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Forord  
SLT – arbeidet er en samordning av det lokale rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet 

mellom politiet og Porsgrunn kommune. Gjennom SLT – arbeidet blir ressursene koordinert 

og samordnet. Arbeidet er forankret politisk og administrativt, gjennom satsingsplan for 

politiet, Samarbeidsavtale for politirådet, Avtale om tjenestetilbud mellom Porsgrunn 

kommune og Sør-Øst politidistrikt og politiske vedtak.  

 

Handlingsplanen vil være et viktig grunnlag for utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner og 

tverrfaglige planer hos både politi, kommune og fylkeskommune. Handlingsplanen følger valgåret. 

Det bør gis en orientering til politiske utvalg og politirådet.  

 

Handlingsplanen angir retning for SLT – arbeidet de neste tre årene, der de overordnende tiltakene 

er samlet under ett. I planen er det nedfelt 30 tiltak fordelt på fem satsningsområder.  

 

Fortløpende evaluering av arbeidet og måloppnåelse gjøres av koordinerende utvalg. SLT – arbeidet 

skal samordne og koordinere de ulike tiltakene og bidra til kunnskapsutvikling, 

kunnskapsoverføring og informasjon.  

 

Hva er rus – og kriminalitetsforebygging? 

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 årsakene til problemene.  

 

Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske miljøer. 

Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, samt sørge for tidlig hjelp og støtte 

vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.   

Kriminalitet er ofte knyttet til andre problemområder. Forebygging av kriminalitet henger ofte nært 

sammen med samfunnets generelle forebygging. For eksempel vil tiltak for å forebygge utenforskap 

eller rusmisbruk blant unge, også forebygge kriminalitet.  

 

Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av fag- og ansvarsområder. Skal vi lykkes med å 

skape et tryggere samfunn, må kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige 

organisasjoner samarbeidet om dette. Vi har alle et ansvar for økt trygghet til felleskapet beste.  

 

Tre trinns tenkning;  

 

    Byggende  

 

    Forebyggende  

 

    Kriminalitetsforebyggende   

 

Byggende virksomhet dreier seg om store og brede samfunnsbyggende tiltak, rettet mot alle som 

vokser opp. Samfunnet skal gjennom gode oppvekstsvilkår legge til rette for at alle barn og unge  

blir sett, forstått og respektert. Det primære eller universelle forebyggende arbeidet som retter seg 

mot hele befolkningen, dreier seg om grunnleggende rammevilkår, som trygge og gode skoler, 

barnehager og fritidstilbud samt gode venner og fungerende familier.  

 

Når det byggende ikke er tilstrekkelig, er det behov for forebyggende tiltak, som når noen mobbes, 

faller utenfor eller ikke har foresatte som passer på. Det forebyggende innsatsområdet har som mål 

å svekke en definert risiko. Det meste av selektiv og sekundær forebygging handler om dette. 

Fremdeles dreier det seg om generell forebyggende virksomhet som ikke spesifikt er rettet mot rus- 

eller kriminalitetsforebygging.  
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Det Rus – og kriminalitetsforebyggende innsatsområdet er i større grad målrettet mot situasjoner og 

miljøer som er særlige utsatte. Det avgjørende er at en i den valgte innsatsen prioriterer tiltak med 

dokumentert eller erfaringsbasert effekt. Det meste av den tertiære eller indikative/indiserte 

forebyggingen skjer her.    

 

 

Dersom alle som jobber forebyggende i et lokalsamfunn har tett kontakt/samarbeid med hverandre, 

vil utsatte barn og unge få raskere, mer helhetlig og bedre tilpasset hjelp. Målet med SLT er at de 

forebyggende ressursene som finnes, utnyttes best mulig i et koordinert samspill og innsats.   

 

Barn – og ungdomskriminalitet – utvikling og utfordringer   
Trender og utvikling 

 

Dersom vi ser på utviklingen av barne- og ungdomskriminaliteten i Porsgrunn de siste årene ser vi 

at det er noe nedgang fra 2018 til 2019 (pr. 31.10). Som vi kan se av figuren under, har antall saker 

med personer under 18 år som er mistenkt/siktet/ domfelt for straffbare forhold gått ned. Man vil 

likevel si at tallene har vært nokså stabile, unntagen 2015/2016 der det var en markant nedgang i 

kriminalitetsbilde.  

