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Felles Ansvar i Salten 2013
”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 som er begått av aktuell ungdom i målgruppa.
Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den
enkelte, samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket
skal også ha fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd. Styret
følger opp tiltaket og rapporterer til et utvidet regionråd (Salten, Værøy og Røst).
I 2012 startet prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakt» opp med egen prosjektleder, Ingunn
Dalen. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september, av et enstemmig regionråd.
I mai 2013 fikk koordinator Siv Anita Bjørnsen 80 % permisjon fra Felles Ansvar i 4 mnd., for å
være prosjektleder for etablering av Statens Barnehus i Nordland. Hun gikk over i stillingen
som leder av Barnehuset i september. Ingunn Dalen fungerte i dette tidsrommet i begge
stillingene, fram til hun i november takket ja til koordinatorstillingen. I desember ble
ansettelsesprosessen til ny prosjektleder «Felles Ansvar - ruskontrakter» avsluttet, og Rune
Røbekk takket ja til stillingen med oppstartsdato 1.februar 2014.
Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker
Salten politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten
Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.

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 2013:
Håkon Sæther
Geir Ove Heir
Mona L. Hammerfjeld
Else-Marie Torp

Styreleder – Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune
Politimester i Salten
Konfliktrådet i Salten
Levekårskomiteén, Bodø kommune

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.
Viser til fullstendig regnskap under eget kapittel i Årsmelding for Salten Regionråd.

Ressursgruppen
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har
samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen
møtes ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring.
Ressursgruppen 2013:
Øyvind A. Rengård
Espen Fagervoll
Christina Aas Øines
Kirsti Jørgensen
Janne Joakimsen
Geir Ludvig Næstby
Anne Marie Strømhaug

Salten Politidistrikt, Jurist
Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet
Konfliktrådet i Salten
BUP, Leder
Barnevernstjenesten
Bankgata ungdomsskole, rektor
Fylkeskommunen, avd. Utdanning

Oppgaver og aktivitet i 2013
Ungdomskontrakt
Det etableres tverrfaglige oppfølgingsgrupper rundt ungdom i målgruppa. Både foreldre, skole,
barnevern og politi benytter Ungdomskontrakt i Felles ansvar dersom samtykke fra hjem og
aktuell ungdom gis. En Ungdomskontrakt får innhold gjennom medvirkning fra ungdommen.
Ungdomskontrakten har innhold med måloppnåelse i forhold til hverdagen – familie, skole/jobb
og fritid.
I 2013 signerte 15 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. 10 av disse var i forbindelse
med straffesak og var overlevert fra politiet.
Ruskontrakt
Antall kontrakter i 2013 var 33 stk – 19 av disse var i forbindelse med straffesak/
påtaleunnlatelse.
«Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte 2. oktober en fagdag på Universitetet i Nordland for
ansatte innenfor barnevern, skole, politi mm som jobber opp mot ungdom og rus (ca 60 stk).
Foredragsholdere var Arne O. Holm fra Nordområdesenteret, Anne-Randi Hanssen fra tiltaket
«Ut av tåka» i Kristiansand og retoriker Elaine Eksvärd. Fagdagen fikk meget gode
tilbakemeldinger fra deltakerne, og er nyttig opp mot et fortsatt tverrfaglig samarbeid.
Fagdagen ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Lions Bodø, Norske Kvinners
Sanitetsforening avd. Bodø og Sparebank1 Nord-Norge.
«Felles ansvar – Ruskontrakt» støtter seg til egen ressursgruppe ved behov. Denne består av:
Vibeke Engmo
Utekontakten
Malin Solbakken
Helsesøstertjenesten
Tarjei Furst Talle
Politi, etterretning (nark)
Håvard Solhaug
Politi, indre Salten
Veronika Stene
Barnevernstjenesten, avd mottak
Thomas Thorshaug
Politi, U18-Ungdomsteamet
FOT
Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i
Felles ansvar er valgt ut til å sitte i en nasjonal arbeidsgruppe, FOT-forum for
Oppfølgingsteam, som har fått følgende oppgaver:
Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en
konferanse med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått
kriminalitet.
Konferansen ble også i 2013 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 deltagere.
I tillegg sitter koordinator i en ressursgruppe lokalt, for oppfølgingsteamet tilknyttet
Konfliktrådet i Salten.
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
Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om Felles ansvar. Denne er
distribuert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen
virksomhetsplan for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under
Salten Regionråd - www.salten.no

