
 

 

 

 

 

 

 

        -Forebyggende tiltak for ungdom- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2018 
Felles Ansvar  

 
Handlingsplan 2009 



 Felles Ansvar i Salten er: 
 

• Et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene i Salten.   

• Et gratis lavterskeltilbud for ungdom i Salten– ingen ventelister. Tilgjengelig for alle rundt 
ungdommen – for eksempel foreldre, politi, barnevern skole, trenere.  
 

Felles Ansvar i Salten: 

• Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  

• Kort vei fra bekymring til tiltak. Barnevern, skole og politi har en og samme koordinator å 
forholde seg til.  

• Ungdom som får oppfølging gjennom Felles Ansvar må samtykke til at politi og 
foreldre/foresatte får ta del i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at kommunen -som 
satser på tiltaket-, politiet og hjemmet har tatt problematikken på alvor. 

 

 

”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som 

hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller 

bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til endring i 

forhold til uønskede handlinger. 

Felles ansvar har to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen. Vi er lokalisert på Bodø 

Politihus, og i henhold til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter. 

Samarbeidet mellom Felles Ansvar i Salten, tidligere Salten Politidistrikt, og Konfliktrådet i 

Salten er godt innarbeidet og fungerer etter hensikten.   

       I løpet av 2018 ble det skrevet 114 kontrakter med Felles Ansvar 

  Se lengre ned for kommuneoversikt. 

 

Styret 

Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig 

kvalitet, og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk 

ansvarlig.  

 

Styret 2018: 

  
-Ronny Borge, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2019)  
  Vara: Anne Lise Nordvik Arntzen, Sørfold kommune (på valg i 2019)  

 
-Tor Håvard Bentzen, fungerende leder politiet i Salten (på valg i 2019)  
 Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 - politiet (på valg i 2019)  

 
       -Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet (på valg i 2020)  

                      Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2020)  
 

-Randolv Gryt, leder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 2020)  
 Vara: Bente Haukås, nestleder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 
2020) 
 
I løpet av 2018 er det blitt gjennomført tre styremøter. 

  

  

  

 
 



Økonomi 

Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd, 

dvs. at Rødøy og Værøy & Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   

  Styret i Felles Ansvar har tatt regnskapet for 2018 til orientering og har ingen merknader til dette. 

  For øvrig vises det til årsregnskap for Salten Regionråd. 

 

   

Oppgaver og aktivitet i 2018 

 
   Antall kontrakter: 

I løpet av 2018 ble det totalt skrevet 114 kontrakter med Felles Ansvar i Salten: 

  Utenfor straffesak:   77 

  Påtaleunnlatelse:     11 

  Ungdomsoppf.:         27 

  Ungdomsstraff:          1 

 

 Litt forklaring til kategoriene:  

• «Utenfor straffesak» vil si ungdommer som kommer direkte fra en bekymringssamtale hos 

politiet, hvor det er avdekket forhold som gjør at man tenker videre oppfølgning kan være lurt, 

eller at andre samarbeidspartnere har videresendt ungdommen til oss -eventuelt at foreldre 

eller andre rundt ungdommen tar direkte kontakt med FA. 

• «Påtaleunnlatelser» er blitt gitt i f.eks førstegangs brukersaker, og ved andre mindre lovbrudd. 

I løpet av 2018, er imidlertid flere og flere av disse sakene ikke gått direkte til påtaleunnlatelse 

med vilkår FA, men blitt gjennomført som «ungdomsoppfølging» gjennom Konfliktrådet. 

• I «Ungdomsoppfølging» og «Ungdomsstraff», som er en straffegjennomføring i regi av 

Konfliktrådet, er FA inne som tiltak der det er rus involvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabellen under viser en oversikt over hvilken kommune ungdommene var hjemmehørende i: 

    

Kommune Antall kontrakter 

  

  Rødøy 

O 

    Meløy 

4 

Gildeskål 

1 

   Beiarn       

1 

  Saltdal 

2 

  Fauske 

19 

 Sørfold 

2 

Steigen 

1 

Hamarøy 

4 

     Bodø 

79 

  Værøy 

1 

  Røst 

0 

  

TOTALT 114 

  

http://www.meloy.kommune.no/
http://www.gildeskal.kommune.no/
http://www.beiarn.kommune.no/
http://www.saltdal.kommune.no/
http://www.fauske.kommune.no/
http://www.sorfold.kommune.no/
http://www.steigen.kommune.no/
http://www.hamaroy.kommune.no/
http://bodo.kommune.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv166o4u_fAhWJECwKHRLrDKwQjRx6BAgBEAU&url=https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:V%C3%A6r%C3%B8y_komm.svg&psig=AOvVaw1SvoAXM9JzPcCpb7oeVbkc&ust=1547641043780174
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK79jG4u_fAhWIhqYKHcTYDzsQjRx6BAgBEAU&url=https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8sts_kommunev%C3%A5pen&psig=AOvVaw2iNntipS1DpdoTq4c4lL4H&ust=1547641108404614


 

  Annen aktivitet i 2018 

Felles Ansvar ønsker å være en samarbeidspart for alle kommunene i Salten. Selv om det ikke    

alltid resulterer i en kontrakt, er vi ofte «sparringspartner» til ulike samarbeidende aktører.  

