
Rus- og 
kriminalitetsforebygging 



Begrepet forebygging
Hvem har ansvar for rus- og kriminalitetsforebygging?



HVA ER SLT –
en modell for samordning

SLT star for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

• SLT – modellen forankres på øverste nivå i kommune og politiet

• Ulike nivåer for det rus- og kriminalitetsforebyggende: styringsnivå, 
koordinerende nivå og utførende nivå

• Modellen er avhengig av koordinator

• SLT koordinators oppgaver 

➢ Organisere modellen med Lokale politiråd

➢ Identifisere problemområder

➢ Innhente og formidle kunnskap

➢ Initiere tiltak – gi ansvar 

➢ Aktiv samordning

✓ Legge til rette  for samarbeid mellom ulike instanser og profesjoner som 
er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet

✓ Følge konkrete mål fastsatt av styringsgruppen og handel på vegne av 
denne 

SLT koordinatorer i Bergen - kontaktes via email

endre.buanes@bergen.kommune.no eller ann-magrit.grip@bergen.komune.no

mailto:Endre.Buanes@bergen.kommune.no
mailto:ann-magrit.grip@bergen.komune.no


Bergen kommunene har 2 SLT koordinatorer: 
➢ De deltar i plan- og arbeidsgrupper, nettverk, høringer og prosjekt- og 

utviklingsarbeid på aktuelle tema

➢ Sikre informasjon, kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring om rus- og 
kriminalitetsforebygging

➢ Ansvarlige for årlig gjennomføring av SLT- fagseminar som samler interne og 
eksterne samarbeidspartnere

Satsingsområder 
SLT Koordinator sekundær og tertiær forebygging 0-12 år

TEMA

• Barn som pårørende – psykisk/somatisk syke, rusavhengige 
eller innsatte.

• Barneansvarlig i tjenester for voksne

• Barn og unge som utsettes for vold/overgrep

• SLT koordinator skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en 
særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan-
og byggesaksbehandlingen



Satsingsområder
• SLT Koordinator sekundær og tertiær forebygging over 12 år. 

1. Koordinere modellen med fire Lokale politiråd

2. Bygge og sikre trygge oppvekstmiljøer og inkluderende skoler for 
utsatte barn og unge – bygge nærvær I lokalsamfunnene
• Tverrfaglig samarbeid – for utsatte barn og unge (0-21 (23/25) år).

• Samarbeidsgruppe – fokus russ videregående skoler

• Samarbeidsgruppe - fokusgruppe på barn og unge som oppholder seg i 
sentrum Nettverksgruppe om gode barnehage- og skolemiljø i regi av 
Hordaland fylkeskommune

• Nettverksmøter om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse

3. Knutepunktfunksjon – koordinere nasjonal tilskuddsordning for 
inkludering av barn i lavinntektsfamilier

4. Forebygging og oppfølging - hatkriminalitet, ekstreme holdninger, 
radikalisering og voldelig ekstremisme
• Følge opp samarbeidsavtalen til Bergen moske og Etat for barn og familie

• Mentornettverkssamlinger om radikalisering og voldelig ekstremisme 

5. Forebygge og koordinere - tema som rus, konflikter, krenkelser, vold 
og overgrep.





Overordna 

Politiråd i Bergen

Lokalt Politiråd

Byområde Bergen nord 

Arna og Åsane 

Andre 
samarbeidsarena

Lokalt Politiråd

Byområde Bergen sentrum 

Bergenhus og Årstad 

Andre 
samarbeidsarena

Lokalt Politiråd

Byområde Bergen vest

Fyllingsdalen og Laksevåg 

Andre 
samarbeidsarena

Lokalt Politiråd

Byområde Bergen Sør 

Fana og Ytrebygda 

Andre 
samarbeidsarena



Politirådssamarbeidet i Bergen 
kommune er organisert med et 
Politiråd på overordnet nivå

Politirådet er Bergen kommune og Vest 
politidistrikts formaliserte 
samarbeidsforum for det 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for 
samordning av beredskapsplaner og for 
arbeid med samfunnssikkerhet

➢I tillegg er det opprettet fire Lokale 
politiråd på underordnet nivå, som 
hvert favner om hvert sitt byområde



Politiråd - målet er å bidra til samvirke om 
kriminalitetsforebygging og trygghet i 
lokalsamfunnet 

HVORFOR POLITIRÅD?
• Sammen om trygge lokalsamfunn

• Være samarbeidsforum på strategiske nivåer 

• Felles ansvar for kriminalitetsforebygging og innbyggernes trygghet

• Styrke dialog og samarbeid

• Økt kunnskap om kriminalitet og utrygghet lokalt og om de 
bakenforliggende årsaker

• Felles kunnskapsgrunnlag bidrar til strategisk og målrettet 
kriminalitetsforebygging, og innsats og tiltak blir mer hensiktsmessig 
koordinert og samordnet

