
SLT – TILTAK OG SLT – KOORDINATOR  

Innledende  

Rakkestad kommune har hittil ikke hatt en egen definert SLT – funksjon.  

Samhandling i tjenesteapparatet på rus- og kriminalitetsområdet er ivaretatt av de ordinære dialog-, 

kontakt- og samarbeidsarenaer internt så vel som i relasjon til det sivile samfunnet/lokalsamfunnet.  

I mange år opererte kommunen eksternt med et Kriminalitetsforebyggende Råd med representanter 

for kommunal ledelse og det sivile samfunn og Politiråd av kommunal ledelse og lokalt politi 

(lensmann) for å ta aktuelle problemer på pulsen og arbeide med forebyggende tiltak på et bredt felt.  

Det ga gode resultater. Kommune, politi, halvoffentlige organisasjoner, næringslivet og frivillige 

organer/tredje sektor deltok på ulike måter.  

Med nedlegging av lensmannskontoret som et resultat av politireformen og endrede forutsetninger i 

det sivile samfunn, har fundamentet for den modell som var opp og gikk og fungerte godt (Politiråd 

og Kriminalitetsforebyggende Råd) forvitret. Den er gradvis svekket og har blitt borte over to – tre år. 

Som en konsekvens av den nye situasjonen, besluttet Rakkestad kommune – etter vedtak og om å 

fortsette som egen kommune også etter 1.1.2020 – å legge SLT – modellen til grunn for den fram-

tidige innsats på rus- og kriminalitetsområdet.  

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 6. april f.å. – sak nr. 16/17 (Opprettelse av stilling for SLT – 

koordinator) – følgende:  

1. Rakkestad kommune søker lønnstilskudd for stilling til SLT – koordinator.  

 

2. Under forutsetning av innvilget tilskudd oppretter Rakkestad kommune 100 prosent fast 

stilling for SLT – koordinator fra 2017.  

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging godkjente 24. mai 2017 at Rakkestad tilsetter SLT – 

koordinator i 50 prosent stilling med støtte av de midlene – kr. 200 000 – som senteret bevilget til 

formålet i 2017.  

Rakkestad kommune endrer på det aktuelle grunnlag sitt vedtak – slik at SLT – koordinator tilsettes i 

50 prosent stilling fra 1.9.2018.  

Definisjon  

SLT – modellen betegner «Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak». Den har som et 

formål å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målsettingen er at barn 

og unge får riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samhandler godt på tvers av faggrupper 

og etater.  

SLT – modellen  

SLT – modellen fungerer på tre nivåer:  

- SLT – arbeidet må forankres av en styringsgruppe/styrende nivå som består av ledere fra 

kommune og politi. SLT – koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har 

ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og inn-

lemme dette i planverket.  

 



- Det neste nivået er koordineringsgruppen/koordinerende nivå som skal bestå av personer fra 

virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter 

inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen. Denne gruppen 

bør møtes en gang pr. måned.  

 

- Utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle 

som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre til-

tak som styringsgruppen/styrende nivået og koordineringsgruppen/koordinerende nivået har 

besluttet.  

SLT i Rakkestad kommune  

Rakkestad kommune organiserer sitt SLT – tiltak som følger:  

- Styringsgruppe/styrende nivå  

Styringsgruppe/styrende nivå etableres av et utvalg av seksjonsledere – som er medlemmer 

av Rådmannens ledergruppe og har strategiske oppgaver i kommunen.  

Politikontakten er også en del av styringsgruppen/det styrende nivå.  

Styringsgruppe/styrende nivå består av:  

NAV-leder – leder av gruppen/nivået,  

Seksjonsleder Rakkestad familiesenter,  

Skolesjef,  

Seksjonsleder for Kommunikasjon og kultur.  

Politikontakt.  

 

Oppgaver:  

 

Styringsgruppe for tiltaket.  

 

Mål og tiltak for rus og kriminalitetsforebygging i kommunen og innlemme dette planverket.  

 

Målgruppe:  

 

Barn og unge.  

 

- Koordineringsgruppe/koordinerende nivå  

 

Koordineringsgruppe/koordinerende nivå etableres av et utvalg av enhetsledere.  

 

Koordineringsgruppe/koordinerende nivå består av:  

 

Kultursjef – leder av gruppen/koordinerende nivå, 

Rektor Rakkestad ungdomsskole,  

Rektor Bergenhus skole,  

Enhetsleder barnevern,  

Enhetsleder NAV Rakkestad – kommunale tjenester,  

Enhetsleder rustjenester og psykisk helsevern,  

Eiendomsforvalter – Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen.  



 

Oppgaver:  

 

Avdekke problemer og utfordringer og sette inn tiltak i samsvar med mandat og ressurser som 

står til rådighet.  

 

Møtefrekvens:  

 

En gang pr. måned.  

 

- Utførende nivå: 

 

Utførende nivå er kommunens tjenesteapparat – alene og sammen frivillige organer og det 

sivile samfunn for øvrig.  

 

Koordineringsgruppe/koordinerende nivå beskriver tiltak og fordeler oppgaver og rammer for 

tjenesteapparat og samarbeidspartnere fra prosjekt til prosjekt.  

SLT – koordinator  

Rakkestad kommune etablerer SLT – koordinator i halv stilling i Rådmannens stab – Dokument og 

forvaltning – fra 1.9.2018.  

Det gjennomføres ved at eksisterende konsulentstilling utvides til full stilling fra samme dato – hvorav 

halve stilling er en SLT – koordinatorfunksjon.  

SLT – koordinators rolle er å drifte styringsgruppe/styrende nivå, koordineringsgruppe/koordinerende 

nivå og utførende nivå i kommunens SLT – tiltak slik som det er beskrevet i dette notat.  

 

Rakkestad, 1.8.2018,  

 

Alf Thode Skog, 

Rådmann  

 

 

 

 


