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AVTALE  
Mellom: Kommunene i Nordland Politidistrikt, herunder Indre Salten 

lensmannsdistrikt, Bodø politistasjonsdistrikt og Ytre Salten 
lensmannsdistrikt, vedr.: Opprettelse og drift av tiltaket ”Felles 
Ansvar i Salten” 

 

1. AVTALEPARTER 
Denne avtalen er en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunene: 
 
• Hamarøy 
• Steigen 
• Sørfold 

• Fauske 
• Saltdal 
• Beiarn 

• Bodø 
• Gildeskål 
• Meløy 

• Røst 
• Værøy 
• Rødøy 

Avtalen administreres av Salten Regionråd på vegne av nevnte kommuner. 

2. FORMÅL 
Formålet med avtalen er å videreføre prosjektet ”Felles ansvar - snu unge lovbrytere i 
tide” som permanent tiltak fra 1.7.2007. 

”Felles Ansvar i Salten” skal koordinere og følge opp tiltak for ungdom som har begått 
kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. Dette skal gjøres gjennom tett samarbeid 
med Nordland Politidistrikt, Konfliktrådet for Salten & Helgeland og ulike hjelpeapparat 
som skole, barnevern, psykiatri, o.a.  

Felles Ansvar skal sikre at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell 
problematikk. Det skal være kort vei fra bekymring til tiltak. 

Lovbrudd eller bekymringssaker saker velges som innfallsvinkel til 
samarbeidsprosjektene. Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte 
ungdom (unge lovbryter) få hjelp til å takle sin negative atferd (lovbrudd) og endre den i 
retning av konstruktiv virksomhet knyttet til utdanning, arbeid, hjem og fritid.  

Et sentralt prinsipp er å involvere partene som aktive deltakere for å løse en aktuell 
konflikt eller situasjon. Dette har også sitt utgangspunkt i prinsippene for ”restorative 
justice/practice” (forsoningsjustis). Målet er å oppnå en forsoning mellom 
gjerningsperson, fornærmede og lokalmiljøet, eller andre som er berørte av 
ugjerningen. 
 
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. 
 

3. VIRKSOMHETEN 
”Felles Ansvar i Salten” skal inngå avtale med Nordland Politidistrikt og Konfliktrådet i 
Salten & Helgeland om praktisk drift av tiltaket og faglig tilhørighet. Faglig leder og 
prosjektleder(e) for ”Felles Ansvar i Salten” skal ha kontor sammen med, eller i nær 
tilknytning til Politiet og Konfliktrådet for & Helgeland. Kontorutgiftene for tiltaket skal 
dekkes av politiet. 
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Det er en forutsetning at tiltaket over tid skal være rettet forholdsvis like mye mot alle 
avtalekommuner. Utgiftene til drift av ”Felles Ansvar i Salten” dekkes av kommunene i 
Nordland Politidistrikt som er med i avtalen.  

Kostnadene fordeles etter vurdering av følgende modeller: 

• grunnfinansiering fra hver medlemskommune 

• innbyggertall ved siste årsskifte 

Salten Regionråd vedtar budsjett for hele regionrådets virksomhet, herunder for Felles 
Ansvar i Salten for kommende år. Budsjettet skal vedtas innen 1. oktober. 

Forslag til budsjett utarbeides av faglig leder i samarbeid med tiltakets styre.  

4. ORGANISERING 
”Felles Ansvar i Salten” er et samarbeidstiltak i regi av Salten Regionråd, igangsatt 
etter avtale mellom kommunene i Nordland Politidistrikt som følger av avtalen.  

Regionrådet (kommunene i Salten), utvidet med 2 representanter fra hver av 
avtalekommunene utenfor Salten, (”Utvidet Regionråd”) er øverste myndighet for 
tiltaket.  

”Utvidet Regionråd” skal: 

a) Oppnevne styre for tiltaket på 4-5 personer med personlige varamedlemmer.  
a. Vedta handlingsplaner 

Salten Regionråd fører regnskap for tiltaket og ivaretar arbeidsgiveransvaret for 
tiltakets ansatte.  

Revisjon foretas av Salten Kommunerevisjon. 

5. STYRET 
Styret oppnevnes for 2 år av gangen, men slik at halvparten av medlemmene velges 
annethvert år.   

Styret skal være sammensatt av sentrale ledere fra: 

• avtalekommunene (helse og oppvekst), 
• politiet og 
• konfliktrådet  

Styret møtes ved behov og er ansvarlig for å følge opp den strategiske ledelsen av 
tiltaket ovenfor avtalepartene.  

Styret skal: 

a. følge opp tiltaket og gi råd om drift og økonomi, 
b. utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett for tiltaket 
c. påse at tiltaket holder faglig høy kvalitet og utøves innenfor gjeldende lover og 

forskrifter, 
d. tas med på råd ved ansettelser, 
e. gi råd til Salten Regionråd ved inngåelse av samarbeidsavtaler med Nordland 

Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten, 
f. avgi årlig rapport til ”Utvidet Regionråd” (avtalepartene). 

Tiltakets faglige leder forbereder saker til styret og deltar i styrets møter. 
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6. SEKRETARIAT 
Salten Regionråd kan tilsette faglig administrativ ledelse i Felles Ansvar i Salten.  

Sekretariatet i Felles Ansvar er underlagt regionrådets sekretariat og kan tillegges 
innstillingsrett til styret. 

Tiltakets ansatte er ansatt i Salten Regionråd og følger arbeids- og ansettelsesvilkår 
gjeldende for Salten Regionråd.   

 

7. ENDRING AV AVTALEN OG AVTALENS VARIGHET 
Avtalen varer til den sies opp.  

Endring av avtalen kan gjøres av ”Utvidet Regionråd” med 2/3 flertall.  

Den enkelte kommune kan si opp avtalen med 1 års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden 
knyttes til budsjettår.  

Oppløsning av tiltaket kan gjøres av ”Utvidet Regionråd” med 2/3 flertall. Ved 
oppløsning vil hver av avtalepartene (kommunene) være ansvarlig for sin del av 
forpliktelsene i forhold til folketall ved siste årsskifte.  

 

Salten, den 01.06.2018 

 

for Salten Regionråd 

 

_____________________________ 
Petter Jørgen Pedersen (leder) 

 
 
______________ __________________________ 
for Beiarn kommune  for Gildeskål kommune 
 

_________________ __________________________ 
for Fauske kommune  for Meløy kommune 
 

___________ __________________________ 
for Hamarøy kommune  for Sørfold kommune 
 

_________________ __________________________ 
for Saltdal kommune for Røst kommune 
 

______________ __________________________ 
for Steigen kommune  for Værøy kommune  
 

--------------------------- __________________________ 
for Bodø kommune  for Rødøy kommune  
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Avtalen er vedtatt i møte i Salten Regionråd den 7.6.2007  
Ref. SR-sak 18/07 og revidert og vedtatt i møte i Salten Regionråd den 1.06.2018 
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