• Redusert kriminalitet og økt trygghet i lokalsamfunnet, og 
tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og 
beredskap



Organisering av 
politirådssamarbeidet i Bergen



Underordnet nivå organiseres i 
fire Lokale politiråd
Det skal avholdes fire møter per år i hvert område - ett i kvartalet

➢Byområde Bergen Vest:           Fyllingsdalen og Laksevåg bydel
• 69 654 innbyggere pr 1.1.2018

➢Byområde Bergen Sør:             Fana og Ytrebygda bydel
• 70 375 innbyggere pr 1.1.2018

➢Byområde Bergen Sentrum:    Bergenhus og Årstad bydel
• 83 352 innbyggere pr 1.1.2018

➢Byområde Bergen Nord:          Arna og Åsane bydel
• 55 284 innbyggere pr 1.1.2018

▪ De Lokale politiråd i de fire byområdene, erstatter tidligere SLT-ressursgrupper i hver 
bydel. 

▪ Grensene til politistasjonene i Bergen i Vest politidistrikt er ikke helt sammenfallende 
med bydelsgrensene til kommunen. 

▪ Administrativt er flere kommunale tjenester slått sammen fra 8 bydeler til de 4 
byområder. 

Med flere



Lokale politiråd 2019

• Lokale politiråd 1/19

➢ Byområde Bergen Sør – mandag 4.2 kl. 13.00-15.30

➢ Byområde Bergen Nord - tirsdag 5.2 - kl. 13.00-15.30

➢ Byområde Bergen Vest - onsdag 6.2 kl. 13.00-15.30. 

➢ Byområde Bergen Sentrum – torsdag 14.2 kl. 13.00-15.30.

Overordna politiråd er 20.02.2019

• Lokale politiråd 2/19

➢ Byområde Bergen Vest - onsdag 24.4 kl. 12.30 -15.00.

➢ Byområde Bergen Sør – torsdag 2.5 kl.12.30 -15.00

➢ Byområde Bergen Nord - onsdag 15.5 kl. 12.30 -15.00

➢ Byområde Bergen Sentrum – torsdag 16.5 kl. 12.30 -15.00. 



Lokale politiråd

Deltakere i hvert byområde:
Sammensatt av representanter fra ledelse i kommune og lokalt politi, 
hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner

✓ Kommune: Områdeleder skole, utvalgte grunnskole rektorer, enhetsledere fra 
NAV, Barnevern, Barn- og familietjenesten,  Kultur, Psykisk helse og rustjenester 
for voksne, Områdesatsing koordinatorer, Byomfattende BUF (Barnevernvakten, 

Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og – tilsyn),  relevante fagfunksjoner på ledernivå

✓ Politistasjon: Aktuell tjenesteenhetsleder, fagsjef forebyggende/ politikontakt og 
seksjonsleder for forebyggende, politipatrulje og etterforskning. 

✓ Fylkeskommune:  Lokal ledelse fra Opplæringsavdelingen og rektorer (i Byområde 
sentrum  utvalgte rektorer)

✓ Sentrale kjøpesenter og vekter selskap i området – Senterleder/ leder for vakthold

✓ Politiske ledere av bydelstyrene

Ledelse/sekretariatsfunksjon:
✓ Ledelse: Kommunen/Politiet

✓ Møteledelse: Kommunen ved SLT koordinator

✓ Sekretariat: Politiet

Med flere



På overordnet nivå i Bergen organiseres Politiråd
Det skal avholdes to møter i Politirådet per år - ett på våren og ett på høsten

Deltakere på overordnet nivå: 

• Kommunen: 
➢ Byråder, kommunaldirektører og relevante fagfunksjoner

• Politiet: 
➢ Leder for geografisk driftsenhet (GDE) Bergen og SAØ (Sotra, Askøy og Øygarden)

➢ Tjenesteenhetsleder Bergen Sentrum politistasjon

➢ Tjenesteenhetsleder Bergen Vest politistasjon 

➢ Tjenesteenhetsleder Bergen Sør politistasjon

➢ Tjenesteenhetsleder Bergen Nord politistasjon

➢ Politiet innkaller ellers egne ressurspersoner etter behov

• Ledelse/sekretariatsfunksjon
✓ Ledelse: Byrådsleder/GDE-leder

✓ Møteledelse: Byrådsleder

✓ Sekretariat: Politiet



Faste møtepunkter / agenda

• Åpning og gjennomgang av referat.

• Saker fra Bergen Kommune.

• Saker fra Politiet.

• Felles problemforståelse og 
forebyggingsfokus.

• Felles kommunikasjonsstrategi.

• Status samarbeidsarenaer på 
ledernivå og utøvende nivå.

• Eventuelt.

POLITIRÅD 
&

4 LOKALE 
POLITIRÅD



Samarbeids 
–arenaer




