en slik 
måte at det er plass tl alle og at alle har et utbyte av å være medt

• Det kommunale tsenestetlbudet tl familier og barn skal framstå slik at innbyggere med 
behov for hselp opplever at det er én vei inn i det kommunale hselpeapparatett

Målgruppe:
 Målgruppen er barn og unge i alderen 12 - 23 og deres foreldret
 Statstkk fra politet og Ungdataundersøkelsen er med å legger grunnlaget for 

prioritert arbeid knytet opp mot SLT – modellent
  Innsatsområde kan variere fra år tl år, slik at fokus innad i målgruppen vil være 

snevrere enn aldersspennet tlsiert Dete setes i den årlige handlingsplanent

Spesielt fokus:
 Barn og unge som vokser opp i utsate milsøer for rus og kriminalitett

Ungdata undersøkelsen.

Mål for SLT – samarbeidet i Lillehammer.

 Koordinering av ressurser i et helhetlig perspektiv.

 Etablere et bærekraftig, tverrfaglig kriminalitetsforebyggende arbeid for å redusere 
rusmisbruk og kriminalitetsutfordringer for barn og unge.

 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.



Lillehammer kommune gsennomførte senvinteren 2015 Ungdataundersøkelse på alle 

ungdomsskolene (inkludert Steinerskolen og Engesvea) og videregående skoler, inkludert 

Gausdal videregående og NTGt

Det vi ser er at tallene fra Ungdata på Lillehammer 2015 i høy grad samsvarer med tallene 

fra Ungdatarapporten 2014t Dete er første runden Lillehammer ksører full runde i Ungdatat I

2012 var bare ungdomsskolene medt

Hovedtrekkene for Lillehammer er:

Resultatene fra Ungdata vitner om en hsemmeksær ungdomsgenerasson, som i økende grad 

tlbringer fritden sin hsemmet Ungdom er tlfreds og førnøyde med sine foreldret De bruker 

også foreldrene sine som samtalepartnere hvis noe skulle være vanskelig i større grad enn 

ført

Psykisk helse

Psykiske helseplager øker i Ungdomsskolen, mens vi ser en tendens tl at de stabiliserer seg 

utover i videregående skolet

Selv om guter og senter som sliter med psykiske helseplager har mange av de samme 

ksennetegnene, er andelen senter som sliter høyere og relatvt fere av sentene har et 

negatvt selvbildet

Rus

Vi ser at tallene for rusbruk er lave, spesielt i ungdomsskolen, men vi mener at de allikevel er

for høye for Lillehammer, og at vi ikke må slippe det gode forebyggende arbeidet som gsøres 

på dete områdett

Det er en markant økning i rusbruken i overgang tl videregående skolet Dete gselder alkohol

og narkotske stofer, her spesielt hass/marihuanat Dete samsvarer i stor grad med at fere 

av ungdommene rapporterer at de får lov tl å drikke av sine foreldret

Barne- og ungdomskriminaliteten i Lillehammer.



Statstkken fra politet tar utgangspunkt i anmeldte forhold der personer i aldersgruppen er 
mistenkt, siktet eller domfelt, og hvor gserningsdato slut er innenfor angit tdsrammet 
Gserningsadresse er Lillehammer kommunet Alle anmeldte forhold (inkludert trafkksaker, 
ikke forenklede forelegg) er medtatt

Generelle momenter i statstkken:

 Andelen anmeldte personer med bostedsadresse Lillehammer på 
gserningstdspunktet er i gjennomsnit 50 %. Det er noe variasson innenfor år og 
aldersgrupper, men ingen tydelig utviklingt

 Andelen anmeldte personer fra nabokommuner (Øyer, Gausdal, nordre del av 
Ringsaker (Brøtum, Mesnali, Moelv, Næroset, ssmarka))er i gjennomsnit 15 %. Det 
er noe variasson innenfor år og aldersgrupper, men ingen tydelig utviklingt

 Andelen anmeldte kvinner er i gjennomsnit 19 %. Det er gsennomgående lavere 
kvinneandel i aldersgruppen 24-29 år (gsennomsnit 10 %)

Diagrammet under viser totalt antall saker fordelt på år og aldersgruppert
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Diagrammet under viser totalt antall saker, narkotka, fordelt på år og aldersgruppert
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Tabellene viser en synkende tendens i gruppene 0-17 og 18-23 årt Aldersgruppen 18-23 år 
har riktgnok en topp for 2014, men dete henger formentlig sammen med at politet i 2014 
hadde en større narkotka-aksson mot et milsø i denne aldersgruppent

