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HANDLINGSPLAN 2016  
 
Handlingsplanen for 2016 inneholder konkrete tiltak og innsatsområder innen SLT og 
folkehelsearbeidet i Karmøy kommune. Tiltakene er listet opp og knyttet opp mot 
overordnet målsetning og fire ulike strategier som er nevnt under.Målsetningen og 
strategiene er i tråd med ”oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016”.   
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016” finnes her:  
http://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre-kommunale-
planer/oversikt-over-helsetilstand-og-pavirkningsfaktorer.pdf  
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Strategi 1: Helsefremmende lokalsamfunn og frivillighet  
 

1.1 Systematisering og arbeid med miljørettet helsevern 

 
Tiltak  Fremdrift 

/ utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Diverse saker 
miljørettet 
helsevern  

2016  Kommuneoverlege 
og arbeidsgruppe 
miljørettet helsevern 

Budsjett 
helse og 
omsorg 

Forebygge farlige 
hendelser i skole 
og barnehager  

2016 Lage enkle rutiner for å 
forebygge farlige 
hendelser i skole 

Politiet, avdelingssjef 
skole, avdelingssjef 
barnehage og SLT 
koordinator 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Forebygge bruk 
av doping i 
samarbeid med 
idrettslag og 
helsestudio. 

2016 Forebygge bruk av doping 
i samarbeid med 
antidoping Norge, 
politiet, idrettslag og 
treningsstudioer. 

Rådgiver idrett, SLT 
koordinator, politi. 

0,- 

 Sum 0,- 

 

 
Helsesøster og elev fra folkehøyskolen griller under premieringen av Beintøffe elever.  
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1.2 Bedre kontaktflate mot frivilligheten 

 
Tiltak  Fremdrift 

/ utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Kommunens 
representant i styret 
til 
frivillighetssentralen 

2016 Økt kunnskap og 
samarbeid 

Folkehelsekoordinator 
eller 
frivillighetskoordinator 

0,- 

Videreutvikle 
kontaktflaten ut mot 
frivillige lag og fore-
ninger  

2016  Bedre kontakten 
med frivillige lag 
og foreninger  

Frivillighetskoordinator  

Folkehelseforum,  

SLT arbeidsgruppe 

0,-  

Folkepulsen –  

lavterskel tilbud i 
tilknytning til 
idrettslagene 

2016  Karmøy idrettsråd, 
Norges idrettsforbund 
folkepulsen, rådgiver 
idrett og SLT/-folkehelse 
koordiantor 

 

50.000,-
(budsjett 

folkehelse) 

50.000 
(budsjett 
oppvekst 

og kultur) 

Eksterne 
midler 

folkepulsen 

Utarbeide 
frivillighetspolitikk 

I løpet av 
neste 4 års 
periode 

Helhetlig 
frivillighetspolitikk 
for Karmøy 
kommune 

Frivillighets- 

koordinator i samarbeid 
med folkehelseforum 

0,- 

 Sum 100.000,- 

 

 
Gla dag 2015, kommuneomfattende tjenester arrangerer dagen i samarbeid med 
folkehelsekoordinator, tannhelse Rogaland, Haugesund turistforening og Røde kors. Kilde: Karmøy 
kommune 
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1.3 Tiltak for økt bruk av naturen og nærmiljøet 

 
Tiltak  Fremdrift 

/ utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad 

”Frisk i friluft” 
www.friskifriluft.no  

2016  Øke kunnskap og 
synlighet om 
aktuelle turmål på 
Haugalandet 

Idrettskonsulent Budsjett 
oppvekst og 
kultur 

Oppmerkingsprosjekt  
friluftsområder 
Karmøy 

2016 Bedre 
tilgjengelighet av 
friområdene på 
Karmøy 

Naturvernforvalter 100.000,- 

Nye turløyper 2016  Fordedring av 
turløyper Karmøy 
kommune 

Teknisk drift 1.000.000,- 

Telltur 2016  Økt bruk av 
naturen ved hjelp 
av en elektrisk 
portal, 10 turer 
tilbys for for 
Karmøy kommune 

Friluftsrådet Vest i 
samarbeid med 
rådgiver idrett, skogs og 
landskapsforvalter og 
naturvenforvalter 

Eksterne 
midler/ 
budsjett 
oppvekst og 
kultur 

 Sum 1.100.000,- 

 

 
Beintøft premiering på Lindøy for de klassene som hadde høyest gå present under den årlige “gå- til- 
skolen- kampanjen”. Dagen arrangers i samarbeid med FriluftsrådetVest, Miljøgilli og Karmøy 
folkehøyskole. Kilde: Karmøy kommune. 
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1.4 Tiltak for økt bruk av nærmiljøet 

 
Tiltak  

 

Fremdrift 
/ utført  

Målsetning  Ansvar  Kostnad 

Opprettholde og 
utvide 
miljøsertifiseringen 
«Blått Flagg» på 
Åkrasanden 

2016 Flagget er et synlig og 
internasjonalt 
kvalitetssymbol. Som del 
av ordningen er det krav 
om å tilby minimum fem 
miljølæringsaktiviteter.  

Friluftsrådet vest, 
Karmøy kommune v/ 
reiselivsrådgiver og 
naturforvalter, og 
Åkrehamn Vekst. 

Budsjett 
oppvekst 

og kultur/ 
eksterne 

midler 

«Grønn sti med 
håp» 

2016 Læringsverkstedet for 
barnehage g kunstner 
Kristen Rønnevik hvor 
søppel skylt på land som 
utgangspunkt for 
kunstmiljøprosjekt 

Naturvern, barnehage, 
reiseliv og kulturskrinet 
i karmøy kommune.  

Budsjett 
oppvekst 

og kultur. 

Drage-
byggeverksted  

2016 Flyging på sandane Reiselivsrådgiver og 
Røde Kors 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Internasjonal 
sykkelrute North 
Sea Cycle Route  

2016 Ruten legges om og 
skiltes som rundtur. 

Reiselivsrådgiver Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Kultursti 
Ferkingstad 

2016 Skilting av kulturminner 
for økt bruk og kunnskap 

Kulturkonsulent og 
reiselivsrådgiver 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Kultursti Visnes 2016 Skilting av kulturminner 
for økt bruk og kunnskap 

Kulturkonsulent og 
reiselivsrådgiver 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

«Living history»  Utvikle og formidle 
konseptet med «Living 
history» som brukes i 
utlandet. Historien  
levendegjøres av for 
eksempel  enkeltpersoner 
som går inn i en rolle, til 
at flere personer går 
sammen om å 
dramatisere glimt av 
historiske hendelser og 
miljøer. 

Reiselivsrådgiver som 
prosjektansvarlig, leder 
for Avaldsnes-
prosjektet, Karmøy 
kulturopplevelser, 
kommunens 
museumskonservator 
og innleide konsulenter 
med teaterfaglig og 
historisk kompetanse 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

og 
eksterne 
midler. 