 

Antall saker hvor minst en U18 er involvert i Porsgrunn kommune.  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019(pr.31/10) 

129 85 88 104 153 122 

 

 

Antall kriminaltyper/saker hvor minst en U18 er involvert i Grenland.  

 

Antall saker hvor minst en u18 er involvert 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 (pr 
31.10) 

Annen 33 24 29 18 28 39 

Miljø 1           

Narkotika 94 52 49 78 64 54 

Sedelighet 10 11 21 20 20 15 

Skadeverk 34 20 18 14 28 35 

Trafikk 61 25 24 26 32 41 

Undersøkelsessaker 2 2 1 2   1 

Vinning 103 70 42 49 74 40 

Vold 49 36 43 65 74 77 

Økonomi   1 1 1 4 6 

Grenland 387 241 228 273 324 308 

 

 

Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge viser flere positive utviklingstrekk. Det er viktig at 

denne utviklingen fortsetter. Lovbrudd og kriminelle karrierer må forebygges og stoppes – likeså 

kriminelle nettverk.  

 

Dette er SLT- arbeidets utfordring, og den må ses i lys av overordnende utfordringer knyttet til;  

• Integrering – marginalisering 
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• Levekår, sosial arv og oppvekst 

• Mangelfull utdanning – arbeidsledighet, drop out og skoleutfordringer 

• Psykiske lidelser, rus og kriminalitet 

• Motivasjon/frivillighet – tvang/ straff 

• Overgangsfasene 12-17 år og 18 – 22 år 

 

Fagenhetene som arbeider med ungdom i målgruppen, melder om økt bekymring forhold til 

ungdom; bruk av rusmidler som ulike typer narkotika og utbrett bruk av alkohol. Det er også 

bekymring rundt ungdom og psykisk helse. Voldshendelser blant ungdom er også en trend som SLT 

har sett en markant økning i.  

Disse bekymringspunktene må ses i sammenheng og utgjøre en vesentlig del av SLT sine 

satsningsområder for de neste fire årene.  

 

SLT – koordinator vil til en hver tid prioritere områder som krever rask og koordinert inngripen ut 

fra endringer/trender i ungdomsmiljøet som skaper bekymring.  

 

Noen risikoområder hentet ut fra UNGdata undersøkelsen (2018) for Porsgrunn kommune 

(ungdomsskoleelever);  

• Viser at jenter er de som er mest plaget med psykiske lidelser.  

• Økning av opplevd ensomhet. 

• Bruken av tobakk og snus har en positiv nedgang.  

• En liten økning (2012 – 2015 tall i UNGdata) på bruk av cannabis. 

• En økning av mobbing.  

• Økning i bruk av vold blant ungdommer.   

 

UNGdata undersøkelsen i 2018 gav oss økt kunnskap om hvilke områder i ungdomsmiljøet som 

krever  innsats og tiltak fra SLT systemet.  

 

 

SLT – organisering, styring og koordinering 
 

Politiråd 

Politirådet er et formelt samarbeid mellom kommune og politi på et overordnet og strategisk nivå. 

Målet er å samordne innsatsen overfor lokale utfordringer. Rådet består av ordfører, varaordfører 

(leder), opposisjonsleder, rådmann, utviklingssjef, SLT – koordinator, Geografisk driftsenhet leder 

(GDE), stasjonssjef og seksjonsledere fra politiet. Politirådet fatter ikke formelle vedtak, men er det 

øverste rådgivende organet og styringsgruppe til SLT – arbeidet i Porsgrunn.  

 

Koordinerende utvalg (K.U.) for SLT 

Koordinerende utvalg for SLT står for den praktiske koordineringen av arbeidet. Deltakerne er 

sentralt plassert i sine virksomheter/enheter og rapporterer tilbake til enhetene om status og tiltak 

for sin sektor. SLT – koordinator har ansvar for sekretærfunksjon og møteinnkallelse. Møte ledes av 

utviklingssjefen.  