For aldersgruppen 24-29 er det en stgning i 2015 som det ikke foreligger en klar 
årsakssammenheng tlt

Strategier og innsatsområder – Lillehammer kommune



Vi kan ikke behandle oss ut av barne– og ungdomsbekymringer, derfor er det forebyggende 
arbeidet viktg og nødvendigt Forebyggingsbegrepet er upresist og det er vanskelig å si hva 
som funker når og om tltak i det hele tat har efektt Det er også fere ulike måter og 
defnere og dele inn forebyggende arbeidt

Vi kan tenke oss forebygging delt inn i tre deler: 

Byggende tltak: tltak som setes inn før problemene oppstår, ote retet mot brede deler av 
barne – og ungdomsgruppent  

Forebyggende tltak: tltak som setes inn eter at problemet oppstår, enten for å hindre at 
problemene varer ved eller at de problemene som allerede har oppståt ikke videreutviklest 
Omfater både risikoutsat ungdom og mer alminnelig ungdomt 

Rus – og kriminalitetsforebyggende tltak: tltak som setes inn for å motvirke følgene av 
problemer som allerede fnst Målgruppen her er individer som allerede er tungt belastett 

Det sies at so tdligere i et problematsk forløp man seter inn forebyggende tltak, desto 
vanskeligere er det å vite hvem som er i faresonen og hvem forebyggingen bør retes mott 
På den andre siden er det slik at so senere i et problematsk forløp man seter inn 
forebyggende tltak, desto vanskeligere er det å snu en uheldig utviklingt 
Det såkalte forebyggingsparadokset viser at tltak som tlsynelatende har en beskseden 
virkning men som er retet mot mange, kan ha en langt større virkning enn tltak som har 
stor og målbar virkning på noen fåt 

Lillehammer Kommune bør ha tltak som dekker alle tre nivåene slik at det arbeides 
langsiktg, målretet og bredt for å redusere kriminalitet blant byens ungdomt

Overordnede strategier.



 Samordne og videreutvikle tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid i forhold tl 
kriminalitet og rust

 Tidlig identfsering, forebygging og intervenssont
 Riktg og efektv oppfølging av barn og unge som har begåt eller blit utsat for 

lovbruddt
 Riktg og efektv oppfølging av barn og unge som har blit utsat for vold i nære 

relassoner og/eller seksuell voldt
 Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet skal baseres på kunnskap, dialog, 

analyser og erfaringert
 Sete inn efektve tltak så raskt som mulig eter at problemer er oppdaget og 

kartlagtt
 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid rundt de som trenger ekstra oppfølgingt
 Sikre metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring, mellom tsenester,

sektorer og etatert

Innsatsområder.

1t Sikre trygge og inkluderende skoler– å motvirke mobbing, fravær og frafall
2t Forebygging, tdlig intervensson i forhold tl ungdom og rusbruk
3t Forebygging, beredskap og oppfølging – hatkriminalitet og voldelig ekstremismet
4t Utvikle gode samarbeidsmodeller for utsate unge, og gsengangere 17 – 23t
5t Utvikle et bedre interkommunalt samarbeid i målgruppen 12-23, i forhold tl rus og 

kriminalitetsforebyggende arbeidt

Tiltak i kommunen - fordelt på innsatsområdene.



Sikre trygge og inkluderende skoler – 
motvirke fravær og frafall

Tiltak 1:     Inkluderende skolemiljø  
 – motvirke mobbingt Alle skoler har tverrfaglige team bestående av rektor/inspektør, 
sosiallærer, barnevern, skolehelsetseneste, Ungdomsbasen, Ergo/fysiot

Ansvarlig: TO – ssef skole, tverrfaglige team
Forankring: sektorssef OUK

Tiltak 2: LOS
 Forebygge fravær og frafall i grunnskole og videregående skolet

Ansvarlig gjennomføring: Ungdomsbasen, og arbeidsgruppen
Forankring: Styringsgruppe i prossektet og sektorssef OUK

Tiltak 3:     Drop out  
 – nedsat en gruppe for å se på Lillehammer kommune sine interne rutner og metodikk i 
forhold tl temat 

Ansvarlige: TO-leder fagavdelingt
Forankring: Sektorssef OUK

Tiltak 4: LHBTI Handlingstltak. 
Forebygge diskriminering av barn og unge som med LHBTI identtett Set i lys av Regseringens
Handlingsplanen: Trygghet, mangfold og åpenhet 2017 – 2020

Ansvarlig: SLT – koordinatort
Forankring: Politrådt

Innsatsområde 1:



Forebygging, tdlig intervensjon –
 Rusbruk og psykisk helse.