 Sum 0,- 

 
 
  



8 
 

1.5 Bedre informasjon til innbyggerne 

 
Tiltak  Fremdrift 

/ utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Oppdatere foreningsregister 
på Karmøy kommunes 
hjemmesider – egen kolonne 
med ”lavterskeltiltak”  

2016 Økt synlighet av 
aktivitetstilbud i 
Karmøy 
kommune  

Kulturavdelingen  Budsjett 
oppvekst 

og kultur,-  

Fortsette samarbeid med 
media og synlighet rundt 
folkehelsebudskapet / SLT 

2016   Folkehelseforum 
og SLT 
arbeidsgruppe 

0,- 

 Sum 0,- 

Strategi 1 «Helsefremmende lokalsamfunn og frivillighet» Sum  1.200.000,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilde: Karmøy kommune. 
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Strategi 2: Barn og unges oppvekstvilkår 

2.1 Tiltak i barnehage 

 
Tiltak Fremdrift 

/ utført 
Målsetning Ansvar Kostnad 

Kompetansehevende 
tiltak de utrolige årene i 
barnehagene i Karmøy  

2012 - 2018 Fremme positivt 
samspill barn imellom 
og mellom barn og 
voksne. Noen av 
programmene er 
universalforebyggende, 
andre er indikert 
forebyggende, og de 
resterende er tilrettelagt 
for behandling av 
atferds- og sosiale 
vansker hos barn. 

Avdelingssjef 
barnehage, 
barnehagene og 
fagstab 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Dinosaurskolen i utvalgte 
barnehager 

2016  Målet er å styrke barnas 
emosjonelle og sosiale 
kompetanse, samt styrke 
barnas selvbilde og 
opplevelser av mestring. 

 

Avdelingssjef 
barnehage, 
barnehagene og 
fagstab 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

”Kulturminner” i Karmøy 
barnehagene vha. heftet 
kulturminner i 
karmøybarnehagenes 
nærmiljø, 
kulturminnespillet og 
Sporjakten- 
kulturminnekonkurranse 

2016 Økt kjennskap til 
kulturminner og bruk av 
nærområdene 

Kulturvern 
konsulent 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Kurs i fiskesprell for 
barnehageansatte og 
oppfølging av arrangerte 
kurs 

 

2016 Fokus sunne matgleder i 
barnehagene  

Rogaland 
fylkeskommune, 
avdelingssjef 
barnehage og 
folkehelsekoord. 
på Haugalandet 

Eksterne 
midler  

1000,- 

(budsjett 
folkehelse) 

 Sum 1000,- 
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Tiltak Fremdrift 

/ utført 
Målsetning Ansvar Kostnad 

Matglede i 
barnehagene i 
Karmøy 

2016  Bok om tema utgitt og fokus 
holdes kontinuerlig. 

Avdelingssjef 
barnehagene, 
barnehagene 

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

Barn som 
bekymrer  

2016  Heve kompetansen om tidlig 
identifikasjon og tidlig 
intervensjon blant ansatte 
som kommer i kontakt med 
barn og unge som lever i 
risikoutsatte livs- og 
familiesituasjoner. 

KorusVest, 
helsesøstertjenesten, 
oppvekst og kultur, 2 
barnehager samt  

Budsjett 
oppvekst 
og kultur 

 Sum 0,- 

 
 

 
  

             En god barnehage er viktig arena for tidlig innsats.  

Forebyggingen må starte her. 

 
Kilde: Karmøy kommune. 
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2.2 Tiltak i grunnskole 

 
Tiltak Fremdrift / 

utført 
Målsetning Ansvar Kostnad 

Beintøft gå til 
skolen-kampanje 
(www.beintøft.no ) 

8. uker på høsten  

-årlig happening 
hver høst.På sikt 
bør det vurderes i 
samarbeid med 
helsesøster-
tjenesten bør det 
drives 
informasjonsarbeid 
mot foreldre. 

Mer fysisk aktivitet i 
hverdagen i form av 
daglig å gå til skolen. 

Mulighet for 
holdningsendrende 
arbeid. Arrangementet 
når alle uavhengig av 
sosial status. 

Klimaalliansen, 
avdelingssjef 
skole, 
kulturavdelingen, 
skolene og 
folkehelsekoord. 

Budsjett 
teknisk 

Premie til beste 
klasse ved hver 
skole under 
beintøft –i form av 
konkurranse ved 
hver skole! 

 

Aktivitetsdag på 
Lindøy! 

3. og 4. mai 2016  

for 1. – 4. klasse 

Skape økt entusiasme 
om beintøft 
arrangementet blant 
elevene. 

Aktiviteter :kanopadling,  
frisbee, blindlek, sunn og 
god mat o.l som er 
knyttet opp mot 
læringsmål. 

Klimaalliansen, 
Friluftsrådet 
Vest, Karmøy 
folkehøgskole, 
avdelingssjef 
skole, idrettskon., 
kulturskon., og 
naturvernforv., 
skogbruksforv. , 
helsesøstre og 
folkehelsekoord. 

55.000,-
(budsjett 

folkehelse) 

Premie Beintøft 
Friluftliv i skolen/ 
trekking blant to 
av klassene fra 5. – 
7.  

Høsten 2015/  

våren 2016  

Motivere til økt gåing Haugesund 
turistforening og 
folkehelsekoord. 

0,- 

 Sum 55.000,- 

 
Kilde: Karmøy kommune. 
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Tiltak Fremdrift 
/ utført 

Målsetning Ansvar Kostnad 

Teambuilding-
aktivitet skole  

2. 
skoleklasser 

 

Dersom 
midler  

Teambuildingsdag med 
fokus på økt samhold, 
trivsel og fysisk 
aktivitet hos noen av 
8.-klassene i Karmøy 
kommune.  

Haugesund turist-
forening, avdelingssjef 
skole og SLT/-
folkehelsekoordinator.  

12.000,- 
(budsjett 

folkehelse) 

 

Søke om 
eksterne 

midler.  

”Opptur” alle 
elever i 8. klasse i 
Karmøy 
kommune  

Mai 2016 Dagstur i regi av  

Haugesund 
turistforening  

Skolesjef, 
idrettskonsulent og 
folkehelsekoord. 

Budsjett 
oppvekst og 

kultur 

Forebygge 
skolefravær, 2 års 
prosjekt 

2016 Forebygge skolefravær PPT og avdeling skole Eksterne 
midler 

Leiren ”ett steg 
opp” for å trygge 
overgangen 
mellom barne- og 
ungdommsskole 
på Stemnestaden 

13.-14. juni  
Stangeland 
ung.skole 

14.– 15. juni  

Skudenes 
ungd.skole 

 20.-21. juni 

Åkra ungd. 
skole 

 21.-22. juni 

Bø ungd. 
skole  

 

Trygge overgangene 
mellom barne og 
ungdomsskole, gi 
elevene kjennskap til 
frivillige lag og 
foreninger i 
nærområdet, gi elevene 
kjennskap til folk som 
jobber med ungdom, 
samt teambuilding 
blant de voksne. 

