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                                       Årsrapport 2017

                      Barne- og ungdomsplan 2016-2026

Barne- og ungdomsplan 2016-2026 ble vedtatt i Molde kommunestyre 15.12.2016. 

Handlingsdelen skal evalueres årlig og rapporteres til administrativt og politisk nivå. Herved 

fremlegges rapport for arbeidet som har vært gjort i 2017.
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1 Innledning:
Det rapporteres herved om arbeidet som gjøres i forbindelse med iverksetting av Barne- og 
ungdomsplanen til administrativt og politisk nivå i Molde kommune.

Barne- og ungdomsplanen skal være en strategisk og overordnet kommunedelplan og skal ses i 
sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel. Viktige utfordringer i planarbeidet er å fremme 
folkehelse, etterstrebe bedring av helhetlig arbeid, styrke samhandling, bedre koordinering og styrke 
overgangen i tjenesteflyten. 

Arbeidet med ny helse og omsorgsplan skal samordne og følge opp innholdet i Barne- og 
ungdomsplanen. Handlingsdelen (Barne- og ungdomsplan) skal gi retning for prioriterte 
arbeidsoppgaver i perioden 2016-2020. Planen har identifisert områder som skal føre til kontinuerlig 
forbedring for barn og unges oppvekstsvilkår i Molde. Et viktig arbeid er å samordne de kommunale 
planene og at handlingsdelen skal innarbeides i virksomhetsplanene. 

Det har vært et stort engasjement i arbeidet for å iverksette den nye planen. Det har vært en positiv 
vilje til å bli bedre kjent på tvers av tjenestene. Omfattende endringer tar tid, og i alle kommunens 
tjenester for barn og unge, har det vært nødvendig med prosesser som er tilpasset kapasiteten til de 
enkelte tjenestene. Dette har hatt betydning av fremdriften av iverksetting av de ulike tiltakene i 
handlingsdelen. Det er mange prosesser som er godt i gang, mens noen tiltak tar lengre tid og er mer 
ressurskrevende. Utvikling/videreutvikling av tverrfaglig samarbeid kan være tidkrevende, da dette 
kan kreve både nytenking og initiativ for å oppnå gode, koordinerte og samordnede tjenester, der 
medvirkning er ivaretatt.

I 2017 har innsatsen vært konsentrert rundt flere områder i handlingsdelen, både innen allmenne
arenaer og tidlig innsats innenfor de ulike tjenestene. 

For å sikre at alle barn og unge i Molde skal oppleve en god og trygg oppvekst skal to hovedområder 
vektlegges i arbeidet: 

- Gode arenaer, tjenester og tilbud for alle barn og unge innen barnehage, skole, 
hjelpetjenester, nærområder, idrett og kultur

- Barn og unge som trenger ekstra hjelp og støtte, skal oppleve rask og tidlig hjelp der god 
tverrfaglig oppfølging er prioritert og koordinert

Det er et stort mangfold av tilbud og tjenester i kommunen, for barn, unge og deres familier. Det 
gjelder både innen barnehage, skole, fritidstilbud, og for de som trenger ekstra støtte i kortere eller 
lengre tid. Ved bedre informasjonsflyt kan dette komme enda bedre til nytte for innbyggerne. 
Digitalisering og innovasjon er satsningsområder i Molde kommune. Det kan bidra til å utvikle bedre 
velferdstjenester for innbyggerne. Å satse på nye digitale og innovative løsninger kan bidra til å 
styrke samordning, sikre innbyggeren bedre kvalitet på tjenestene, øke tilgangen og sikre tidlig 
innsats.

Handlingsdelen skal være iverksatt i perioden 2016-2020.
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2. Organisering av arbeidet:
I løpet av 2017 er det blitt utarbeidet en modell for implementering av Barne- og ungdomsplanen, 
sett i sammenheng med samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og 
kriminalitetsforebygging (SLT). 