K.U. for Porsgrunn kommune består av; Politiet, utviklingssjef, virksomhetsleder i 

barnverntjenesten, virksomhetsleder i familiehelsetjenester, kommunalsjefen i oppvekst, 

virksomhetsledere fra ungdomsskolene, virksomhetsleder i kultur og idrett, NAV leder, studieleder 

ved Porsgrunn videregående skole og SLT – koordinator.  

 

SLT – nettverk i ungdomsskolekretsene, Porsgrunn videregående skole og 
voksenopplæringen 
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Det er nettverk i alle ungdomsskolekretsene, videregående skole og grunnskoleopplæringen ved 

voksenopplæringen. Dette nettverket er de som er i direkte kontakt med barn og unge. Arbeidet kan 

bestå av langsiktige og kortsiktige tiltak, prosjekter og innsatser. Nettverket består av; skolens 

ledelse, miljøterapeut ved skolen, helsesykepleier, fritidsklubbmedarbeider, politiet og SLT – 

koordinator.  

 

 

SLT – Koordinator 

SLT – koordinator har ansvaret for å følge opp og koordinerende, de til enhver tid, gjeldende tiltak 

fra sentrale og lokale planer for arbeidet. Koordinatoren skal legge til rette for et nært og godt 

samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, koordinere behov og ressurser, samt fungere som bindeledd, 

pådriver og inspirator i SLT – nettverket.  

 

Mål og målgruppe 
Det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer i kommune, stat, 

frivillig og privat virksomhet. Arbeidet samordnes gjennom politiråd, koordinerende utvalg for 

SLT, SLT – nettverk og SLT – koordinator.  

 

Følgende visjon, hovedmål og målgruppe er satt opp for SLT – arbeidet for Porsgrunn kommune i 

2020 – 2024.  

 

Visjon:  

 Porsgrunn skal være den beste byen for barn og unge å vokse opp i! 

Skolene våre skal være trygge og det skal være et trygt oppvekstmiljø.  

 

Hovedmål:  

 Redusere kriminalitet og rusbruk blant barn og unge.  

 

Målgruppe:  

Hovedmålgruppen for SLT er barn og unge i alderen 13-18 år med hovedvekt på barn og unge som 

vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet.    

 

 

Overordnede strategier 
• Utvikle et helhetlig rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid 

• Basere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og 

erfaringer 

• Videreutvikle et bredt spekter av tiltak innenfor og mellom ulike sektorer 

• Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon ved oppvekst – og atferdsutfordringer 

• Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått lovbrudd 

• Samordne støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet 

• Samordne forebyggende og behandlende tiltak på områdene kriminalitet, rus og psykisk 

helse 

• Trekke unge, deres foresatte og frivillige organisasjoner aktivt med i det forebyggende 

arbeidet 
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Innsatsområder  
1. Sikre trygge og inkluderende skoler – motivere til nærvær og motvirke fravær 

2. Tett og målrettet oppfølgning av unge lovbrytere, gjengangere og rusproblematikk 

3. Forebygging, beredskap og oppfølgning av konflikter, vold, seksuelle overgrep, psykiske 

vansker og mobbing 

4. Forebygge mot utvalgte målgrupper og arenaer 

5. Tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud for barn og unge 

6. Informasjon, metode – og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

 

 

Tiltak - Fordelt på de seks innsatsområdene  
Et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge er et miljø som er positivt, inkluderende og 

utviklende. Barn og unge lærer seg å ta egne valg samt bry seg om andre. De blir sett, hørt og 

verdsatt. Derfor har Porsgrunn kommune valgt MOT i alle ungdomsskolene som arbeider med at 

ungdom skal ha et godt oppvekstmiljø, ta egne valg og bry seg!  

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Der har 

skolene en viktig rolle og det arbeides godt med MOT – arbeidet. Skolene arbeider kontinuerlig 

med og sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø. I Porsgrunnsskolene benyttes ulike strategier og 

program i det holdningsskapende arbeidet.  