Arbeidsgruppe SLT, 
politiet, oppvekst og 
kultur, helse og omsorg, 
kulturhusene,  
Haugesund 
turistforening, 
FriluftrådetVest, 
Kopervik menighet, 
Møteplassen, 
fagforening, 
idrettslagene, frivillige 
lag og foreninger 
kommunikasjons-
rådgiver og SLT 
koordinator. 

105.000 

(budsjett 

folkehelse) 

25.000  

(budsjett 

SLT) 

120.000 

(budsjett 

oppvekst og 
kultur) 

 

Det søkes 
om midler 
fra KRÅD 

for å avlaste 
budsjettene. 

Tanntastisk  Informasjon om 
skolesatsningen med 
fokus på tenner og 
helse 

Tannhelse rogaland, 
avdelingssjef skole og 
folkehelsekoord. 

Budsjett 
tannhelse 

 Sum 262.000,- 
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Tiltak Fremdrift / utført Målsetning Ansvar Kostnad 

Unge&rus  

Lærer/ 
gruppeleder-
opplæring og 
foreldremøter. 

Årlig 
forebyggingsprogram 
på 8. trinnet i 
ungdomsskolene  

Heving av 
debutalder i alkohol 
mv.  

SLT- koordinator, 
skolene og politiets 
forebyggende 
gruppe.  

40.000,- 

(Budsjett 
SLT) 

Barn som 
bekymrer – vi 
ønsker å hjelpe» 
(tidligere  barn i 
rusfamilier) 

2016  Heve kompetansen 
om tidlig 
identifikasjon og 
tidlig intervensjon 
blant ansatte som 
kommer i kontakt 
med barn og unge 
som lever i 
risikoutsatte livs- 
og 
familiesituasjoner. 

Tverrfaglig 
samarbeidsprosjekt 
mellom helsestasjon 
og 
skolehelsetjenesten, 
skoler, barnehager, 
PPT og barnevern.  
 

Budsjett 
helse og 
omsorg/ 
oppvekst 
og kultur 

Sterk og klar 2016 Bø 
ungdomsskole 

Foreldresamarbeid 
og grensesetting  

 Midler 
oppvekst 

og 
kultur,- 

Program psykisk 
helse i 
ungdomsskolen 

 

2016   PPT og 
helsesøstertjenesten 

PPT 

Psykososiale 
team i 
ungdomsskolene 

2016  Forebygge 

psykososiale 

vansker hos 

skolebarn, fange 

opp og gripe fatt i 

utsatte barn så 

tidlig som mulig.  

Politirådet, SLT 
arbeidsgruppe, 
skolene, ppt, 
barnevern, 
helsesøstertjenesten, 
politiet. 

Dekkes 
innenfor 

egne 
budsjetter 

 Sum 40.000,- 
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Tiltak Fremdrift 
/ utført  

Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Forebyggende 
besøk skole 8. 
trinnet 

2016  Forebygge mobbing, 
informere om nettvett, 
radikalisering 

Politiets 
forebyggende 
gruppe og 
skolene 

Budsjett politiet 

UNGZONE 2016 Møteplassen utvidet i 2015 
også til to ungdomsskoler 
hvor fokuset er å gi fattige 
ungdom positive erfaringer 
og mestring på fritiden. 

 Fattigdomsmid., 

Søkt på nytt for 
2016. 

 Sum                    0,- 

 
 

 
 
Veilederen finnes her: http://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre-
kommunale-planer/veileder-ved-bekymring-hvordan-forebygge-og.pdf 
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2.3 Andre tiltak  

 
 

Tiltak Fremdrift 
/ utført 

Målsetning Ansvar Kostnad 

Ungdoms-
undersøkelse  

Uke 8.-11. 
2016 
samkjøring 
med øvrige 
kommuner 
i Rogaland. 

Kartlegge ungdoms 
levekår mv. 
gjennom 
“UngData”-
undersøkelsen og 
presentere resulta-
tene for elevene.  

Arbeidsgruppe SLT, 
KorusVest og 
interkommunal 
gruppe SLT, 
ungdomsskolene og 
videregående skoler i 
Karmøy kommune. 

20.000,- 

(budsjett SLT) 

Bekymringssamtalen 2016  Dialog for ansvar 
og positiv endring 

Politiets forebyggende 
gruppe  

Budsjett 
politiet 

Forebyggende 
prosjekt ungdom i 
samarbeid med 
idrettslag 

2016  Oppvekst og kultur, 
ppt, SLT og idrettslag 

20.000 

(budsjett 
folkehelse) 

 

Opplevelseskort 2016 Opplevelses kort 
for barn i 
lavinntekstfamilier 

Kulturavdelingen i 
samarbeid med NAV 
og SLT/-
folkehelsekoordinator. 

300.000,- 

(oppvekst og 
kultur) 

Barnas 
kommunestyre 

Høsten 
2016 

Opplæring i 
politiske systemet 

Kommun.rådgiver, 
oppvekst og kultur, 
formannskapskontoret  

  100.000,- 

(oppvekst 
og kultur) 

Forsknings-prosjekt  

Unge Uføre  

2016 Utarbeide og styre 
forskningsprosjekt 
mot unge uføre 

NAV Karmøy Budsjett 
Nav 

Karmøy 

Sunn livsstil for 
flyktningbarn og 
ungdom 

2016 Kompetanseheving 
og integrering for 
flyktningbarn og 
ungdom 

NAV Karmøy 
flyktningteam 

Budsjett NAV 
Karmøy/ 
eksterne 
midler 

Møteplassen 2016 Lavterkeltilbud til 
ungdom som sliter 
i hverdagen. 

IOGT, Karmøy 
kommune  

900.000  

 Sum 1.340.000 

Strategi 2 – Barn og unges oppvekstvilkår Sum 1.698.000 

 
 



16 
 

Strategi 3: Levevaner og livsstil - voksne  
 
Tiltak  Fremdrift / 

utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Gla dag 25. august 2016 Årlig dag med 
fokus på sunne 
matvaner/ 
bevegelsesglede for 
brukerne av KOT 

KOT har ansvaret, 
folkehelsekoord., 
Karmøy helsesport,  
Haugesund 
turistforening, 
Tannhelse rogaland tar 
(utspring fra ”Sunn og 
aktiv”). 

15.000  

(KOT ) 

Ansvarlig 
vertskap  

Årlig kurs for 
ansatte på 
skjenkestedene  

Bidra til en mer 
ansvarlig skjenking 
av alkohol og et 
mindre 
problemskapende 
uteliv  

Interkommunalt 
samarbeidsprosjekt  
mellom, SLT 
koordinator i 
Haugesund og Karmøy 
kommune og 
saksbehandler for 
bevillingssaker og 
politi/brannvesen.  