Strategisk utviklingsgruppe OPPVEKST ble etablert våren 2017. Dette forumet skal sørge for at Barne-
og ungdomsplanen iverksettes og gjennomføres. Oppvekstområdet skal ses samlet, tenke helhetlig 
strategi og utvikling.

2.1 Strategisk utviklingsgruppe OPPVEKST består av følgende personer:
Anne Jorunn Vaagen Enhetsleder NAV
Ann Mari Abelvik Kommunalsjef 
Borghild Drejer  Enhetsleder Molde Voksenopplæringssenter
Gro Toft Ødegård Fagsjef Barnehage
Henning Fosse Enhetsleder Helsetjenesten
Inge Baadnes Enhetsleder Ressurstjenesten 
Ingvil Grytli Folkehelsekoordinator 
Ingvild Aas                         Enhetsleder kulturskolen
Ivar Vereide Fagsjef Skole
Janny Meese Enhetsleder kulturtjenesten
Morten Myking Enhetsleder Flyktningetjenesten 
Randi Myhre Utviklingssjef Plan og utviklingsavdelingen
Tone Borge Løkhaug                    Seksjonsleder kontor for tildeling og koordinering 
Tone Haukebø Silseth Rådgiver oppvekst/SLT-koordinator (møteleder)
Yngve Cappelen Enhetsleder Barneverntjenesten

Strategisk utviklingsgruppe OPPVEKST brukte våren 2017 til å avholde månedlige møter for å styrke 
forståelsen for hverandres utfordringer og muligheter. Det var behov for å bli kjent med hverandre
og for å få en bedre kunnskap om hverandre, utveksle informasjon og se muligheter ved å etablere
nettverk på tvers av tjenestene. I juni 2017 ble det opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper med
fagpersoner fra de ulike tjenestene, plukket ut av enhetslederne. Gruppene ble dannet etter tema i 
handlingsdelen:     

Gruppe 1: Gode arenaer, tjenester og tilbud for alle barn og unge innen barnehage, skole, 
hjelpetjenester, nærområder, idrett og kultur
Gruppe 2: Tidlig innsats
Gruppe 3: Barn og unges medvirkning
Gruppe 4: Informasjon og digitalisering
Alle fire arbeidsgruppene skal sette fokus på samhandling og koordinering og utjevne sosiale 
forskjeller. 

Et eget arbeidsutvalg (AU) bestående av kommunalsjef Ann Mari Abelvik, utviklingssjef Randi Myhre, 
folkehelsekoordinator Ingvil Grytli, enhetsleder for kulturskolen Ingvild Aas og rådgiver Tone H. 
Silseth har sørget for en hensiktsmessig fremdrift i arbeidet. 

2.2 Dialogkonferanse 2017
Det ble arrangert en dialogkonferanse september 2017. Målgruppa var Molde ungdomsråd,
Strategisk utviklingsgruppe OPPVEKST, arbeidsgruppene for Barne- og ungdomsplanen og andre 
ansatte i kommunen. Dialogkonferansen forgikk på Kulturskolen. Ordfører, varaordfører, leder for 
Drift og forvaltningsutvalget, leder for Plan og utviklingsutvalget og Rådmann ble invitert. 

Et viktig mål med konferansen var å se og lære av andre kommuner. Et overordnet mål for Molde 
kommune er å ha en effektiv og veldreven organisasjon. Styrking av organisasjonens måloppnåelse 
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og bygging av forbedringskultur for å sørge for organisasjons- og lederutvikling på alle 
tjenesteområder og nivå. 

Kongsberg kommune ved kultur og velferdssjef Heidi Hesselberg Løken hadde innlegg om "Kongsberg 
i dialog med Molde. Erfaringsoverføring til beste for kommunenes barn og unge" Kongsberg 
kommune er tildelt en rekke nasjonale priser som bekrefter det gode endringsarbeidet tjenestene 
har stått for. I lys av det som ble presentert fra Kongsberg kommune, ble det sett nærmere på 
hvordan vi kunne dra nytte av dette i vår kommune.

