
Samordning av Lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende Tiltak

SLT - HVA ER DET?

Trender JA! Enkeltsaker skal til Tidlig Innsatsteam
Målgruppe 13-18/23 år

slt@baerum.kommune.no



DERSOM DU:

• er bekymret for et ungdomsmiljø på din skole eller fritidsklubb
• har flere saker i barneverntjenesten av lik karakter der 

ungdommer samles rundt avvikende atferd
• i politiet ser utfordringer som knytter seg til flere personer – rus, 

tyveri, sedelighet
• er bekymret for hatytringer eller ekstreme miljøer

TA KONTAKT MED DIN LEDER I SLT KOORDINERINGSGRUPPEN:

SLT koordineringsgruppen 
Susanne Kaaløy, seksjonsleder 
grunnskolen susanne.kaaloy@baerum.kommune.no

Stig Fallingen, tjenesteleder Ungdom 
og fritid stig.fallingen@baerum.kommune.no

Merethe D. Holst, tjenesteleder 
Helsetjenester barn og unge merethe.holst@baerum.kommune.no

BørgeTomter, tjenesteleder 
Barneverntjenesten borge.tomter@baerum.kommune.no

Camilla Bildsten, tjenesteleder 
Flyktningkontoret camilla.bildsten@baerum.kommune.no

Ragnhild Ba Søreide, avdelingsleder 
NAV Bærum ungdomsteamet ragnhild.ba.soreide@nav.no

Nina Camilla Steen, virksomhetsleder 
Veiledningssenteret Asker og Bærum nina.camilla.steen@akershus-fk.no 

Pål Gustavsen, avdelingsleder 
oppfølgingstjenesten og representerer 
videregående skole

pal.gustavsen@akershus-fk.no

Ole Magnus Jensen, forebyggende 
koordinator i ungdomspatruljen ole.magnus.jensen@politiet.no

SLT koordinatorer
Mari Oppedal kontaktes når det 
omhandler ekstremisme og vold i 
nære relasjoner

mari.oppedal@baerum.kommune.no 
tlf: 469 54 495

Heidi Bjurstedt kontaktes når det 
gjelder rus- og kriminalitets   fore-
bygging, Ungdata

heidi.bjurstedt@baerum.kommune.no 
tlf: 979 77 384



Bekymret for et ungdomsmiljø/
ungdomstrend?

Drøft din bekymring med nærmeste leder 
og/eller intern representant som sitter i 

ungdomsteam

Nødvendig med videre kartlegging med 
relevante samarbeidspartnere?

NEI - det er ferdig kartlagt 
og behov og for et koordinert 

og tverrfaglig samarbeid 
på tvers av kommune, 

fylkeskommune og politi

Ønske om drøfting med 
ungdomsteam 13-16 år eller 
16-23 år geografisk Vestre 

Bærum

Ønske om drøfting med 
ungdomsteam 13-16 år eller 

16-23 år geografisk Østre 
Bærum

Ønske om drøfting med 
Barnevernstjenesten: 

Ring mottak/barnevernvakt 
67504770 for (anonym) drøfting

JA - meld tema inn i ungdomsteamet 
gjennom relevant representant eller 

ta kontakt med SLT koordinator 
og be om at bekymringen for 
ungdomsmiljø/trend tas opp i 

ungdomsteam for  
enten 13-16 eller 16-23 år

Ta saken opp med 
tjenesteleder og be de 
legge det frem i SLT 

koordineringsgruppen. 
Ved hastesak ta direkte 

kontakt med SLT koordinator

Saken drøftes og landes 
med forankring i SLT 

modellen. Klar rolle- og 
ansvarsavklaring om 

hvem som gjør hva videre 
på tvers av kommune, 

fylkeskommune og politi



SLT SKAL VÆRE MED Å GJØRE EN FORSKJELL! 

Her er ditt bidrag:
• Du oppnår bedre resultater fordi du sammen med flere instanser 

klarer å få til en koordinert, systematisert og faglig god innsats på flere 
områder samtidig.

• Du er med på å heve statusen til det forebyggende arbeidet når du 
jobber sammen, og du oppnår bedre resultater. Ditt bidrag er med på å 
gi resultater og gjør at samarbeidet virker!

• Du får utvidet din faglige horisont. Økt kunnskap om andres fagområder 
kan gi din egen fagkompetanse et løft. En felles faglig plattform skaper 
mer helhet i tiltakene.

• Du kan utvikle nye strategier og nye tiltak du ikke hadde greid å utvikle, 
systematisere og forankre alene.

• Du bygger gode relasjoner ved å våge å gi innsikt. Det skaper tillit, 
som er noe av det aller viktigste vi kan bygge på. Tillit til at du har gode 
støttespillere som drar i samme retning og gjør at du ikke er alene om 
arbeidet.        

• Du føler at du er viktig og med i en helhet. I SLT blir mange trukket med 
og løftet frem, du blir med i en koordinert samhandling og blir del av 
noen store, felles mål.     

• Du bidrar til å gjøre veien kort fra bekymring til handling.     

SLT styret 
Representant for 

ordfører og rådmann, 
politiledelse, 

regiondirektør, 
fylkeskommunen SLT koordinerings-

gruppen
Tjenesteleder nivå

Ungdomsteamene

    Kort vei fra ordfører til bakketroppene!