20.000,-  

(SLT) 

Balansetrening  2015 Lavterskel trening, 
forebygging 

Fysio og ergo. tjenesten Budsjett helse og 
omsorg 

Sunnere mat i 
kiosken i 
Karmøyhallen 

2016  Tilby sunnere mat 
på farten 

Oppvekst og kultur, 
Karmøyhallen og 
folkehelsekoord. 

0,- 

Av og til uten 
alkohol 

(kampanje 
organisasjon 
for alkohol) 

2016  Systematisere 
arbeidet med av og 
til 

 0,- 

Interkommun. 
kontroll 
prosjekt 

2015-2017 Bedre 
sjenkekontroller 

Brannvesen, 
saksbehandler 
skjenkesaker 

Søkt om ekstern 
finansiering 

 Sum 35.000,- 

Strategi 3 «Levevaner og livsstil – voksne» Sum 35.000,- 
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Strategi 4 : Kunnskapsbasert folkehelsearbeid og politikk 
 

 4.1. Planarbeid SLT / folkehelse    

 
Tiltak  Fremdrift / 

utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Følge opp system for 
løpende oversikt 
over helsetilstanden 

Kontinuerlig Økt 
kunnskapsgrunnlag. 

Statistikk gruppen og 
rådmannens 
ledergruppe 

0,- 

Oversiktsdokument 
over helsetilstanden 
og 
påvirkningsfaktorer 
basert på løpende 
oversikt. 

Kommunestyret 
8. februar 2016 

Grunnlag for 
kommunens 
planstrategi og øvrig 
planer i kommunen. 

SLT-/folkehelse 
koord. 
samfunnsplanlegger, 
statistikk gruppe 

0,- 

Utarbeide årlig 
handlingsplan for 
folkehelse /SLT 

2016  Handlingsplanen skal 
være basert på over-
siktsdok. Sikre at 
prosjekt/tiltak blir 
drevet på en 
systematisk måte.  

Folkehelseforum, 
SLT/-folke-
helsekoord.  

0,-  

Rullering av 
rusmiddelpolitisk 
handlingsplan  

2016 Strategisk dokument 
for å redusere bruk av 
rusmidler.  

Politirådet, SLT 
arbeidsgruppe og 
SLT koordinator 

0,- 

Veileder ved 
bekymring  

Hvordan forebygge 
og håndtere 
hatkriminalitet og 
voldelig 
ekstremisme blant 
unge? 

2016 Kompetanseheving, 
forebyggende ved 
Karmøy 
lensmannskontor har 
vært i barnevernet, 
ppt, skolene for å lære 
opp de ansatte.  

Forebyggende 
gruppe Karmøy 
lensmannskontor og 
SLT koordinator 

Eksterne 
midler 

Vurdering av regu-
leringsplaner mht 
folkehelse  

Drøftingsmøter 
med hensyn til 
innspill.  

Økt fokus på 
folkehelse ved 
vurdering av 
reguleringsplaner.  

Rådgiver idrett, 
avdelingssjef helse og 
folkehelse-
koordinator  

0,-  

Interkommunal 
handlingsplan om 
vold i nære 
relasjoner 

2016  Helse og omsorg i 
samarbeid med 
øvrige kommuner på 
Haugalandet 

0,- 

   Sum 0,- 



18 
 

 

4.2 Tverretatlige arrangementer/møtepunkt  

 
Tiltak  Fremdrift 

/ utført  
Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Kontinuitet i 
møtene 
folkehelseforum  

4 - 6 møter 
årlig  

Rådgivende organ 
mht. handlingsplan/ 
tiltak og 
oversiktsdokum.  

Folkehelsekoordinator, 
rådgiver idrett, rådgiver 
helse og omsorg, driftssjef 
og samfunnsplanlegger. 

2000,- 

(folkehelse)  

Kontinuitet i 
møtene i 
politirådet (SLT 
arbeidet) 

Møte 2 – 3 
ganger årlig 

 Ordfører, vara ordfører, 
rådmann, lensmann, leder 
orden politiet, oppvekst og 
kultursjef, helsesjef, teknisk 
sjef og SLT koordinator 

0,- 

Kontinuitet i 
møtene i SLT 
arbeidsgruppen 

Møte hver 
4. – 6.  uke 

 Leder etterforskning 
politiet, skolesjef, leder 
helsesøstertjenensten, leder 
barnevernet, sjef kultur, 
driftssjef og SLT 
koordinator. 

5000,- 

(budsjett 
SLT) 

Fagdag 
forebygging av 
voldelig 
ekstremisme og 
hatkriminalitet. 

27. januar Kompetanseheving 
frivillige, skoler, ppt, 
barnevern, 
helsesøster m.m. 

Forebyggende gruppe 
Karmøy lensmannskontor, 
SLT koordinator og RVTS. 

2000,- 

(budsjett 
SLT) 

Fagdag få en bedre 
forståelse av 
tverretatlig 
samarbeid rundt 
problematikken 
unge overgripere 

Internt 
møte  

 SLT arbeidsgruppe, 
fagutvikler barnevern og 
SLT koordinator, V27 

Eksterne 
midler 

   Sum 9.000,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivillige organisasjoner deltar på «leiren ett steg opp». Kilde: Karmøy kommune. 
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4.3 Andre tiltak 

Tiltak  Fremdrift /  
utført  

Målsetning  Ansvar  Kostnad  

Kompetanseheving Årlig 
deltakelse 
folkehelse-
konferanser 

Holde seg oppdatert 
faglig, knytte 
kontakter  

Folkehelsekoord.  8.000,- 

(folkehelse)  

Fattigdomsmidler, 
Bufdir. 

Årlig Virkemiddel slik at 
flere barn og 
ungdom får delta på 
sosiale arenaer 
uavhengig av 
foreldrenes inntekt 
og sosiale situasjon. 

Ordfører, rådmann  

og SLT koord. 

0,- 

Deltakelse KRÅD 
konferanse/ 

UngData 

Årlig Holde seg oppdatert 
faglig, knytte 
kontakter  

SLT koordinator 10.000,- 

(budsjett 
SLT) 

Intern kompetanse-
heving i Karmøy 
kommune 

Div. 
presentasjoner  

Økt kunnskap rundt 
folkehelseloven  

Folkehelsekoord. og 
kommuneoverlege  

0,- 

(folkehelse)  

Møter med 
tannhelsetjenesten i 
Rogaland 

2016 Økt kunnskap og 
samarbeid 

Tannhelsetjensten  

rog. og 
folkehelsekoord. 