 

Det foregår et omfattende arbeid i grunnskolen og på videregående skole i Porsgrunn for å motivere 

til nærvær og motvirke fravær. Dette er «Fra bekymring til handling» og strategisk plan for skole og 

barnehage «Klart vi kan!». Fravær er en av risikofaktorene i forhold til rus- og kriminalitet.  

SLT systemet bidrar i de tiltakene hvor det er en definert og/eller avdekket risiko i forhold til rus – 

og/eller kriminalitet.  

Tiltakene har også som målsetting å gi flest mulig ungdom best mulig vilkår og forutsetninger for å 

lykkes med både skolegang og fremtid.  

 

Tiltakene som følger under «allerede eksisterende tiltak» er tiltakene som allerede gjøres i SLT – 

arbeidet og som er rettet mot forebygging av rus – og kriminalitet blant unge.  

 

Tiltakslisten er ikke uttømmende og vil hele tiden være i endring. Det er likevel viktig at alle 

tiltakene samles i et dokument slik at man hele tiden arbeider systematisk og ikke tilfeldig i det 

forebyggende arbeidet som gjøres. Systematiseringen av tiltak gjør at vi ikke trenger å finne opp 

nye tiltak vi kanskje allerede har, men ikke kjenner til, og det gjør videre at vi får en klarere 

oversikt over hvor det mangler innsats. Ikke minst bidrar den til en påminnelse om at vi hele tiden 

må evaluere tiltakene vi har. Fungerer de i praksis? Er de gode nok? Bør de forbedres? Evaluering 

er et tydelig formål med SLT – arbeidet. Slik målrettet evaluering fører til forbedring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaksliste; Igangsatte tiltak og tiltak som bør iverksettes i løpet av perioden. 

 

  Innsatsområde Innhold og beskrivelse  Ansvar 
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Innsatsområde 1. 

Sikre trygge og inkluderende skoler – motivere til nærvær og motvirke fravær. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT – nettverk i 

ungdomsskolekretsene, 

Porsgrunn videregående 

skole og 

Voksenopplæringen avd. 

grunnskole 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsforum for informasjons – 

og erfaringsutveksling mellom 

utførernivået – som jobber med barn - 

og unge hver dag. Fremmer forslag til 

tiltak og behov. Temaer som drøftes i 

møtene er knyttet til rus – og 

kriminalitetsforebygging, konkrete 

bekymringer og/eller episoder i 

nærmiljøet/skole, samt konkrete tiltak 

som kan settes inn raskt dersom det er 

behov for det.   

 

SLT – koordinator, 

skole, politi, helse og 

kultur/fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

MOT – arbeid på 

ungdomsskolene.  

Alle ungdomsskolene i Porsgrunn 

kommune gjennomfører MOT.  

MOTs overbevisning er at å styrke 

ungdoms robusthet og mot er 

nøkkelen til å skape et varmere og 

tryggere samfunn. 

 

SLT – koordinator, 

MOT – leder Ingrid E. 

Kåss, 

Virksomhetsleder i u. 

skolene, MOT – 

informatører og MOT 

Norge. 

3. 

 

 

 

Beredskapsteam mot 

mobbing.  

Porsgrunn kommune har et 

beredskapsteam mot mobbing i 

grunnskolen. Teamet er tverrfaglig 

sammensatt.  

Kommunalsjef i 

Oppvekst og Kristin 

Nilsen er koordinator 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsett! Rusforebyggende 

arbeid i skolen rettet mot 

foreldre. 

KoRus gjennomfører opplæring av 

ansatte for å gjennomføre 

programmet.  

 

Utsett! Er et rusforebyggende arbeid i 

skolen, et foreldrerettet program. 

Programmet bygger på anbefalinger 

fra «Støttemateriell: Rusforebyggende 

arbeid i skolen – forslag til 

læringsaktiviteter», forskning fra 

rusfeltet i tillegg til kommunale og 

regionale Ungdataundersøkelser.  

 

Utsett! Gjennomføres årlig på 

foreldremøter i 8. – 10. trinn der første 

del av møtet tar for seg ungdom og rus 

basert på lokale Ungdata – funn og 

hvor andre del av møtet består av 

foreldrene samles i grupper og jobber 

med temaer og felles regler.  