Tiltak 1:     LOS  
 Forebygge fravær og frafall i grunnskole og videregående skolet

Ansvarlig gjennomføring: Ungdomsbasen, og arbeidsgruppen
Forankring: Styringsgruppe i prossektet og sektorssef OUK

Tiltak 2: KAOS 

Det er et samarbeidsprossekt mellom SLT, Ungdomsbasen, Polit og NAVt I tllegg tl at alle 
tsenestene er involvert er det ansat en medarbeider i delt stlling mellom Ungdomsbasen og 
NAVt 
Prossektet har som hovedmål å styrke innsats og oppfølging av ungdom som det er 
bekymring rundt, som står i faresonen for å utvikle problemer/ eller har utviklet problemer 
knytet tl rus og kriminalitett Kommunens og politets virkemidler benytes i en helhetlig 
tlnærming gsennom rask intervensson, tverrfaglig samarbeid og individtlpassede tltakt
Prossektet er organisert med styringsgruppe og arbeidsgruppet SLT deltar begge stedert

Målgruppe: 16 – 29 årt Ungdom som det er knytet bekymring tl eller er pågrepet for 
narkotkamisbruk, at det gsennom bekymring og samtaler blir avdekket et ønske om hselp, 
eller de unge/ foresate som på eget initatv tar kontakt med noen i gruppent

KAOS-prossektet reter seg mot unge i Lillehammer kommune, og henvendelser fra 
omkringliggende kommuner rutes derfor videre tl annen oppfølging/rete kontaktpersonert 

Ansvarlig: Styringsgruppent
Forankring: Sektorssef OUK, NAV ledert

Tiltak 3: LHBTI Handlingstltak. 

Forebygge diskriminering av barn og unge som med LHBTI identtett Set i lys av Regseringens
Handlingsplanen: Trygghet, mangfold og åpenhet 2017 – 2020
Ansvarlig: SLT – koordinatort
Forankring: Politrådt

Tiltak 4: Hasjavvenning. 

Innsatsområde 2:



Ansvarlig: Ungdomsbasen
Forankring: Sektorssef OUK

Tiltak 5: Villa Utsikten

Tilbudet og samhandlingsarenaen på Villa Utsikten kan defneres som Værested, arena for 

aktviteter, oppgaver, arbeid og et sted hvor man får hselp akkurat når man trenger dett

Villa Utsikten baserer seg på kunnskapen om at sosial tlhørighet og aktvitet er med på å 

bedre den enkeltes psykiske helse og at tlbudene som gis kan støte opp under brukernes 

egne bedringsprosessert 

På Villa Utsikten kan besøkende bruke sine evner og ressurser, møte andre eller delta i 

husets oppgaver og aktvitetert Ansate skal tlretelegge for at den enkelte slik at de psykiske

helseutordringene ikke blir tl hinder for å nå sine målt

Villa Utsikten har ulike samhandlingsarenaer; aktvitet, oppgaver, arbeid, værested og kafét
I tllegg er ansate alltd tl stede for å kunne gi rask respons på helsemessige utordringert 

Stedet er et tlbud for alle over 18 årt
Stedet er også åpent for pårørende og vennert 

Ansvarlig: Barbro Fossbakken

Forankring: TO leder psykisk helse og rus, Sektorssef Velferdt

Forebygging, beredskap og oppfølging – 
Hatytringer, Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Tiltak 1: Handlingsveileder for Lillehammer kommune – Hvordan forebygge og håndtere 
hatkriminalitet og voldelig ekstremismet Følge opp veileder

Ansvarlig: SLT – koordinator
Forankring: Sektorssef OUK, Politråd

Tiltak 2: Beredskapsgruppe.  Drøtingsinnstans for bekymring knytet tl hatytringer, 
hatkriminalitet, og voldelig ekstremismet

Ansvarlig: SLT – koordinator, Forebyggende polit

Innsatsområde 3:



Forankring: Sektorssef OUK, Politstassonsssef, Politrådt

Tiltak 3: Dialog som metode. Prossektsamarbeid med Nansenskolent
Utvikle arenaer og møteplasser for dialog mellom ulike grupper i lokalsamfunnett Prossektet 
skal også løte bruken av dialog som metode blant ansate i Lillehammer kommunet

Ansvarlig: SLT – koordinator
Forankring: Sektorssef OUK, Fagavdelingen OUK

Initere utvikling av gode samarbeidsmodeller for utsate 
unge, og gjengangere 17 – 23.