0,- 

Trafikksikker 
kommune 

 

2016 Tverretatlig arbeid 
med trafikksikker 
kommune 

Trygg trafikk, 
driftsavdelingen, helse 
og omsorg og 
folkehelsekoord. 

0,- 

Barnas representant i 
hoveduvalg teknisk 
og miljø 

2016   Folkehelsekoordinator Budsjett 
sentral-

adm. 

Interkommunalt 
nettverk for SLT på 
Haugaland og 
Sunnhordland 

2015 Økt samarbeid og 
kunnskap på tvers 
av kommune 
grensene 

SLT koordinator 1000,- 

Innstilt på videre 
samarbeid med 
Sykkelby avtalen – 
øysiden av Karmøy 
og Haugesund 

2015  Driftsavdelingen,  

trafikksikkerhetsmidler 

        
100.000,- 

 

 Sum 119.000,- 

Strategi 4 Sum 128.000,- 
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5. Budsjett SLT / folkehelsearbeid – Karmøy kommune 
 

Kommunale 

budsjett/ 

 
 

Strategi  

Kommunale 

midler 
(sum midler SLT, 

oppvekst og kultur, 
helse og omsorg, 

teknisk) 

Folkehelse midler 
(sum midler folkehelse 
og fylkeskommunale 

midler) 

SUM  

Helsefremmende 

lokalsamfunn og 

frivillighet 

1.150.000 50.000 1.200.000 

Barn og unges 

oppvekstvilkår 

1.505.000 193.000 1.698.000 

Levevaner og livsstil 

voksne 

35.000 0 35.000 

Kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid og 

politikk 

118.000 10.000 128.000 

SUM 2.808.000 

 
(midler fra 
«andre» 
kommunale 
etater) 

253.000 

 

(153.000 fra Rog.fk 
og 100.000 Karmøy 
kommune) 

3.061.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Karmøy kommune. 
 
 
 
 
 
Kilde: Karmøy kommune. 
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VEDLEGG 1: ORGANISERING AV 

FOLKEHELSEARBEIDET 

 

1. Organisering av folkehelsearbeidet  
 
Det er rådmannen som har ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunen. Rådmannen har i 
2015/2016 fokusert på å få på plass et system for løpende oversiktsarbeid og utarbeidelse av 
et en skriftlig «oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016» (jf. saksnr. 7/16).  
 
Figuren under viser organiseringen av folkehelsearbeidet. Rådmannens ledergruppe er 
styrende organ for arbeidet. SLT-/ folkehelse koordinator koordinerer arbeidet.  
 
Folkehelseforum har ansvar for det strategiske folkehelsearbeidet, holde oppsyn med at 
løpende oversiktsarbeid skjer i tråd med utarbeidede rutiner, bistå i arbeidet med det 
skriftlig oversiktsdokument, gjennomføre premieringen av gå til skolen kampanjen Beintøft, 
få folkehelse forankret i organisasjonen og politiker opplæring. 
 
Statistikk gruppen har ansvar for å fremskaffe statistikk i tråd med vedtatte rutiner for 
løpende oversiktsarbeid og bistå i arbeidet med utarbeidelse av det 4- årige 
oversiktsdokumentet. 
 
 

 
 
Folkehelseforum består av: driftssjef, frivillighetskoordinator, rådgiver helse og omsorg, 
rådgiver idrett, samfunsplanlegger og SLT/- folkehelsekoordiator. Kommuneoverlegen er 
rådgiver for gruppen. 
 
Statistikk gruppen består av: samfunnsplanlegger, avdelingssjef helse, rådgiver oppvekst og 
kultur, representant NAV, kommuneoverlege og SLT-/ folkehelsekoordinator.  
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VEDLEGG 2:  

MANDAT SLT ARBEIDET  

 
 

Den overordnede målsetningen kan igjen brytes ned til følgende retningslinjer for SLT 
arbeidet:  
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1. Hva er SLT og folkehelse ?  
SLT er en modell for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak rettet mot barn 
og unge. Utgangspunktet for SLT modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes. 
Modellen er utviklet av KRÅD og har sitt utgangspring fra den danske SSP modellen.  
 

SLT understøttes av folkehelseloven som gir hele kommunen ansvar for å ”fremme 

befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelser, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 

beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen” (Folkehelseloven 
LOV-24-6-11 nr.29 § 1).   
 
Folkehelse og SLT inneholder en del av de samme elementene. Men forskjellen er at 
folkehelse gjelder for hele befolkningen på et overordnet nivå og gir hele kommunen som 
sådan ansvar for å tenke ”helse i alt vi gjør” (jf. folkehelseloven). SLT retter seg mot 
forebyggende arbeid (se kapittel 3) og har barn og unge som sin målgruppe.  
 
SLT og kriminalitetsforebygging handler om å satse på å unngå kriminalitet. Det handler om 
systematisk å analysere hvordan kriminal atferd oppstår for deretter å få dette forankret i 
planverket samt sette inn konkrete tiltak. Innsatsen må gjøres mangfoldig og rettes mot både 
sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Gjennom å sikre gode, 
helsefremmende og stimulerende lokalsamfunn og oppvekstmiljø (jf. overordnet målsetning 
for folkehelsearbeidet i Karmøy kommune) vil en sørge for tidlig hjelp samt at det kan bidra 
til mindre problemer, rusmisbruk og kriminalitet. Folkehelsehjulet illustrerer 
fremgangsmåten for et systematisk arbeid og er et godt redskap både i SLT og 
folkehelsearbeidet.  
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2. Hvordan lykkes med SLT arbeidet ?  
• Solid forankring 

Alle ledd i kommuneorganisasjonen må være kjent med hva SLT innebærer. Lederne 
på øverste nivå i kommune og politi må implementere forebygging i sine fagplaner. 
Samarbeidet på tvers av de ulike etatene og aktørene fordrer forpliktende samspill.  

• Permanent virksomhet 

KRÅD understreker at SLT- arbeidet bør etableres som en permanent ordning, 
forankret i de lokale styringssystemene og plandokumentene. 

• Koordinerte tiltak 

SLT er en samordningsmodell og en metode for å sette i verk effektive tiltak basert på 
kartlegging. Tiltak skal evalueres og iverksettes. Selve kjernen i SLT samarbeidet er 
aktive og koordinerte tiltak. 

• Samarbeid og tillit  
Forpliktende samarbeid er viktig i SLT modellen og forutsetter at de ulike aktørene 
viser gjensidig tillit og respekt samt framsnakker hverandre.  

• Samordningseffekt 

Forpliktende samarbeid på tvers av enheter og organisasjoner medfører at 
totaleffekten av innsatsen overgår det hver enkelt kan bidra med alene.  

• Felles problemforståelse 

For å oppnå effektive tiltak må alle parter ha en felles problemforståelse og 
virkelighetsoppfatning. For å få en felles forståelse er det viktig at problemene og 
årsakene blir kartlagt særlig i utsatte miljøer.  

