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Felles Ansvar

Felles Ansvar i Salten 2014
”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.
I desember 2012 startet «Felles Ansvar – ruskontrakter» opp som et prosjekt med Ingunn
Dalen som prosjektleder. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september samme år, av et
enstemmig regionråd.
I november 2013 overtok Ingunn Dalen koordinatorstillingen etter Siv Anita Bjørnsen, og i
desember samme år ble ansettelsesprosessen til prosjektleder «Felles Ansvar ruskontrakter» avsluttet. Rune Røbekk takket ja til stillingen, og startet i jobben 1.februar 2014.
Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i henhold til 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 2014:
Håkon Sæther
Geir Ove Heir
Mona L. Hammerfjeld
Else-Marie Torp

Styreleder – Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune
Politimester i Salten
Leder 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 og
prosjektleder har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker og videreutvikling av tiltaket.
Ressursgruppen møtes ved behov. I 2014 ble det gjennomført 4 møter. Koordinator er
ansvarlig for innkalling og gjennomføring.
Ressursgruppen 2014:
Thomas Thorsvik- leder U18 politiet
Janne Joakimsen, fagleder ungdom – barneverntjenesten
Susanne Nymark, NKS veiledningssenter for pårørende

Ronny Olsen, Oppfølgingstjenesten for videregående skoler
Randi Albertsen, leder utekontakten
Marit Arntzen Einmo, rusenheten i Bodø Kommune
Andreas Østvik, leder rusteamet
Kirsti Jørgensen, psykologspesialist BUP

Oppgaver og aktivitet i 2014

Ungdomskontrakt og Ruskontrakt
«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.
Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin
negative atferd og endre den i ønsket retning. Egenmotivasjon, hjem, utdanning, arbeid og
fritid er viktige faktorer i en slik prosess.
Der ungdomskontrakt er aktuelt, opprettes det en nettverksgruppe rundt hver ungdom. Denne
gruppen gjenspeiler den enkelte ungdoms utfordringer og behov. Antall personer pr
nettverksgruppe vil derfor variere. Familie / foresatte skal alltid være representert, og i tillegg
finner vi ofte representanter fra skole/jobb, politi, nærmiljø og barnevern.










Avtalene i kontrakten blir tilpasset den enkelte ungdom og familie. Nedenfor nevnes forslag til
avtalepunkt:
Der det er berørte parter i saken må ungdommen delta i forsoningsarbeid der de vil få
muligheten til å gjenopprette skaden. Konfliktrådet i Salten tar da ansvaret for gjennomføring
av konfliktrådsmegling.
Delta i nettverksgruppe minimum en gang per måned
Møte til samtaler med ansatt i Felles Ansvar.
Ved mistanke om rusmisbruk skal det tas jevnlige urinprøver for å forebygge / avsløre misbruk
av rusmidler.
Holde avtaler de har med hjemmet. Her nevnes spesielt faste innetider, samt bruk av alkohol.
Møte opp på skolen. Unngå ugyldig fravær. Gjøre lekser
Oppfordre aktuell ungdom til fritidsaktivitet.

Innholdet i ruskontrakter har hovedfokus på støtte, motivasjon og veiledning 1:1. Intensjonen
er å motivere den enkelte ungdom til å ønske å endre kurs, og dermed hindre gjentagelse.
Nærmeste familie og politi skal involveres, men ut over dette står ungdom og foresatte fritt til å
velge hvem de ønsker å ha med.
For å muliggjøre god kommunikasjon i samarbeidet rundt den enkelte ungdom, må
ungdommen og familien gi fritak fra taushetsreglene mellom de samarbeidende etater.

Antall kontrakter
I 2014 signerte 17 ungdommer en egen Ungdomskontrakt. 11 av disse var i forbindelse med
straffesak, overlevert fra politiet.

Antall ruskontrakter var 32 stk. 16 av disse var i forbindelse med straffesak/ påtaleunnlatelse.

I tillegg ble 4 ungdommer veiledet videre i hjelpeapparatet etter kartleggingssamtaler.

Hele Salten er representert med ungdommer.

Fagdag og foredrag
Felles Ansvar arrangerte 22. oktober en fagdag på Universitetet i Nordland. Temaet var
syntetiske stoffer, ny narkotikaforskrift og Statsadvokatens rundskriv. Det var også fokus på
hvordan hjelpeapparatet på tvers av fagfelt, kan følge opp unge best mulig.
De 60 deltakerne kom fra hele Salten, og representerte blant annet politi, barnevern,
helsesøstertjenesten, ruskonsulenter, psykologer og konfliktråd. Dagen var gratis for de
påmeldte.
Foredragsholder var politioverbetjent Ole Vidar Øiseth. Øiseth har i hele sin tredve år lange
politikarriere arbeidet med fagfeltet narkotika. Han har vært aktivt med i utviklingen av
læremateriell, kursutvikling og instruktørutdanning innen fagområdet. Øiseth er i dag
fagansvarlig for utdanningen ved Politihøgskolen.
Felles Ansvar har også drevet en utstrakt foredragsvirksomhet i løpet av året. Vi har blant
annet holdt foredrag på Bodø og Bodin VGS for foresatte og elever, ungdomsskoler,
konferansen «Vårres unga, vårres framtid» i regi av Fylkesmannen i Nordland, helgesamling
for alle årets borgerlige konfirmanter mm.

Samarbeid
Politiet /Ungdomsteamet
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 gjennom
bekymringssamtale. Dette er en samtale politiet har med ungdom som har vist atferd det er
knyttet bekymring til. Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles ansvarsmodellen
som en frivillig kontrakt, uten at straffesak opprettes.
«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.

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.

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 ny hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no
Her finnes informasjon om hva Felles Ansvar kan tilby, i tillegg til aktuelle
linker/samarbeidspartnere og kontaktinfo.

