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Handlingsplan SLT Frosta 2018-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Planen foreslås vedtatt slik den er fremlagt med samtlige tiltak.

Vedlegg
1 Handlingsplan SLT Frosta revidert
Bakgrunn for saken:
Frosta er en SLT kommune og har tidligere utarbeidet en handlingsplan (2016-2018) som er
førende for SLT arbeidet i kommunen. I November 2017 vedtok politiråd at denne evalueres og
ny plan med satsningsområder utarbeides.
Saksopplysninger:
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal
samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak 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.
Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å
reparere. Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste enkeltpersoner og
samfunnet dyrt. Det krever at man analyserer 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
omgivelser. Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge og sørge for tidlig
hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.

Frosta er en SLT kommune og har hatt en handlingsplan for SLT arbeidet fra 2016-2018. Denne
er nå revidert og ny handlingsplan for 2018-2020 ligger vedlagt. Her beskrives organiseringen
av SLT arbeidet samt satsningsområder de to påfølgende årene.
Kort om prosessen – utdrag fra møtereferat:
13.11.17:
Politiråd (Styringsgruppe SLT)
Samordningsteam Barn og unge (arbeids- og koordineringsgruppe for SLT arbeidet i
kommunen) følger opp saken. Teamet evaluerer og kommer med innspill på endringer før
handlingsplanen vedtas i politiråd våren 2018. Handlingsplanen er førende for
satsningsområder.
11.06.18:
Samordningsteam barn og unge (Koordineringsgruppe SLT)
Evaluering av handlingsplan for SLT – innspill til ny plan:
Forslag utarbeides i Samordningsteam. SLT-koordinator Camilla Bøkestad innleder og går
gjennom handlingsplanen med organisering og mål. Evaluering av tiltak, videreføring og
innspill på forslag til nye. Bred enighet om at fokuset på/styrking opp mot VGS-gruppen
ungdommer bør sees på. Også innspill på Ungdomsklubb – hvordan skal innhold/drift være
videre.
18.06.18:
Politiråd (styringsgruppe SLT)
Planen foreslås vedtatt slik den er fremlagt med samtlige tiltak. Planen forankres politisk i
komitè Folk og videre til Kommunestyret.
Foreslåtte tiltak/satsningsområder 2018 – 2020
Videreføring av tiltak:
•
UngData
•
Hasjavvenningsprogrammet/ruskontrakt – felles praksis Trøndelag. Finne/avklare
ressurser til oppfølging.
Nye tiltak:
•
Videre fokus rusforebygging, med spesielt fokus på frivillig sektor og næringsliv:
Vurdere å bli Av og til kommune.
•
Vurdere stillingsprosent for SLT koordinator etter endt tilskuddsordning.
•
Felles kontor politikontakt – SLT koordinator
•
Ungdomsklubb: Evaluering og nye muligheter
•
VGS-ungdom: Se på muligheten for en styrking rundt denne gruppen.
•
På-tvers-fora ungdom (STYRK) – finne en løsning for Frosta.
•
Sommerferietiltak barn og unge
Tiltak på tvers i Værnesregionen:
•
Utarbeide Plan for Vold i nære relasjoner
•
Workshop oktober 2018: Felles folkehelsesatsning med utgangspunkt i UngData –
oppfølging av tiltak i etterkant.
•
Fra magefølelse til handling/BTI

Vurdering:
Økonomiske konsekvenser:

Enkelte tiltak kan medføre kostnader, men dette vil eventuelt bli behandlet som enkeltsaker på et
senere tidspunkt.
Konsekvenser for folkehelse:
Forebygging av kriminalitet er viktig folkehelsearbeid. Valg av tiltak/satsningsområder henger
tett sammen med utfordringsbildet som er beskrevet i Folkehelsedokumentet
«Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Frosta kommune fra 2016».
Konsekvenser ytre miljø:
Konklusjon:
Planen foreslås vedtatt slik den er fremlagt med samtlige tiltak.
Arne Ketil Auran
Rådmann