I lys av foredrag fra Kongsberg kommune ble det gruppearbeid om hvordan kan vi dra nytte av dette i 
vår kommune. Som resultat etter gruppearbeidene ble følgende prioriterte kategorier lagt frem som 
de 6 viktigste områdene som bør vektlegges: samarbeid, møteplasser, medvirkning, informasjon, 
satsningsområder, kunnskap om hverandre. 

3.  Rådmannens ledermøte:
Barne- og ungdomsplanen har vært fast tema i Rådmannens månedlige ledermøte i 2017. Det er blitt 
orientert om bl.a status i planarbeidet og ulike tema har vært belyst:

 Barnehage og skole har orientert om sitt systematiske arbeid med barns vennskapsrelasjoner 
i barnehagen og trivselstiltak i Molde-skolen

 Barneverntjenesten med representanter fra Barnevernsproffene (« Mitt Liv»-prosjektet)
satte fokus på hvordan barn og unges kunnskap kan utvikle og sikre god og nyttig hjelp

 Informasjon om Politirådet sitt arbeid

 Orientering om ny plan mot vold i nære relasjoner

 Plikt til å tie, rett til å varsle og plikt til å varsle når det foreligger bekymring rundt et barn

 Informasjon om nye prosjekt: Barn som pårørende

 Orientering om hva NAV gjør i forhold til barn og unge i Molde

 Orientering om ny politireform med bl.a fokus på samhandling mellom politi og kommune

 Beredskapsarbeid og beredskapsplanverk – veien videre til en robust beredskap

 Ledernettverkene har jobbet med 2 nettverksoppgaver i 2017 vedrørende Barne- og 
ungdomsplanen:
- Våren 2017: Hvordan sikre kobling mellom Barne- og ungdomsplan og virksomhetsplanen. 
Sammendrag av svar: Følge opp planen i egen enhet og at enhetslederne bidrar med å 
forplikte seg gjennom virksomhetsplanene. Fram-snakke samhandling på tvers.  Planen må 
føre til handling slik at barn og ungdom får det bedre
- Høsten 2017: Hva er de viktigste utfordringene sett fra de ulike enhetenes perspektiv, for 
blant annet å forbygge kriminalitet blant barn og unge? Sammendrag av svar:
Bygge gode, trygge nettverk både på skole og fritid, samt trygge rammer og et inkluderende 
miljø. La ungdommen få mer innflytelse over egen hverdag. Dreie ressursbruken mer mot 
gode ungdomsarenaer, inkluderingsarbeid, gratis hall-leie, billig kulturskole, billig badeland, 
gode kompetente ungdomsarbeidere ute i kontakt med unge, gode samlingspunkter, tett 
samarbeid mellom ungdomsarbeidere, skole og kulturskole. Etablere arenaer som gir 
mestring. Samhandling mellom hjem, barnehage og skole

4. Gode arenaer, tjenester og tilbud for alle barn og unge innen barnehage, 
skole, hjelpetjenester, nærområder, idrett og kultur
I 2017 har inkludering, vennskap og trivsel i barnehage og skole vært tema. Felles 
kompetanseutvikling og faglige diskusjoner/refleksjoner er viktig i en lærende organisasjon for å 
styrke kvaliteten i det allmenpedagogiske tilbudet.
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4.1	Barnehagene	

Fremtidens barnehage i Molde 2016-2026 skal sikre god kvalitet i tråd med lov og forskrift. Sikre nært 
samarbeid med hjemmet og styrke tverrfaglig arbeid. Systematisk arbeid med barns 
vennskapsrelasjoner i barnehagen er helt sentralt i alt barnehagefaglig arbeid.

