
 

 

 

 

 

 

 

        -Forebyggende tiltak for ungdom- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2016 
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 2016 ble det skrevet  74 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 2016: 

  
-Ronny Borge, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2017)  
  Vara: Anne Lise Nordvik Arntzen, Sørfold kommune (på valg i 2017)  

 
-Arne Hammer, fungerende leder Salten (på valg i 2017)  
 Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 - politiet (på valg i 2017)  

 
       -Mona Hammerfjeld leder Konfliktrådet (på valg i 2018)  

                      Vara: Titten Stensland ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2018)  
 

-Randolv Gryt leder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 2018)  
 Vara: Bente Haukås nestleder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 
2018) 
 
I løpet av 2016 er det blitt gjennomført fire styremøter. 

  

  

  

 
 



 

 

Økonomi 

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

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

  Styret i Felles Ansvar har tatt regnskapet for 2016 til orientering og har ingen merknader til dette. 

  For øvrig vises det til årsregnskap for Salten Regionråd. 

 

  

   

Oppgaver og aktivitet i 2016 

 
Felles Ansvar tilbyr to typer kontrakt: 
 
Ungdomskontrakt 
Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på minimum seks 
måneder. Det opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som består av foresatte og 
profesjonelle/private aktører som kjenner ungdommen. 
 
Ruskontrakt 
Jevnlige samtaler med ansatt i Felles Ansvar og/eller kommunepersonell med kompetanse på 
rus. Rustesting i regi av politi eller helsevesen. Koordineres av Felles Ansvar i Salten. 
 

«Ungdomskontrakter» og «ruskontrakter» skal være er et alternativ til ordinær straff der 

ungdommen er dømt i en straffesak, eller i tilfeller der atferden ansees som bekymringsverdig. 

 
 
Begge typer kontrakt har fokus på veiledning, og målet er å bidra til at ungdommen tar gode 
valg for seg selv. I løpet av kontraktsperioden på 6 måneder gjennomføres det jevnlige møter 
med ungdommen, hvor Motiverende Intervju (MI) benyttes. Vi tilbyr også 
hasjavvenningsprogram (HAP).  Vi anser dette som nødvendig for å bygge gode relasjoner, 
og gjennom dette muliggjøre en endring. 
Felles Ansvar nyter også godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten, med tanke 
på videre henvisning og oppfølging av ungdom og foresatte. 
 
 
 

Felles Ansvar blir forsket på 

Førsteamanuensis Tina Luther Handegård ved Politihøgskolen har startet et 
forskningsprosjekt på ungdommer som har vært hos Felles Ansvar. 

Formålet med studien er å undersøke hva som kan være suksesskriterier for ulike typer 
forebyggende tiltak. Tina skal intervjue ungdommer som har vært innom følgende 
forebyggende tiltak: bekymringssamtale hos politiet, ungdomskontrakt og ruskontrakt. 
Problemstillingen er: «Hva kan være suksess kriterier for at kriminalitetsforebyggende tiltak 
skal være preventiv og/eller reparerende overfor sårbare unge?» Resultatene av studien vil bli 
presentert i Regionrådet når den er ferdigstilt. 

 

 



Faglig påfyll 

 Rune har avsluttet studiet «Folkehelsearbeid» ved Universitetet i Nordland. Studiet gir tverr- 
og flerfaglig kunnskap, og skal blant annet fokusere på livsstil, levekår og hvilken betydning 
politiske beslutninger på alle samfunnsområder har for folkehelsen. Denne kunnskapen er 
svært nyttig opp mot de tverrfaglige miljøene vi ofte deltar i.  

 

Ingunn har avsluttet fordypningsdelen i Motiverende Intervju. MI består av fire fundamentale 
prosesser, som fungerer som overordnede samtalestrategier som den profesjonelle styrer 
samtalen etter og veksler mellom. De fire prosessene er; Relasjonsbygging, fokus på en 
forandring, frembringe personens argumenter for endring, planlegge endringen. Innenfor disse 
samtalene knytter det seg en rekke samtaleteknikker – og strategier, som skal bidra til at 
personen selv skal ønske å ta første skritt i retning av endring. 

 

Rune har sammen med ansatt på Fauske lensmannskontor vært på nasjonal konferanse om 
cannabis i Kristiansand. Tema var samspillet mellom cannabis og psykisk helse. Interessant 
opp mot vårt arbeid med ungdom, og viktig å sette fokus på. 

 

Vi har begge deltatt på flere fagdager, blant annet «Se meg!»-konferansen i regi av 
Pårørendesenteret og Krisesenteret. Her var også samarbeidspartnere fra Salten invitert med 
på Felles Ansvars regning. En flott og lærerik konferanse! 

 

I tillegg har vi gjennomført  stand med politiets U18 og narkotika-avsnitt på Bodin 
videregående skole i forbindelse med markering av narkotikafri skole. 

Vi har hatt seminar med lærere fra hele Bodø med tema: «Nett og rus» sammen med 
etterforsker av elektroniske spor. 

Vi har informert om rus og kriminalitet til alle TIP klassene på Bodø videregående skole, 
sammen med politiets U18- team. 

Vi har gjennomført temadager om rus og kriminalitet i 8 skoleklasser på Knut Hamsun 
videregående skole i samarbeid med Hamarøy lensmannskontor. 

 

 
 Antall kontrakter: 

I løpet av 2016 ble det totalt skrevet 74 kontrakter  

  

26 ungdommer i Salten inngikk en egen ungdomskontrakt. 11 av disse var i forbindelse med 

straffesak. De resterende ble videresendt til Felles Ansvar etter bekymringssamtale hos U18/ 

politiet 

  

Antall ruskontrakter var 48 stykker. 6 av disse var i forbindelse med straffesak/ 

påtaleunnlatelse. De resterende ble hovedsakelig videresendt til Felles Ansvar etter 

bekymringssamtale hos U18/politiet. 

I tillegg var Felles Ansvar tiltak i oppfølgingsgruppen til 5 ungdommer som gjennomførte 

ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet i Salten. 

Som et lite historisk bakteppe til dette, kan det nevnes at det i 4 års perioden 2007 til og med 
2010 totalt ble skrevet kontrakt med 65 ungdommer.  

En hovedårsak til dette - slik vi ser det- er at U18 i perioder av året har vært bedre bemannet 
enn på lenge. De har hatt mulighet til å jobbe proaktivt, og gjennomføre bekymringssamtaler 
på et tidlig stadium. Dette har igjen ført til at Felles Ansvar har kunne bli benyttet som tiltak, før 
straffesak var et faktum. 



 

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

    

Kommune Antall kontrakter 

Meløy 8 

Gildeskål 4 

Bodø         46 

Fauske 5 

Hamarøy 4 

Beiarn 1 

Saltdal 3 

Steigen 

Sørfold 

2 

1 

 

    

  Samarbeidspartnere 

Politiet /U18 

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

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. Ungdomsteamet 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. 

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. Koordinator i Felles Ansvar har i 2016 satt i ressursgruppa til 

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

for tverrfaglig tilrettelegge 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.  

 

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. Koordinator i Felles Ansvar er 

medlem av ressursgruppen til ungdomskoordinator i Konfliktrådet.  

 

Tverrfaglig gruppe 

Felles Ansvar deltar i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det opp aktuelle tema med 

samarbeidspartnere i kommunen (politi, barnevern, NAV, BUP, Rusenhet, Utekontakt). Her er 

til tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir faglig påfyll.  

 

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/