 

Målsetting med Utsett! er:  

-Bidra til utsatt alkoholdebut 

- Hindre omfattende drikking og bruke 

av illegale rusmidler blant ungdom.   

- Forebygge uønskede og skadelige 

Bør besluttes av 

Koordinerende utvalg 

for SLT. 

Gjennomføres på 

skolene. 

Porsgrunnsskolene.  
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konsekvenser knyttet til ungdom og 

rusmiddelbruk.  

- Fremme betydningen av 

foreldrerollen og foreldresamarbeidet i 

det rusforebyggende arbeidet. 

 

 

 

 

5.  Veiledning til 

miljøterapeuter i U. 

skolene. 

 

Miljøterapeutene i ungdomsskolen 

skal jevnlig bli tilbudt veiledning.  

 

 

SLT - koordinator 

 

 

 

 

Innsatsområdet 2 

Målrettet oppfølgning av unge lovbrytere, gjengangere og rusproblematikk 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktrådet;  

Ungdomsoppfølgning og 

ungdomsstraff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den skal være et alternativ til 

tradisjonell straffereaksjoner som 

fengselsstraff, forelegg og 

samfunnstjeneste.  

 

Konfliktrådet skal forvalte 

straffegjennomføringen gjennom 

oppfølgningsteam. Dette forutsetter et 

nært samarbeid mellom konfliktrådet, 

kommunen, politiet, 

påtalemyndighetene og domstolene.  

 

Konfliktråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tverretatlig 

akuttgruppe.  

Gruppen ble etablert i 2009 og skal 

tilby raskest mulig hjelp til akutt 

hjelpetrengende ungdom som begår 

kriminalitet, har vedtak etter 

barnevernloven og har saker under 

etterforskning hos politiet. 

Representantene i gruppen har 

beslutningsmyndighet og er ansvarlige 

for å melde saker til politiet som 

innkaller gruppen ved behov.  

 

Deltakere i gruppen er politi, 

barnevern, BUP, BUF – etat og andre 

som er aktuelle i den konkrete sak.  

 

Tverretatlig 

akuttgruppe.   
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3.  På rett kjøl! 

 

Tilbudet er en ruskontrakt til ungdom 

som registreres hos politiet for bruk av 

narkotiske stoffer. Ruskontakten er en 

påtaleunnlatelse på vilkår, en 

alternativ reaksjonsform for unge 

lovbrytere. I kontrakten forplikter den 

unge seg til å gjennomføre spesifikke 

aktiviteter i en bestemt periode, mot at 

rettsmyndighetene avstår fra 

ytterligere rettsforfølgelse dersom 

kontrakten overholdes. Ungdommen 

forplikter seg til å levere urinprøve, ha 

samtaler og motta veiledning fra 

barneverntjenesten, helsestasjon for 

ungdom og eventuelt rusteam. 

Foreldreveiledning kan også være en 

del av kontrakten. Ruskontrakter er en 

del av et tett samarbeid mellom 

politiet ved ungdomsjurist, etterforsker  

Og Porsgrunn kommune.  

 

Forebyggende seksjon, 

politiet og helsestasjon 

for ungdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsestasjon for ungdom  Helsestasjon for ungdom gir følgende 

tjenester til ungdom;  

• Veiledning om tema som 

påvirker helse og trivsel 

• Veiledning om seksuell helse 

• Prevensjon, nødprevensjon 

• Veiledning om graviditet og 

abort 

• Testing og behandling av 

seksuelt overførbare 

infeksjoner 

• Rusoppfølging – det gis 

individuell 

hasjavvendingskurs.  

• Oppfølging og hjelp til 

henvisning videre ved behov 

Helsestasjon for 

ungdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

  

Bruk av 

kartleggingsmetoder ift 

rus  

 

Dette er metoder som brukes i 

ruskartlegging av ungdom gjennom 

Euroadad. Barnevernet har 

kompetanse til å foreta kartlegging 

som består av intervju, tolkning av 

resultat og vurdering. Metoden er et 

verktøy for å identifisere rusrelaterte 

utfordringer og kartlegge behov for 

videre hjelpetiltak  

Barnverntjenesten  
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6 «Nye trender» Det bør utarbeides en rutine, og 

praksis, som skal sikre rask 

informasjonsflyt og håndtering av 

tiltak mellom de ulike instansene ved 

oppblomstring av «nye rusmidler» i 

ungdomsmiljøet.  