• Karmøy kommune sine verdier 

SLT- systemet og arbeidet skal bygge på Karmøy kommune sine verdier ansvar, 

respekt og kvalitet.  
 

 
Kilde: Karmøynytt 
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3. Hva er forebygging ?  
 
Forebyggingsbegrepet handler om innsatsen som gjøres for å unngå at problemer oppstår.  

3.1 Primær, sekundær og tertiærforebygging 

• Primær forebygging er det holdningsskapende arbeidet som rettes mot hele 
befolkningen.  

• Sekundær forebygging retter seg mot utvalgte grupper som av ulike grunner er i 
faresonen for å utvikle problemer med kriminalitet og rus.  

• Tertiære forebygging retter seg mot de som allerede har problemer for å forhindre 
forverring og tilbakefall.  

3.2 Universell, selektiv og indikativ forebygging 

• Universell forebygging retter seg mot hele befolkningen og denne arbeidsmåten 
regnes som særlig effektiv innen folkehelsearbeidet. 

• Selektiv forebygging retter seg mot utvalgte grupper. 
• Indikativ forebygging retter seg mot enkeltindivider. 

3.3 Forebygging på systemnivå 

• Forebygging er innsats i forkant for å hindre skader eller unngå uønsket utvikling 
Mye av samfunnets innsats er rettet mot å bøte på skader som har inntruffet eller 
håndtere konsekvenser av en utvikling som har funnet sted. Regjeringen anbefaler 
større vekt på forebyggende virksomhet, noe som også er lovfestet i folkehelseloven. 
Dette krever evne til langsiktig tenkning. Ved bedre forebygging kan vi reparerer 
mindre og således spare enkeltmennesket og samfunnet for mye (regjeringens 
strategi for forebygging 2009).  

 

• Byggende tiltak er alle en viktig del av det forebyggende arbeidet. Byggende tiltak er 
oppveksttiltak som har til hensikt å skape gode livsvilkår for barn og unge. Det dreier 
seg om store og samfunnsbyggende tiltak rettet mot alle som vokser opp. 
Målgruppen er alle barn og unge.  

 

Tidlig innsats er en viktig strategi i det forebyggende og byggende arbeidet. Det er 
viktig å gi barn og unge gode oppvekstvilkår, så derfor er barnehager og skoler 
viktige arenaer innen folkehelse og SLT arbeidet. Samfunnet kan gjennom 
helsefremmende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår legge til rette for at alle barn 
og unge blir respektert og sett. 
 
Kultur- og fritidstiltak for barn og unge verken bør eller skal begrunnes ut fra et 
kriminalitetsforebyggende perspektiv, men ut fra aktivitetens egenverdi, og ut fra 
den byggende effekten slike tiltak har.  
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3.4 Forebygging mot ”sårbare grupper”  

• Langt fra alle problemer kan avverges på forhånd og da er det viktig å ha tiltak som 
retter seg mot de ”sårbare gruppene”. Tiltak kan rettes mot enkeltpersoner eller 
grupper som er i faresonen for å videreutvikle problemer. Her vil målgruppen være 
de som registreres i faresonen og sekundær forebyggingen skjer her. Den 
forebyggende innsatsen har som mål å svekke en definert risiko. Den meste av den 
selektive og sekundære forebyggingen omhandler dette. Men fremdeles er det 
generell forebygging som ikke er spesielt rettet mot rus og kriminalitetsforebygging.  
 

• Rus og kriminalitetsforebygging er i større grad rettet mot situasjoner og miljøer 
som er særlig utsatt. Her skjer det meste av den tertiære forebyggingen. Her settes 
det inn tiltak for de som har atferdsproblemer, høyt skolefravær eller har droppet ut 
av skolen, føler seg utenfor og derigjennom defineres inn i høyrisiko sonen for senere 
rusmisbruk og kriminelle handlinger. 

 

4. Mål og retningslinjer for SLT arbeidet   
 
Det overordnete målet for folkehelsearbeidet og således også SLT arbeidet som skal gå som 
en rød tråd i kommunens øvrige planarbeid er:  
Alle skal leve og bo i helsefremmende lokalsamfunn  

- med særlig vekt på barn og unges oppvekstvilkår.  

 

Den overordnede målsetningen kan igjen brytes ned til følgende retningslinjer for SLT 
arbeidet:  

1. SLT i Karmøy kommune har barn og unge samt deres foreldre som sin viktigste 

målgruppe. SLT skal jobbe for gode målrettede og samkjørte systemer hvor barn og 

unge med særskilt behov fanges opp tidligst mulig. 

 

2. SLT skal gjennom tverretatlig samarbeid, samordning og konkrete tiltak sammen 

med særlig politi og andre virksomheter bidra til å forebygge at barn og unge blir 

kriminelle. Det er viktig at alle aktørene har god kjennskap til hverandres virkefelt/ 
tjenester, aktiviteter og rammer. At enkelte tiltak vil måtte omfatte også ungdom over 
18 år, hindrer ikke at barn og unge er målgruppa.  

 
3. SLT- systemet i Karmøy kommune innebærer både primær, sekundær og tertiær 

forebygging. Hovedfokuset for politiråd/ styringsgruppe, arbeidsgruppe/ 
koordineringsnivå og SLT- koordinator er aktiv samordning og koordinering på 
systemnivå samt forebyggende og byggende tiltak. Men SLT systemet må kjenne 
godt til utførernivået som jobber på sekundær, tertiær, selektivt og indikativ nivå slik 
at tiltak settes inn i tråd med utfordringsbildet.   

 
4. Arbeidsplanen for SLT er pr. tiden rusmiddelpolitisk handlingsplan, handlingsplan 

for folkehelse, utviklet mandat for SLT arbeidet samt styringssignaler fra politirådet 

og SLT arbeidsgruppe.  
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5.  Organisering av SLT-arbeidet   
SLT arbeidet i Karmøy kommune organiseres på tre nivåer:  
 

1. Politirådet / styringsgruppe for SLT 

2. SLT arbeidsgruppe/ koordineringsnivå  

3. Utførernivå 

5.1 Politiråd/ styringsgruppe 

Den overordende styringen av SLT arbeidet i Karmøy kommune foretas av politirådet. 
Styringsgruppens ansvar er kommunens samlede innsats for forebygging av rus og 

kriminalitet blant barn og unge. Ansvaret må være forankret både administrativt og politisk.  
 

Oppgavene til politirådet er:  

• Å angi klare mål og prioriteringer for SLT arbeidet forebyggings og 
innsatsområde samt sørge for å implementere dette i det kommunale planverket 
samt politiets organisasjon.  

• Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om feltet som arbeidet rettes inn 
mot.  

• Ha det avgjørende ordet når det gjelder koordinators rolle og virksomhet i 
samspill med det øvrige tverretatlige SLT- arbeidet. 

