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Tilskudd til lokalt rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende 
koordinering og samarbeid etter SLT-modellen for 2016 

Samarbeid om rus-.kriminalitets- og voldsforebvoging: 
Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (tidl.KRÅD) har de siste 20 årene 
arbeidet med å utvikle SLT-modellen i nært samarbeid med Justis- og 
beredskapsdepartementet. Les mer om dette her: http:l/www.krad.no/slt 
Erfaringer har vist at rus, kriminalitets- og voldsforebyggende arbeid henger nært sammen. 
Dette bekreftes også i evalueringen "Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av 
Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SL T)", PHS Forskning 2008:4, 
http://www. krad. no/slt/modellen/evaluering-2008. Helse- og omsorgsdepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å samordne tilskuddsmidler for å styrke 
lokalt rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende arbeid. Til sammen utgjør dette drøyt 13 
mill.kr. 

Formålet med tilskuddsordningen: 
• stimulere til helhetlig og samordnet rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende arbeid i 

kommunene 
• bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot 

risikoutsatte barn, ungdom og foreldre 
• bidra til bedre utnyttelse av lokale ressurser 

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler kommunene å samordne lokale tiltak på 
rusmiddelområdet. Særlig anbefales kommunene å se nærings- og skjenkepolitikken i 
sammenheng med det øvrige rusmiddelforebyggende arbeidet. Evalueringen av et 
pilotprosjekt i lokalt rusmiddelforebyggende arbeid (Regionprosjektet), dokumenterte gode 
resultater med en lokal rusmiddelforebyggende koordinator. Les mer her: 
http://www.sirus.no/publikasjon/rapporter/2007-2/regionproslektet-nyttig-forebygging/ 

Tilskuddet skal gå til rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende koordinator (SLT-koordinator) 
med tilskudd til lønn og eventuelt tiltak/aktivitet/prosjekt: 

A. Etablering (nye søkere). 
B. Videreføring (søkere som har fått tilskudd fra samme ordning tidligere) . 



Lønnstilskudd (gjelder både A. Etablering/nye søkere og 8 . Videreføring): 
Lønnstilskudd til rus-, volds- og/eller kriminalitetsforebyggende koordinator skal primært 
være hel stilling, men til delt stilling i mindre kommuner, avhengig av innbyggertall. 
Mindre kommuner (5.000 innbyggere og mindre} må samarbeide med nabokommune (-r}, for 
å få tilskudd til stilling. 
Kommuner på 5-10.000 innbyggere får maks 50 % lønnstilskudd dersom det ikke etableres 
et formelt samarbeid med annen/andre kommune(-r) i politidistriktet. Dette må dokumenteres 
med vedtak fra behandling i kommunestyret fra respektive kommuner og fra politirådet. 

Lønnsmidlene skal innarbeides i det ordinære budsjettet sammen med de eksterne 
tilskuddene. 

Nye søkere kan motta inntil kr 400.000 i lønnstilskudd (til 100 % stilling, men det forutsettes 
at kommunen finansierer stillingen med egenandel} det første året, under forutsetning av en 
forpliktende nedtrappingsplan (for en periode på 3 - 5 år), sammen med en konkret plan for 
videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd. Tilskudd kan videreføres i inntil 5 år med 
tilsammen maksimalt 1 mill.kr. 
Mindre kommuner (5 -10.000 innbyggere} mottar inntil kr 200.000 det første året og til 
sammen maksimalt kr 500.000 over en periode på 3- 5 år. 

Tilskudd til tiltak/aktivitet/prosjekt (gjelder både A. Etablering/nye søkere og 8 . Videreføring): 
Tilskudd til følgende tiltak/aktiviteter/prosjekter gis prioritet: 

• kompetanseutvikling som fremmer arbeidet innenfor SLT- modellen på tvers av 
etater/tjenestesteder innenfor kommunen og politiet 

• et spesifikt forebyggingstema eller en målrettet innsats, på tvers av faggrupper og 
sektorer, som kan sannsynliggjøre rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende effekt 

Reetablering av SL T-modellen: 
Kommuner som har mottatt stimuleringsmidler til etablering av SL T-modellen tidligere uten at 
arbeidet er vjdereført, kan tidligst søke om ny (A) etablering etter 3 år og må: 

1} beskrive årsakene til at arbeidet ikke ble videreført 
2) beskrive aktuelle endringer i den lokale situasjonen, som gjør at kommunen har 

større muligheter for å lykkes nå enn tidligere 
3) beskrive hvordan kommunen har tenkt å organisere samarbeidet 

Søknadsskjema og -frister: 

Helsedirektoratet: Søknader om tilskudd til lønn sendes via Altinn. Elektronisk 
søknadsskjema med rapport for bruk av midlene i 2015 finnes her; 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd. Søknadsfrist: 20.02.2016. Søknader forventes 
ferdigbehandlet innen to måneder etter søknadsfristen. 
Kontakt: guri.saether@helsedir.no eller adelie.dorseuil@helsedir.no. 

Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging: Søknader om tilskudd til 
tiltak/prosjekt sendes post@konfliktraadet.no. Informasjon er tilgjengelig på nettsidene: 
http://www.krad.no/stt/stimuleringsmidler. Søknadsfrist: 18.03.2016. Svar på søknaden kan 
påregnes i april/mai. 
Kontakt: SLT- rådgiver Knut Skedsmo, e-post: knut.skedsmo@konfliktraadet.no. 



Klage på behandlingen av søknaden: 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under denne ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til 
forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett. 
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