 

SLT – koordinator  

 

 

 

 

 

 

7. Felles rutine ved 

rusbekymring/mistanke 

 

 

Det utarbeides en felles rutine for 

håndtering av bekymring og/eller 

mistanke om rus i ungdomsskolene.  

Rutinen skal sikre at skolen håndterer 

bekymring og mistanke raskt og 

konkret overfor elever og foreldre. 

Den skal også involvere eventuelle 

eksterne som politi, helsestasjon for 

ungdom, barneverntjenesten og andre 

aktuelle fagenheter.  

 

Utarbeidelsen av rutinen bør foregå i 

samarbeid med skole, politi og 

barnverntjenesten.  

 

Koordinerende utvalg 

og SLT – koordinator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsatsområde 3 

Forebygging, beredskap og oppfølgning av konflikter, vold, seksuelle overgrep og psykisk vansker 

 

1. Stormøter i regi av 

Konfliktrådet  

 

 

Stormøter er en metodikk i Restorative 

Justice som benyttes for å forebygge, 

håndtere og megle i konflikter og som 

gir lovbryter anledning til å ta ansvar 

for sine handlinger overfor offer. 

Foruten offer og gjerningsmann kan 

ansvarlige og deltakere i stormøtene 

være ansatte i Konfliktrådet, politiet, 

kommunen, organisasjoner eller 

tilhøre deltagernes sosiale nettverk  

Konfliktrådet.  

2. 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Forebygge 

hatkriminalitet, 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme 

 

 

 

 

Mentorutdannelse om 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme.   

Porsgrunn kommune har valgt å 

benytte seg av nasjonale planer som er 

utarbeidet av justis- og 

beredskapsdepartementet i dette 

arbeidet. Porsgrunn kommune har 

utarbeidet en «varslingsplakat».  

 

Porsgrunn kommune ved 

barnverntjenesten har to stykker som 

har tatt den nasjonale utdanningen 

gjennom RVTS. Det er på trappene 

om et Mentornettverk i regionen.  

Mentorene kan bistå de ulike 

virksomhetene og holde foredrag om 

teamet i klasser både for 

ungdomsskole og videregående skole. 

NAV leder og SLT – 

koordinator.  

 

 

 

 

 

Mentorene, NAV leder 

og SLT- koordinator.   
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3. Forebygge seksuelle 

overgrep i 

ungdomsmiljøene 

Innsatsområdet er forankret i en rekke 

statlige og kommunale dokumenter, 

blant annet Regjeringens 

opptrappingsplan mot vold og 

overgrep (2017-2021).  

Porsgrunn kommune 

 

Innsatsområde 4 

Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer 

 

1. Natteravntjenesten  I Porsgrunn kommune har vi egen 

nattravn – koordinator Ivar Realfsen. 

Nattravntjenesten har prioritert 

sentrum, men de har også samarbeidet 

med FAU i bydelene der foreldre har 

etablert egne nattravngrupper.  

 

Ivar Realfsen 

(Nattravn- 

koordinator) 

 

 

 

 

2. Oppsøkende team  Etablere ved behov Oppsøkende team 

med medlemmer fra u-skoler, 

barneverntjenesten, 

familiehelsetjenester og kultur. 

Oppdrag; Få oversikt over 

ungdomsmiljøet, være tilstede, 

forebygge, forhindre, kartlegge og 

eventuelt sette inn andre akuttiltak.   

 

 

Koordinerende utvalg 

for SLT, SLT – 

koordinator. 

3. MOT – arbeid på 

ungdomsskolene. 

 

 

Alle ungdomsskolene i Porsgrunn 

kommune gjennomfører MOT.  

MOTs overbevisning er at å styrke 

ungdoms robusthet og mot er 

nøkkelen til å skape et varmere og 

tryggere samfunn. 

 

SLT – koordinator, 

MOT – leder Ingrid E. 