Barnehagene fikk ny rammeplan gjeldende fra 1.8.2017. I rammeplanen blir barnehagens formål og 
innhold presisert og betydningen av vennskapsrelasjoner er grunnleggende i arbeidet. 

Fagseksjon barnehage har sammen med samtlige 27 kommunale og private barnehager, 11 
barnehageeiere, hovedtillitsvalgte og PPT startet opp et nytt felles prosjekt: «Til topps med kunnskap 
og kompetanse - implementering av ny rammeplan i Moldebarnehagene». Det er gjennomført felles 
«Kick off» for samtlige ansatte, ståstedsanalyser, samlinger med styrere og pedagogiske ledere og 
Romsdalsk barnehagestevne for alle. 

Felles brukerundersøkelse i november 2017 viser veldig gode score for kvalitet og trivsel i samtlige 
barnehager i Molde. Dette gir gode indikasjoner om at barnehagene er på rett vei og har fokus på 
vennskap i sitt arbeid.

4.2	Skolene

Samhandling i Moldeskolen: Alle elever skal oppleve livskvalitet i skolehverdagen. Mål for 
grunnopplæringen er at elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. Elevene skal mestre 
grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse. Flere elever skal gjennomføre videregående 
opplæring.
Noen stikkord fra det som gjøres ute på skolene. Noe er felles, noe varierer fra skole til skole:
- Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 
- Utarbeidelse av plan og oppfølging: Elevenes skolemiljø, oppfølging av Opplæringslova Kap 9
- Zippys venner
- Elevkvelder, foreldrekvelder, forestillinger og konserter til ulike anledninger rundt om på skolene
- Lekepatruljen
- Deltakelse i Kultursekken/Kulturnista
- Opplegg rundt skolestart: 1. klasse og alle de andre elevene
- Fadderordning og lekegrupper

4.3	Integrering

I arbeidet med integrering av flykninger, både enslige mindreårige flykninger, barnefamilier og unge 
voksne flykninger, er det flere tiltak som er satt i system. I 2017 har det vært en stor omorganisering 
i arbeidet rundt enslig mindreårige flyktninger, noe som bl.a. har resultert i raskere avdekking av 
hjelpebehov, bedre samarbeid mot helsetjenestene og enda større fokus på psykisk helse. For 
flyktningbarn og småbarnsfamilier som er flyktninger er det i 2017 startet opp Kultur på tvers i 
samarbeid med Kulturskolen. Foreldre-støttende arbeid ved foreldresamtaler/ 
foreldreveiledningsprogram er styrket. Tiltak der barna får ta del i kulturelle arrangement på lik linje 
med norske barn uavhengig av foreldrenes/foresattes økonomi og bakgrunn vektlegges. Det har vært 
en styrking med flere ansatte og nye lokaler til enslige mindreårige flykninger. Økonomisk tilskudd til 
aktivitet og utstyr gis som aktivitetsstøtte til barn med foreldre i Introprogram, samt enslig 
mindreårige. Det har vært en styrking med flere ansatte og nye lokaler til EMO (enslige mindreåriges 
oppfølgingsteam). Flyktningetjenesten deltar på første samtale med ny-bosatt familie på 
skole/barnehage, dette som et ledd i foreldre-støttende arbeid. 
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4.4	Kulturskolen

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og i regionen, 
gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater. 
Kulturskolen har tilbud innen breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud. Kulturskolen har belyst 
mulighetene for å styrke samhandling innen skole, barnehage, helse/velferd, inkludering og for tilbud 
til eldre. I 2017 har kulturskolen i samarbeid med Sellanrå skole, Langmyra skole, Bekkevoll 
ungdomsskole, Flyktningetjenesten, Voksenopplæringa gjennomført « Kultur på tvers». Dette er et 
tilbud på dagtid til elever fra innføringsklassene og Voksenopplæringa.

