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Å forebygge er å begrense eller hindre muligheten for at unge mennesker kan få 

et problem med rus- og/eller kriminalitet. Moskenes kommune ønsker å være i 

forkant og jobbe med forebygging slik at riktig hjelp kan gis til riktig tid. 

 

Å samordne er å dele kunnskap, ressurser, og samarbeide om utfordringer og 

løsninger. Moskenes kommune og politi samordner sine forebyggende ressurser 

gjennom SLT-modellen. Mange kommuner i Norge bruker SLT-modellen for å 

bringe kommune og politi tettere sammen i felles mål om å bekjempe 

kriminalitet og utenfor-skap. Dette er spørsmål SLT jobber med: 

 

Hva er de største utfordringene de unge har i kommunen vår? 

Hvem av disse er spesielt utsatt for å havne i enda større 
vanskeligheter? 

Hvordan kan vi best mulig hjelpe denne gruppen av ungdommer 
slik at de kan mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet? 
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Felles SLT-koordinator for Moskenes og 

Flakstadkommuner ble tilsatt i 2015. SLT- 

koordinator finansieres av Fylkesmannen ut 

2017. 

 

SLT-koordinatorens oppgave er å bygge opp SLT-modellen og være binde-ledd 

mellom de som jobber forebyggende i kommune og politi. SLT-modellen 

beskriver hvordan det forebyggende arbeidet i Vest-Lofoten er organisert:  

 

Styringsgruppen skal angi mål, oppgaver og 

prioriteringer for det rus og kriminalitets-

forebyggende arbeidet blant barn og unge i 

kommunene.  

Under styringsgruppen møtes mellomledere i 

kommunen og politi for å jobbe med 

avdekking av utfordringer barn og unge har, 

vurdere og sette inn tiltak der det er behov.   

  

Alle som møter barn og unge i sin jobb, og alle 

som har ansvar for gjennomføring av tiltakene 

koordinerings-gruppen har bestemt.  

 
 
 

Les mer om forebyggende tiltak i Moskenes kommune på neste side. 
 
 
 

 

 

Å være i samme båt med trygge 

voksne, er den viktigste 

forebyggingen som finnes. 
 

STYRINGSGRUPPE  
Vest-Lofoten politiråd: Ord- 
førere, rådmenn, lensmann. 

 

UTFØRENDE NIVÅ: 

Forebyggende tiltak. 

 

KOORDINERINGSGRUPPE 

Politi, barnevern, helsesøster, 
NAV, rektor, psykiatri, SLT, 
folkehelse, videregående skole. 
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GENERELT FOREBYGGENDE RISIKOGRUPPER ENKELTINDIVIDER 

Lions Quest 
 

«Det er mitt valg»  
Program 1.-7. trinn: Skape 
godt læringsmiljø, fokus på 
læring av sosial og emosjonell 
kompetanse.  
        

Tverrfaglig team 
i grunnskolen: tar opp 
bekymrings-saker fra lærere, 
barnehage og foreldre. Møtes 
5 ganger i året. Her sitter PPT, 
sosiallærer/ rådgiver, rektor, 
barnevern, helsesøster, SLT. 

   Ungdomsparole 
 

Ukentlig: Utsatte ungdommer, 
hvordan håndtere saken. Politi 
og SLT-koordinator. 

       
               

 
 
Program 8.-

10. trinn, og videregående 
skole: bygge robust ungdom 
som inkluderer alle. 

Oppfølging av foresatte 
 

Samtale med bekymrede 
foreldre. 

   Bekymringssamtaler 
Ungdom, Foresatte, Politi, SLT. 
Eventuelt også barnevern. 
Positivt fokus på endring av 
atferd. 
 

Foreldreveiledning  
Helsestasjon, ICDP-program,  
Barnevernet, Foreldreforedrag 

           

Ung MOTivator 
Informatører ved bekymring. 
Motvirke utenforskap. 

   Oppfølgingssamtaler 
på «Hjerterommet» med signert 

samtykke fra foresatt:Ungdom,  
SLT: positivt fokus på fremtiden. 

Ungdata-undersøkelse 
 

Gjennomføres hvert 3. år, 
siste er fra februar 2016: gir et 
kunnskapsgrunnlag for 
forebyggende innsatsområder. 

Konsultasjonsteam 

Bekymringssaker om vold og 
seksuelle overgrep. Møtes 

månedlig: Barnevern, politi, 
BUP, helsesøster, spesial-
pedagog, SLT-koordinator. 

   Samfunnsstraff 
 

Samarbeid med kriminal-
omsorgen omkring ungdom med 

samfunns straff. 

Trygge oppvekstmiljø 
 

Samarbeid folkehelse og 
kriminalitetsforebygging: god 
psykisk og fysisk folkehelse er 
kriminalitetsforebyggende 

Radikalisering,ekstremisme 
 

Flyktningeenheten, SLT 
       

              Ungdomskontrakter 
 

Samarbeid politi,  
konfliktråd,  

og SLT- koordinator 

Politikontakt 
 

Kommunens egen 
kontaktperson med hovedvekt 
på forebyggende arbeid (fra 
juni 2017).          

Brukerplan-undersøkelse 
 

Gir kunnskapsgrunnlag for 
utfordringer i kommunen for 

de over 16 år. 
 

   Ungdomsstraff 15-18 år 
Samarbeid politi, konfliktråd, SLT 
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Kontakt SLT-koordinator: 

         anne.gina.martinsen@flakstad.kommune.no 
          Mobil: 95 17 38 79 

 

 

 

 

Relevante nettsider:

http://kriminalitetsforebygging.no 

http://kriminalitetsforebygging.no/slt/ 

http://www.konfliktraadet.no/ 

http://www.forebygging.no/ 

http://www.korusnord.no/ 

http://www.rvts.no/ 

http://www.determittvalg.no 

http://www.kriminalomsorgen.no 

https://www.mot.no/ 

 

 

 

 

 

mailto:anne.gina.martinsen@flakstad.kommune.no
http://kriminalitetsforebygging.no/
http://www.konfliktraadet.no/
http://www.forebygging.no/
http://www.korusnord.no/
http://www.rvts.no/
http://www.determittvalg.no/
http://www.kriminalomsorgen.no/
https://www.mot.no/