Vi ønsker også å bidra på foredragsfronten, med aktuelle tema. I 2018 har vi dessverre måttet 

takke nei til flere forespørsler, fordi vi ikke har hatt mulighet tidsmessig. Vi har også for første 

gang ikke kunne gi et tilbud til flere ungdom over 18 år som ønsket oppfølging, eller ungdom 

som ønsket å forlenge kontrakten med Felles Ansvar ut over de oppsatte 6 månedene. 

MEN, i løpet av 2018 har vi – i tillegg til et rekordår på antall kontrakter – gjennomført: 

• Foredrag om nettvett for alle ungdomsskoleelever og foresatte på Ørnes, Rødøy og 

Glomfjord 

• Foredrag/ workshop om narkotika for alle ungdommer og foresatte på Røst 

• «Dialogkafe» med ungdom og foresatte på Bodøsjøen skole. Dette er et «pilotprosjekt» 

i samarbeid med Bodø- og Bodin VGS. Tanken er at det er et tilbud alle skolene i Bodø 

skal få på årlig basis. Skolekontoret i Bodø har overtatt den videre planleggingen. 

• Informasjonsmøter med tverrfaglige team ved skolene Alstad, Hunstad, Tverlandet, 

Saltvern, Bankgata, Bodøsjøen. Disse er gjennomført i samarbeid med politiet. 

• Kurs om rusreformen som er under utarbeidelse, og deltatt på nasjonal konferanse om 

ungdom og cannabis. 

• Paneldebatt under «Lytring» i Stormen, hvor temaet var legalisering av cannabis. 

• Studietur til Stockholm i regi av Regionrådet, med besøk hos et lignende tiltak som FA i 

Nacka kommune. 

• Månedlige møter i forumet TTI (Tidlig Tverrfaglig Intervensjon). Et tverrfaglig samarbeid 

bestående av deltakere fra politiet, Barnevernet i Bodø, Utekontakten, 

Helsesøstertjenesten, Foyer og Felles Ansvar. 

 

 

  Samarbeidspartnere 

Politiet /U18 

Politiet er ofte de som kommer først i kontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De 

har bekymringssamtaler, etterforsker straffesakene og melder inn aktuelle kandidater til Felles 

Ansvar. Politiet deltar i nettverksgrupper der det er hensiktsmessig, og forestår undervisning 

for ungdommer i kontrakt. U18 vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved 

bekymringssamtalen. Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles ansvarsmodellen 

som en frivillig kontrakt uten at straffesak opprettes. 

Konfliktrådet 

Felles Ansvar og Konfliktrådet har en faglig tilknytning som er i samsvar med retningslinjene i 

samarbeidsavtalen. 

I tillegg bidrar Felles Ansvar inn i stormøter og oppfølgingsteam i forbindelse med 

ungdomsoppfølging/ ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Faglig leder i Felles Ansvar er 

medlem av ressursgruppen til ungdomskoordinator i Konfliktrådet.  

 



Barnevernet 

 Barnevernet er representert i mange nettverksgrupper. De er en naturlig samarbeidspart i 

arbeidet med Felles Ansvar. De har bl.a som oppgave å vurdere om det er behov for andre 

tiltak underveis eller i etterkant av oppfølging gjennom Felles Ansvar i Salten. 

Rusteamet/ TRUprosjektet 

Rusteamet er en naturlig samarbeidspartner der kartleggingen avdekker et omfattende 

rusproblem/ psykiske plager. Faglig leder i Felles Ansvar har deltatt i ressursgruppa til 

prosjektet «Tilgjengelig Rusbehandling for Ungdom». Dette er et prosjekt i regi av 

Rusteamet for tverrfaglig tilrettelegging for et best mulig tilbud til rusutsatt ungdom. 

 

«Ny Giv» 

Ny Giv er et prosjekt i regi av Kirkens bymisjon. De har som mål å gi den enkelte deltaker økt 

livskvalitet gjennom tilbud om sosial aktivitet. Deltakeren følges opp av en veileder som er 

fagperson på området. Ny Giv har fått tilskudd av midler som er øremerket ungdommer som 

følges opp gjennom Felles Ansvar. Dette gir oss en unik mulighet til å få ungdom i gang med 

en fritidssyssel. 

 

NKS Veiledningssenter for pårørende  

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende 
til rusmiddelavhengige.  

 

 

Informasjon 

Felles Ansvar i Salten har egen hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no 

Her finnes informasjon om hva Felles Ansvar kan tilby, i tillegg til aktuelle 

linker/samarbeidspartnere og kontaktinfo.  

 

http://www.salten.no/