4.5	Kulturtjenesten

Kulturtjenesten skal legge til rette for et godt kultur- og fritidstilbud til barn og unge. Etter at 
Ungdomsplassen (UP) ble stengt i 2017, arbeides det med å utvikle et nytt, relevant og dynamisk 
ungdomssted med et innhold som treffer ungdommene. Det skal være åpent og gratis for alle, og det 
bør inneholde kafé og oppholdsrom, helsestasjon for ungdom og øvings- og aktivitetsrom som byr på 
læring og ymse utviklingsmuligheter. Dette er i tråd med hva ungdom gjennom flere undersøkelser 
har uttalt at de ønsker seg. Det å finne hensiktsmessige lokaler samt å få på plass den nødvendige 
økonomiske rammen blir den største utfordringen. I dette arbeidet er et samarbeid med 
flyktningetjenesten, voksenopplæring og NAV viktig for å kunne legge til rette også for ungdommer 
som har ulike typer utfordringer. I følge kommuneplanens arealdel skal det legges til rette for et 
bredt idretts- og kulturtilbud.

5. Styrke samhandling og koordinering
Molde kommune skal styrke det helhetlige tilbudet til barn og unge, det forebyggende arbeidet, tidlig 
innsats og bedre koordinering av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Med bakgrunn i dette ble 
det opprettet en ny funksjon som Rådgiver oppvekst, med funksjon som SLT-koordinator gjeldende 
fra 1.01.2017. 

5.1 Ny funksjon: Rådgiver oppvekst med funksjon som SLT-koordinator
Den nye funksjonen skal legge til rette for å styrke samhandling og koordinering. Det skal føre til 
bedre samarbeid, mer samhandling og koordinering mellom enhetene. Den overordnete funksjon
som er direkte underlagt kommunalsjef for Driftsavdelingen, har ansvar for å samordne tjenestene 
for barn og unge (tema 2 i handlingsplanen). 

Målet med denne funksjonen skal være å bidra til å styrke koordinerte tjenester til rett tid og i 
tilstrekkelig omfang. Det skal tilrettelegges for gode samarbeidsformer, f.eks etablere nettverk på 
tvers i enhetene. Det skal sørges for felles kompetanseheving på aktuelle temaer og prioritere 
innsatsen inn mot mer forebyggende arbeid. Det skal legges til rette for å utnytte kommunens 
mangfoldige og kompetente fagfolk.

Arbeid som har vært vektlagt i 2017: Forankret modell for implementering av Barne- og 
ungdomsplanen, sett i sammenheng med samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus 
og kriminalitet (SLT).  Rådgiver oppvekst har vært arrangør og møteleder for Strategisk 
utviklingsgruppe OPPVEKST og for arbeidsgruppene. Det har også vært tatt initiativ til møter på tvers 
av tjenestene for å se muligheter i utprøving av nye tiltak der prosjekt-satsninger kan brukes 
systematisk. Prosjektsatsningene har som mål å skape en rød tråd for langsiktige satsninger. Dette 
kan gi rom for utprøving, som på sikt kan implementeres fra prosjekt til ordinær drift. (Viser til 
vedlegg 2)
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6. Tidlig innsats
Tidlig innsats kan ofte bety at ressurser skal brukes på de yngste barna. I andre sammenhenger betyr 
tidlig innsats at ressurser settes inn ved første tegn på uheldig utvikling, uansett alder.  Tidlig innsats 
blir brukt som begrep innenfor mange fagområder; helse, skole, barnehage, barnevern m.fl. 

Det er avdekket et stort behov for å være orientert om hverandres tjenestetilbud. Det arbeides med 
å få en oversikt over mangfold av tjenester som finnes i kommunen. Dette arbeidet sees også i 
sammenheng med arbeidet med ny Helse og omsorgsplan. Det pågår for tiden mange viktige 
prosesser. Det er etablert noen nye tverrfaglige møteplasser på tvers av tjenestene. Det er også 
startet en prosess for å etablere en tverrfaglig arena for å behandle saker som ikke finner sin løsning 
innenfor det enkelte tjenestested.