Kåss, 

Virksomhetsleder i u. 

skolene, MOT – 

informatører og MOT 

Norge. 

4.  

 

 

 

 

 

 

MOT – dagen! 

 

 

Alle ungdomsskolene i Porsgrunn 

kommune blir bedt inn til en dag, der 

frivillige lag - og foreninger får vist 

frem sitt tilbud. Det er også 

kommunale aktører som også viser 

hva de kan tilby.   

 

SLT – koordinator, 

MOT – leder, 

Ungdomsrådet og 

Porsgrunnfestivalen.  

 

 

 

Innsatsområde 5 

Tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud for barn og unge 

 

1. Inkluderende møteplasser 

og aktiviteter 

 

 

Støtte opp under et aktivt foreningsliv 

med et mangfold av fritidsaktiviteter. 

Fritidsklubb/ungdomshus – møteplass 

og aktiviteter for ungdom. 

Sommerferietiltak Klokkerholmen 

Sommeråpent på Meierigården 

 

Kultur og oppvekst 
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2. Ungdom og fritid Porsgrunn kommune er medlem i 

organisasjonen Ungdom og fritid, 

landsforeningen for fritidsklubber og 

ungdomshus. Dette gir tilgang til 

oppdatert informasjon og kompetanse 

på feltet og muligheter for å søke 

midler til arbeid med målgruppen 

Kultur, avd. fritid og 

oppvekst 

 

Innsatsområde 6 

Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

 

1. Ungdata undersøkelsen  Porsgrunn kommune deltar på 

Ungdata undersøkelsen hvert tredje år.  

Gjennom undersøkelsen får 

kommunen og fagenhetene verdifull 

kunnskap om ungdoms hverdag og 

miljø. Undersøkelsen er avgjørende 

for hvilke områder som skal 

prioriteres i det rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet og 

sikre at vi arbeider kunnskapsbasert og 

målgrupperettet.   

 

Kommunalsjefområde 

Oppvekst 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT Grenland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT Grenland er et interkommunalt 

nettverk bestående av SLT – 

koordinatorene i kommunene Skien, 

Bamble, Kragerø og Porsgrunn og 

leder av forebyggende seksjon i 

politiet. Nettverket møtes to til tre 

ganger i halvåret for å drøfte 

interkommunale utfordringer og tiltak 

i det rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet i 

Grenland. Ungdom i Grenland har ofte 

nettverk på tvers av 

kommunegrensene. Det er derfor 

viktig at vi som arbeider med 

risikoutsatte unge har nær og god 

dialog om ungdomsmiljøene i våre 

kommuner.  

 

SLT – koordinator. 
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3. 

 

 

Interkommunalt 

«miljøterapeutnettverk» 

 

 

Våren 2012 ble det etablert et 

interkommunalt nettverk mellom 

Bamble, Skien og Porsgrunn, 

bestående av miljøterapeuter i 

ungdomsskolene, politiet og SLT – 

koordinatorene. Nettverket møtes 1-2 

ganger i halvåret for å utveksle 

informasjon, bekymringer og enes om 

aktuelle tiltak. Nettverket har god 

kunnskap om ungdomsgrupperinger 

og ungdomsmiljø på tvers av 

kommunegrensene. Nettverket sikrer 

også at miljøterapeutene kjenner 

hverandre på tvers av 

kommunegrensene og raskt kan 

kontakte hverandre og/eller politiet 

ved situasjoner som oppstår i 

hverdagen.  

 

SLT - koordinator 

4.  SLT Grenland 

konferansen 

SLT Grenland arrangerer hvert år en 

tverrfaglig konferanse for dem som 

arbeider med ungdom i 

Grenlandskommunene. Konferansen 

har et høyt faglig innhold, bidrar til 

nettverksbygging mellom fagfolkene 

og kompetanseheving innenfor 

området rus – og 

kriminalitetsforebygging i Grenland. 