Tiltak 1: KAOS er et samarbeidsprossekt mellom SLT, Ungdomsbasen, Polit og NAVt I tllegg 
tl at alle tsenestene er involvert er det ansat en medarbeider i delt stlling mellom 
Ungdomsbasen og NAVt 
Prossektet har som hovedmål å styrke innsats og oppfølging av ungdom som det er 
bekymring rundt, som  står i faresonen for å utvikle problemer/ eller har utviklet problemer 
knytet tl rus og kriminalitett Kommunens og politets virkemidler benytes i en helhetlig 
tlnærming gsennom rask intervensson, tverrfaglig samarbeid og individtlpassede tltakt
Prossektet er organisert med styringsgruppe og arbeidsgruppet SLT deltar begge stedert

Målgruppe: 16 – 29 årt Ungdom som er pågrepet for narkotkamisbruk, at det gsennom 
bekymring og samtaler blir avdekket et ønske om hselp, eller de unge/ foresate som på eget 
initatv tar kontakt med noen i gruppent
KAOS-prossektet reter seg mot unge i Lillehammer kommune, og henvendelser fra 
omkringliggende kommuner rutes derfor videre tl annen oppfølging/rete kontaktpersonert 
Ansvarlig: SLT koordinatort
Forankring: Sektorssef OUK og Leder, NAVt

Tiltak 2: Polit og kommune samarbeid rundt bosetng av (gjengangere)ungdom med 
rusutfordringer og tltak før utkastelse av ungdom  unge voksne i bolig.

 Bakgrunn for tltaket: Bedre samarbeid mellom polit og kommune knytet tl hvem 
som bosetes hvor og sammen med hvem i målgruppent

 Vi trenger også bedre rutner i forkant av eventuelt oppsigelse av leiekontraktert 
Hvordan kan vi sobbe tverrfaglig og tverretatlig for å forhindre en evtt utkastelse?

Ansvarlig: SLT- koordinator og forebyggende politt
Forankring: Ragnhild Bakken, TO leder tldeling, Sektorssef Terse Næss, Polit v/ 
forebyggende koordinatort

Innsatsområde 4:

Innsatsområde 5:



Utvikle et bedre interkommunalt samarbeid i målgruppen
 12-23, i forhold tl rus og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Tiltak 1: Prosjekt Ungdom og Utenforskap.
Utprøving og utvikling av Interkommunale samhandlingsmodeller rundt barn unge med 
sammensate behov innen psykisk helse og rusfeltet.

Kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer er svært tet knytet tl hverandre innen fere 
områder, arbeidsmessig, innen utdanning og sosialtt For vår mål gruppe gir dete utslag i at 
ungdom stadig krysser grensene mellom kommunene og oppnår kontakt med andre 
ungdommer, skoleverket og hselpeapparatet på forsksellige måtert 
For ungdom med utordringer kan dete føre tl nyt vennskap på ene siden, rotløshet og lite 
kontnuerlig hselp på andre sident
Det har lenge vært et ønske om å utvide kommunenes kunnskap om ungdomsmilsøer i 
bevegelse og hvordan kommunene håndterer de ungdommene som opplever utordringer i 
slike milsøert

1.2 Målsetnger

 Utprøving og utvikling av Interkommunale samhandlingsmodeller rundt barn/unge 
med sammensate behov innen psykisk helse og rusfeltet

 Kartlegge behov for interkommunal samhandling set i relasson tl brukernes 
bevegelsesmønster og behov i fere kommuner

Målgruppe og antall brukere som omfates av tltaket
 Ungdom 12-23, antall uvisst     

1.3 Resultatmål
 Kartlegge målgruppas bevegelsesmønster mellom kommunene
 Kartlegge de enkelte kommuners tlbud og tltak tl målgruppa
 Felles kompetanseheving rundt målgruppas utordringer og behov
 Skape felles arenaer for kompetanseheving og samhandling

 
Ansvarlig: SLT – koordinator og fagavdeling Lillehammer kommunet
Forankring: Sektorssef Terse Næsst