Det har vært gjennomført LEAN-prosjekt innen flere av tjenestene for å se på utfordringer, hva 
fungerer godt og forslag til tiltak. 

Det etableres et samarbeid mellom Tidlig innsats-gruppa og informasjon/digitaliseringsgruppa for å 
se tilbud/tjenester og informasjonsbehov i sammenheng. På den måten kan arbeidsgruppene samle 
og systematisere informasjonen. I 2018 arbeides det for å få tilbudene inni et digitalt, innovativt, 
effektivt og oversiktlig verktøy.

7. Barn og unges medvirkning
System for å ivareta medvirkning fra barn og unge har vært drøftet. System og funksjoner rundt 
arbeidet til koordinator for Molde ungdomsråd og Barnerepresentanten har vært satt fokus på. Dette 
vil det bli jobbet videre med.

Ungdata ble gjennomført første gang i Molde kommune i 2015. Da var det et trinn på 
ungdomskolene og et trinn på de videregående skolene som ble med i undersøkelsen. Resultatet fra 
Ungdata i 2015 har vært et viktig bakgrunnsmateriale i arbeidet som har foregått. Ved å bearbeide 
rådata fra Ungdata og hente ut den informasjonen som kan tenkes å ha interesse for ungdommer og 
foreldre, arbeides det nå med, bl.a et prosjekt: «Med rus i fokus». Ny Ungdata-undersøkelse 
gjennomføres i uke 6 og 7 i 2018. Da skal alle trinnene på ungdomskolene og alle trinnene på 
videregående skolene delta.

Høsten 2017 ble det satt i gang et prosjekt-arbeid (LEAN) for å se nærmere på arbeidet rundt 
brukerundersøkelser. Det er blant annet personer med komplekse utfordringer i noen av tjenestene 
og det må det tas hensyn til. Det kan også være utfordrende å mobilisere deltakere i noen av 
tjenestene. Det vil bli sett nærmere på de undersøkelsene som ikke fungerte i 2017, på nytt. Enkle, 
innovative, digitale løsninger kan bidra til økt oppslutning rundt brukerundersøkelser. 

Barneverntjenesten i Molde deltar i «Mitt Liv»-prosjektet der barn og unges kunnskap utvikler 
barnevernstjenesten. Unge og ansatte i barnevernet jobber sammen for å lage verktøy til 
barnevernet. Målet er et barnevern som bruker barn og unge som sin nærmeste samarbeidspartner 
for å sikre god og nyttig hjelp. Verdiarbeid, arbeidsmåter, anbefalinger og andre verktøy prøves ut av 
ansatte i barnevernet over hele landet. Etter å ha blitt kvalitetssikret av barn og unge, ansatte og 
ledere implementeres verktøyene som standarder.

8. Informasjon og digitalisering
Informasjonsflyten i kommunen både mellom fagfolkene og til innbyggeren bør forbedres. Det skal 
ses på struktur og innhold. Hvordan brukes nettsidene nå? Dette har vært sett nærmere på. Det er 
startet et arbeid med å se på det vi har, oppdatere og sjekke ut med tjenestene. Det har vært sett på 
hvordan andre kommuner har løst dette. Den hjemmesiden Molde kommune har pr dagas dato skal 
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benyttes, men ny hjemmeside vil bli tatt i bruk 2018. Det er viktig at barn og unge blir med i arbeidet
for å sikre relevant informasjon på en best mulig måte til de som skal finne frem i kommunens 
tjenester for barn og unge, bla etterspørres chatte-tjenester. Det er opprettet dialog med Molde 
ungdomsråd om dette temaet.

9. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) – arbeid i 
Molde kommune
Politirådet er styringsgruppe for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-teamet) 
Det er utarbeidet en modell for implementering av Barne- og ungdomsplan, sett i sammenheng med 
samordningsmodellen for lokale, forbyggende tiltak mot rus og kriminalitet.  