• Saker som skal til politisk behandling drøftes først i politirådet. 
• Politirådet skal sørge for/legge til rette for ressurser både økonomisk og 

personellmessig (politirådet har ikke egne midler).  
 

Medlemmene er ordfører, rådmann, lensmann, leder for orden, teknisk sjef, helse og omsorgs 
sjef, oppvekst og kultursjef samt SLT- koordinator. Ordfører er møteleder og SLT- 
koordinator er sekretær. Rådmannen gis fullmakt til å endre på gruppens sammensetning.  
 
Politirådet møtes to til fire ganger i året. SLT- koordinator er saksbehandler men dette skjer i 
nært samarbeid med lensmann og ordfører/rådmann. Medlemmene av politirådet skal aktivt 
melde inn saker i forkant av møtene. 

 
SLT- koordiantor skal videreformidle informasjon og beslutninger tatt samt sørge for god 
informasjonsflyt mellom politirådet/styringsgruppen og  koordinerende nivå/ 
arbeidsgruppen og de utførende gruppene.  

 
Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politiet skal 
behandles i politirådet. Typiske saksfelter for politirådet kan være oppvekst og levekår, SLT, 
skole, barn og unge, fritid, organisert kriminalitet, barnevern, ordenssituasjonen, planlegging 
av fysiske omgivelser/ reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt 
skjenking og utelivsbransjen, narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og 
menneskehandel samt store arrangementer der politiet skal involveres.  
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Møtene skal være et sted for informasjon og meningsutveksling slik at etatene får bedre 
grunnlag til å treffe sine beslutninger. Politirådet skal ikke behandle individuelle saker.   

 
Videre bør det gis informasjon og orientering til formannskapet eller kommunestyret ved 
behov.  

5.2 SLT arbeidsgruppe/ koordinerende nivå 

Under politirådet kommer de som har ansvaret for den praktiske koordineringen av 
kommunens rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid. Deltakerne i 
koordinerings/arbeidsgruppen må være strategisk plassert slik at beslutninger om innsats 
og ressurser innen de ulike etatene kan tas. Sammensetningen bør gjenspeile de viktigste 
oppgavene for SLT- nettverket i kommunen.  

 
Arbeidsgruppen bør møtes månedlig for å sikre tett og nyttig kontakt mellom de ulike 
berørte etatene og sektorene. SLT koordinator er saksbehandler for gruppen men 

medlemmene må aktivt bidra med saker til møtene. 

 
Oppgavene til koordineringsnivå/ arbeidsgruppe er:  

• Fatte beslutninger og sette inn ressurser, etter rammene som er fastsatt i 
politirådet.  

• Avdekke problemer og utfordringer og i fellesskap komme med forslag til 
løsninger.  

• Framskaffe kunnskap om hvordan disse utfordringene best kan møtes, sette i 
gang tiltak og koordinere innsatsen på tvers av etatene.  

• Sørge for at hver sektor bidrar med kunnskap og innspill og gi råd om hva som 
bør settes i gang av kortsiktig og langsiktig tiltak.  

• Foreslå hvilke tiltak som skal evalueres og sikre effektiv utnyttelse av disse. 
• Arbeidsgruppen har et særskilt ansvar som pådriver og premissleverandør 

overfor politirådet / styringsgruppen. 
• Arbeidsgruppen bør være særlig oppmerksom på overlappende tiltak og vurdere 

samkjøring og bedre ressursutnytting.  
• Medlemmene i arbeidsgruppen skal aktivt melde inn saker og problemområder i 

forkant av de månedlige møtene og bidra med en oppdatering fra virksomheten 
på møtene.  

 
Møtene i arbeidsgruppen er en viktig lyttepost, men dette forutsetter at deltakerne aktivt 
deler kunnskapen sin. Arbeidsgruppen skal ikke behandle individuelle saker.   
 
I tillegg til å koordinere de kommunale aktørene er det viktig at SLT også har en rolle overfor 
private aktører. Dette gjelder i særlig grad frivillige lag og organisasjoner som i hovedsak 
driver et byggende arbeid. Men også disse driver et arbeid mot barn og unge i risikosonen. 
Næringslivet er også en viktig medspiller. De er ikke bare et mulig offer for kriminalitet, men 
også mulige sponsorer av forebyggende tiltak. 
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Medlemmene er avdelingssjef skole, leder for barnevern, leder for helsesøstertjenesten, 
driftssjef, avdelingsjef kultur, leder for ppt, seksjonsleder fra politiet og SLT koordinator. 
Rådmannen gis fullmakt til å endre på arbeidsgruppens sammensetning.   

5.3 Utføringsnivå 

Det utførende nivået vil stå for det konkret arbeidet ”ute i feltet”. Det er svært viktig at 
informasjonen når fram til utførernivået. Medlemmene i arbeidsgruppen og SLT- 
koordinator har en sentral rolle i å få informasjonen ut.  

 
Det utførende nivået vil ha høyst ulike oppgaver slik at møtevirksomheten må tilpasses 
behovet. Noen oppgaver vil være prosjekter mens andre oppgaver vil være løpende arbeid 
eller særskilte tiltak rettet mot sårbare grupper. Politirådet og arbeidsgruppen må foreta 
konkrete prioriteringer så det skapes sammenheng i arbeidet. Men det er viktig med tydelig 
kommunikasjon mellom de tre nivåene.  
 
Eksempler på utførernivået er politiets forebyggende gruppe, skolehelsetjenesten, 
barnevernet, møteplassen og foreldre - barn teamet.  
 

6. SLT – koordinators rolle  
 
Fire nøkkelord beskriver kjernen i SLT- koordinators rolle:  

• Identifisere problemområder 

• Innhente og formidle kunnskap 

• initiere tiltak – gi ansvar 

• Aktiv samordning 

6.1 Identifisere problemområdene 

SLT- koordinator skal skaffe den nødvendige oversikten over problemområdene i 
kommunen og hvem som besitter hvilken kunnskap. Kartleggingen bør sees i sammenheng 
med § 5 i folkehelseloven om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.  

 
SLT- koordinator har sammen med arbeidsgruppen ansvar for at kunnskapen og 

informasjonen fra alle nivåer samles og systematiseres og når fram til de rette personene.  
 

Sentrale elementer i dette arbeidet vil være ”oversikt over helsetilstanden”, årlige 
Folkehelseprofiler, Ung - data analyser samt politiets lokale statistikk basert på observasjoner 
og anmeldelser. Dette handler ikke kun om anmeldte forhold men om kunnskap og inntrykk 
som politiet sitter på om nødvendige problemområder. Statistisk informasjon kombinert 
med faktiske observasjoner er et nyttige verktøy å basere SLT- arbeidet på.  