 

SLT - Grenland 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media – og 

informasjonskampanjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT vil i samarbeid med 

forebyggende seksjon i politiet 

gjennomføre ulike media – og 

informasjonskampanjer for å gi 

publikum, foreldre og foresatte 

kunnskap om, og kjennskap, til 

aktuelle saker som berører 

ungdomsmiljøet. Det vil bestrebes at 

det vær vår gjennomføres en 

informasjonskampanje i forbindelse 

med russefeiring, steder ungdom 

samles og aktuell informasjon i 

forbindelse med dette. SLT – 

koordinator har også et ansvar for og 

til enhver tid følge på media i 

forbindelse med aktuelle saker som 

gjelder rus – og 

kriminalitetsforebygging.      

 

   

SLT – koordinator, 

forebyggende seksjon 

og koordinerende 

utvalg for SLT.  
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6. 

 

 

 

 

Kompetanseheving og 

kunnskap 

 

 

 

SLT vil kunne gi informasjon og 

utarbeide kurser i samarbeid med 

aktuelle fagenheter til foreldre, ansatte 

og unge innenfor det rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet.   

SLT – koordinator  

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intern samhandling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLT – koordinator, leder for 

Forebyggende seksjon og 

politikontakten har ukentlige møter 

hvor aktuelle saker, bekymringer og 

tiltak drøftes, det vil være konkrete 

saker fra uke til uke som tas opp i 

møtene.  

SLT- koordinator kan gi 

informasjon/møte om det rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet til 

de ulike fagenhetene i SLT – 

samarbeidet. Møtene vil gi nødvendig 

kunnskap og diskusjon der hvor tiltak 

bør endres, koordineres bedre og/ eller 

behov for nye tiltak. 

 

SLT- koordinator, 

Koordinerende utvalg 

for SLT og politiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

Veiledning til 

miljøterapeuter i U. 

skolene. 

 

 

 

Miljøterapeutene i ungdomsskolen 

skal jevnlig bli tilbudt veiledning.  

Miljøterapeutene er de som har god 

oversikt og kunnskap om de aktuelle 

risikoområdene i 

ungdomsmiljøet/skolemiljøet.  

 

SLT – koordinator og 

miljøterapeutene.  

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiråd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsforum mellom ledelse i 

politi og kommunen. SLT inngår som 

en del av tematikken som drøftes her 

og fungerer som styringsgruppe for 

SLT. Politirådet setter overordnende 

må for det rus – og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet 

rettet mot barn – og unge. Ledes av 

ordfører. Bytter på sekretæroppgavene 

annen hvert år. 

SLT – koordinator, 

øverste ledelse i 

kommune og politi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

Koordinerende utvalg 

for SLT – arbeidet.  

Løpende 

 

Samarbeidsgruppe for koordinering av 

det rus – og kriminalitetsforebyggende 

arbeidet rettet mot barn – og unge. 

 

Utviklingssjef, SLT – 

koordinator, 

virksomhetsledere fra 

helse, kultur, nav, 

barnevern, 

ungdomsskolene, 

kommunalsjef for 

oppvekst, politikontakt 

og leder av 

forebyggende seksjon i 

politiet.   
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Aktuelle nettsteder 
porsgrunn.kommune.no 

ung.no 

snakkomrus.no 

radikalisering.no 

antidoping.no 

krad.no 

tidligintervensjon.no 

barneombudet.no 

sirus.no 

klara-klok.no 

rustelefonen.no 

korspåhalsen.no 

ungeogrus.no 

forebygging.no 

Kontakt  
Porsgrunn kommune 

Telefon: 35 54 70 00 

 

SLT – koordinator 

Telefon: 917 52 333 

Mail: cato.knudsen@porsgrunn.kommune.no 

 

MOT – leder  

Telefon: 975 25 419 

Mail: ingrid.kass@porsgrunn.kommune.no 

 

Helsestasjon for ungdom 

Telefon: 941 55 977 

 

Forebyggende seksjon politiet 

Telefon 02800 

 

Barneverntjenesten  

Telefon: 35 54 73 98 
 

Barnevernvakt 

Telefon; 116 111/900 53 304 

 

Konfliktrådet 

Telefon: 22 77 73 54 

Mail: telemark@konfliktraadet.no 

 

Legevakt, overgrepsmottak og kriseteam  

Telefon: 116 117 
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