I august 2017 ble det avholdt et formeldt møte med Nasjonalt kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging. Tilstede var ordfører, rådmann, politistasjonssjef, kommunalsjefer, 
enhetslederne og SLT-koordinator i kommunen. Formålet var å formidle og forankre SLT-modellen og 
de krav som stilles til SLT-modellen i Molde kommune.

9.1 SLT-teamet i Molde kommune består av følgende:
Anne Jorunn Vågen/Tone Cumming   NAV Molde
Gro Toft Ødegård                                 Fagseksjon Barnehage 
Henning Fosse/Cato Innerdal              Helsetjenesten
Inge Baadnes                                           Ressurstjenesten 
Inger Lise Sevaldsen                                Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
Ivar vereide                                               Fagseksjon Skole
Kjell Olav Moen                                            Politioverbetjent
Mali Bolli                                                   Møre og Romsdal friomsorg
Morten Myking                                        Flyktningetjenesten 
Rose M. Skarset                                       Møre og Romsdal fylkeskommune: 
Tone H. Silseth                                       SLT-koordinator
Yngve Brakstad Cappelen                    Barneverntjenesten

9.2 SLT-koordinator 
SLT-koordinator skal koordinere behov og ressurser, og fungere som bindeledd, pådriver og 
inspirator i SLT-nettverket. SLT-koordinator skal sikre at behovet for kontinuitet i et nettverk der flere 
aktører kommer og går. Det skal legges til rette for et nært og godt samarbeid mellom ulike instanser 
og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.
4 nøkkelord er sentrale i arbeidet for SLT-koordinator: 

 Identifisere problemområder

 Innhente og formidle kunnskap

 Initiere tiltak – og gi ansvar 

 Aktiv samordning

Det er mange instanser som kan bidra inn i dette arbeidet. SLT-modellen skal sørge for å koordinere 
kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale tjenester. Også næringslivet og 
frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Et eksempel på samarbeid med frivillige 
organisasjoner i 2017: Nov 2017: Barnevernleder og SLT-koordinator deltok i panelsamtale på 
Seminar for lagledere, trenere og andre voksne: SI JEG ER HER Barn trenger modige voksne (Redd 
Barna, SMISO; MFK). Hvordan kan du være en trygg voksen i møte med barn som ikke har det bra?

Fokus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
    – Kommunen, i samarbeid med politiet, har utarbeidet en kommunal veileder 
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- Det har vært arrangert to konferanser med dette tema i 2017
Mai 2017: Flerkulturelle Molde: Kommunens ansatte må settes i stand til å fange opp 
signaler på «utenforskap» og gryende radikalisering. Med fokus på viktigheten av et 
inkluderende samfunn. Målgruppe var kommunalt ansatte 
August 2017: Seminar om håndtering og forebygging av radikalisering. Målgruppe var blant 
annet lærere i barne-, ungdom- og videregående skole og barneverntjenesten.

Ny felles regional Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020 ble vedtatt i september 2017. 
Den er et resultat av et lengre samarbeid mellom 10 kommuner i vår region, Krisesenteret i Molde KS 
og RVTS Midt (Det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). 
Målsettingen er å redusere vold i nære relasjoner. Dette skal gjøres ved å styrke 
handlingskompetansen for å forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner.
Et kompetanseløft i regi av RVTS og kommunene er satt i gang, med første samling i oktober 2017. 
Totalt 7 kursdager i løpet av 2017/2018 der ca 300 fagpersoner deltar.

Molde, 9. februar 2018

Tone Haukebø Silseth 
Rådgiver oppvekst/SLT-koordinator

Vedlegg:
1. Oversikt over igangsatte/gjennomførte tiltak i 2017
2. Igangsatte/pågående prosjekt 2017