6.2 Innhente og formidle kunnskap 

Det er viktig med en felles virkelighetsoppfattelse av hvor skoen trykker for å få gjort noe 
med problemet. Styringsgruppen trenger nødvendig kunnskap om situasjonen i kommunen. 
Arbeidsgruppen sammen med SLT- koordinator har en viktig rolle i utarbeidelse og 
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kartlegging av situasjonen i kommunen (jf. det systematiske folkehelsearbeidet). SLT- 
koordinator må styre prosessen aktivt.  

6.3 Initiere tiltak – gi ansvar 

SLT- koordinator har ansvar for å iverksette konkrete tiltak i nært samarbeid med 
arbeidsgruppen og etter vedtak i politirådet. Når analysen og erfaringene fra den utførende 
virksomheten er på plass bør det legge fram en sak for arbeidsgruppen. Medlemmene i 
arbeidsgruppen bør selv delta aktivt og har ansvar for å gjøre noe med problemene som er 
avdekket slik at en i fellesskap kan finne løsninger. SLT- koordinator skal i størst mulig grad 
initiere og koordinere ikke gjennomføre tiltakene. Når et tiltak er igangsatt bør det også 
vurderes hvordan dette skal evalueres.  

6.4 Aktiv samordning 

For å få til et godt koordineringsarbeid er det viktig med gjensidig informasjon, personlig 

kontakt, avklarte ansvarsforhold, klare mål, gode rutiner og skriftlig dokumentasjon. Det er 
viktig at deltakerne i SLT- nettverket møtes ofte for å bli trygge på hverandre, vet hva de 
andre driver med samt hva de ønsker å få til.  

 
SLT- koordinator har særlig ansvar for å skape et godt samarbeidsklima og bidra til en felles 
problemforståelse. Ute i virksomhetene må SLT- koordinator bryte ned barrierer som kan stå 
i veien for samordning.  

 
Deltakerne i nettverket på tvers av etatene må fungere som gjensidige partnere, vise 

hverandre respekt og tillit. Et klima hvor terskelen er lav for å løfte fram nye tanker og 
løsninger er viktig.  

 
Erfaringer hentet fra andre kommuner viser at det er viktig for SLT- systemet at 
koordinatoren er synlig og en aktiv pådriver. For å skape tillit, bygge relasjoner med politiet, 
de kommunale etatene, opprettholde dugnadsånden og kreativiteten som det bør tilstrebes 
at deler av SLT- arbeidet bærer preg av, er det viktig at SLT - koordinator har tid til å bygge 

relasjoner med samarbeidspartnere i og utenfor det kommunale systemet. Det er også viktig 
at SLT -koordinator er til stede ved store/sentrale arrangementer, men det bør unngås for 
mye involvering i driften. Dette må tilpasses stillingsandelen.  
 
Koordineringsgruppen og SLT- koordinator skal særlig vektlegge samordning og samarbeid 

slik at de som jobber med barn og unge får bedre kjennskap og kunnskap om hverandre, 
arbeidsmetoder og innsatsfeltene. SLT- koordinator skal ikke inngå i ordnær drift, men 
koordinering og samordning av tiltak særlig i en oppstartsfase er en viktig oppgave.  

 
Det er også avgjørende at stillingen har en hensiktsmessig plassering i rådmannens stab. 
Dette er særlig med tanke på god kontakt med rådmann og ordfører. 
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6.5 Andre konkrete oppgaver   

SLT-ordningen har pr. tiden ansvar for gjennomføring av:  
 

• Rusforebyggende tiltak rettet mot  ungdomsskolene. SLT arbeidsgruppen bør se på 
muligheten for et tettere samarbeid med skolene og andre parter.  

• Rullering og oppfølging av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Her bør det vurderes 
om rusmiddelpolitisk handlingsplan og folkehelseplanen skal sees mer i 
sammenheng.  

• Gjennomføring av ungdomsundersøkelsene UNG – data.  
• Forebyggingsprogrammet Ansvarlig Vertskap skal bidra til en tryggere 

alkoholomsetning gjennom skolering av ansatte på skjenkestedene. Dette 
programmet tilbys årlig i samarbeid med politi og saksbehandler for 
skjenkebevilgning i Karmøy kommune.  

• SLT- systemet er nært knyttet til folkehelsearbeidet og gjennomfører flere prosjekter 
rettet mot barn og unge. Eksempelvis kan nevnes:  

o Leiren ”ett steg opp” for å trygge overgangen mellom barne og 
ungdomsskolen, et tverretatlig samarbeid med politiet og frivillige 
organisasjoner. 

o Beintøft – gå til skolen kampanje med koordinering/organisering av 
tilhørende premie ” en dag i friluft” sammen med frivillige lag og foreninger 

o Heving av kompetanse i kroppsøving og uteskole i grunnskole og 
ungdomsskole. 

o Pilotprosjekt teambuilding i ungdomsskolen. 
 

Prosjekter og tiltak har mange positive effekter. Felles prosjekter gir ansikter og ikke 
bare ”navn og nummer” både for deltakerne og arrangørene på prosjektene. Dette har viset 
seg å senke tersklene til tjenestetilbudet. Samtidig bidrar slike tiltak til tverretatlig 
teambuilding blant de voksne.  
 
Kommunikasjonsrådgiver innehar nyttig og bra kompetanse som ønskes benyttet i SLT- 
arbeidet i kommunen, eksempelvis innen analyse av UNG data, planer samt utforming av 
materiell. 
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7. SLT og veien videre   
• Jobbe for en helhetlig forståelse av hva SLT innebærer og bygge videre på SLT 

arbeidet som har vært utført i Karmøy kommune.  
 
• Arbeide for at barn og unge med særskilte behov fanges opp på et tidlig tidspunkt. 
 
• Bygge opp en SLT-modellen basert på forpliktende samarbeid, gjensidig tillit og 

respekt mellom aktørene samt skape et godt samarbeidsklima med interne og 
eksterne aktører som særlig politiet.  

 
• Skape en holdning og tro på at forebyggende arbeid virker, selv om konkrete 

resultater lar vente på seg - og ikke alt kan telles i kroner og øre. Det vil si at alle får et 
eierforhold til arbeidsmetodene innen SLT og folkehelse - som betyr at alle 
tenker ”helse i alt vi gjør”, forebygging og samordning i alle ledd. 

 
• Arbeide for å få på plass et SLT prosjekt med fokus på å trygge overgangene mellom 

barne- og ungdomsskole, bidrar til bedre samhandling mellom aktørene i SLT 
systemet i nært samarbeid med frivillige lag og foreninger. Her har særlig 
arbeidsgruppen et ansvar.    

 
• Legge til rette for implementering/ igangsetting av psykososiale team/møteplasser for 

de som jobber med barn og unge hvor individet står i fokus.    
 

• Utarbeide et styringshjul for SLT og folkehelsearbeidet i Karmøy kommune.  
 
 

 

 
 
Kilde: Karmøy kommune. 
 


