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SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om 
rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.  
 
Gjennom modellen blir ressursene i det rus- og kriminalitetsforebyggendearbeidet 
samordnet. SaLTo-modellen er blant annet forankret i bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo, 
Kommuneplan 2008:  
Oslo mot 2025, bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By – kriminalitetsforebygging i Oslo, 
byrådssak 1012/2006: Etablering av SLT-modellen og politiets virksomhetsplaner. 
Handlingsprogrammet er et viktig grunnlag for utarbeiding av lokale tverretatlige planer. 
Handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogram 2014-2017 ble tatt til etterretning i 
Politirådet 19.12.2013.  
 
SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og 
ungdomskriminaliteten og rusmisbruk blant unge, bidra til at diverse tiltak innenfor ulike 
sektorer settes inn, initiere nye tiltak, samordne og koordinere samt bidra til 
kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.  
 
Bydel Alna sin lokale handlingsplan tar utgangspunkt i det sentrale handlingsprogrammets 
strategier og innsatsområder. Stovner politistasjon, bydelens ulike tjenester, 
samarbeidspartnere, prosjekt, tiltak, skoler og frivillige organisasjoner bidrar til det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i Bydel Alna.  
 
 
 
Tore Olsen Pran   Bjørn Indrelid   John Roger Lund 
bydelsdirektør    områdedirektør   stasjonssjef 
Bydel Alna    Utdanningsetaten   Stovner politistasjon 
 
 
 
Jarle Kolstad    Arvid Berg-Hansen   Eivind Fivelsdal 
leder forebyggende avsnitt  leder Oppvekst- og kulturkomiteen SaLTo-koordinator 
Stovner politistasjon   Bydel Alna    Bydel Alna 

 

 
 
 
Kontaktinformasjon:  
SaLTo-koordinator Eivind Fivelsdal 
Telefon: 93 86 11 47 E-post: eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no  
Bydel Alna, Trygve Lies plass 1, 
Postboks 116, Furuset  
1001 Oslo 
 
www.bydel-alna.oslo.kommune.no 
www.salto.oslo.kommune.no 
Revidert versjon 1.3 – 9. september 2014 

http://www.salto.oslo.kommune.no/
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Barne- og ungdomskriminaliteten i 
Oslo, utvikling og utfordringer 
 
Statistikken viser en nedgang i antallet barn og unge, under 18 år som ble 
anmeldt i Oslo, i perioden 2006–2013. Dette til tross for betydelig vekst i barne- 
og ungdomsbefolkningen og en økning i den registrerte kriminaliteten.  
 
Den registrerte barne- og 
ungdomskriminaliteten  
Kriminaliteten blant unge under 18 år fortsetter å 
synke i Oslo på tross av befolkningsøkningen i 
aldersgruppen.  

 

Nedgang på 32,8 % fra 2006 til 2013 i antall unge 
under 18 år registrert med straffbare forhold i 
Oslo.  

 

Guttene sto bak 84,4 % av straffbare forhold med 
kjent gjerningsperson under 18 år i 2013. 75,5 % av 
de unge under 18 år med straffbare forhold i 2012 
ble ikke registrert med straffbart forhold i 2013.  

 

Stabilt antall gjerningspersoner og straffbare for-
hold i aldersgruppen 18–22 år på tross av stor 
befolkningsvekst i aldersgruppen.  

 
Vinningslovbrudd er den dominerende typen 
kriminalitet blant unge.  

 

Narkotikalovbrudd blant unge øker med alderen. 
Vold utgjør samme andel av lovbruddene for de 
yngste som for de eldre unge.         

                                                                                                                    

Ran, unge ranere og unge ransofre  
Både i 2012 og 2013 var det økning i antall ransan-
meldelser med gjerningsperson under 18 år og 
med gjerningsperson 18–22 år.  

 

Totalt 81 personer under 18 år og 104 personer i 
aldersgruppen 18–22 ble mistenkt/siktet for ran i 
2013.  

 

Det var 29 personer under 18 år som ble anmeldt 
for 3 eller flere ran i løpet av året, og 16 som ble 
anmeldt for 5 eller flere ran.  

 

Grupperinger av unge under 18 år har i 2013 
begått gjentatte ran sammen, til dels også sammen 
med unge over 18 år. Ofrene var oftest unge.  

 

I 2013 ble totalt 147 unge under 18 år registrert 
som offer for ran i Oslo; 138 gutter og 9 jenter. 
Dette var en økning på 66 fra 2012.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Rusmidler blant ungdom  
Tendens til økning i andel norske unge i alderen 
16–24 år som har brukt cannabis siste år og siste 
måned.  

 

Økning i mindreårige som Uteseksjonen i Oslo 
sentrum har hatt kontakt med, og særlig blant de 
under 15 år.  

 
Unge gjengangere  
I 2013 ble det i Oslo registrert 120 unge gjengan-
gere under 18 år, det vil si ungdommer med 4 eller 
flere straffbare forhold dette året. Dette er 7 flere 
enn i 2012.  

 

Av de unge gjengangerne i 2012 ble 67,3 % ikke 
gjengangere i 2013. Tilnærmet halvparten av de 
unge gjengangerne i 2013 hadde ikke blitt 
registrert med straffbart forhold i Oslo året før.  

 

De unge gjengangerne sto for 42,1 % av de straff-
bare forholdene med gjerningsperson under 18 år. 
Dette er større andel enn i tidligere år.  

 

De unge gjengangerne sto bak over halvparten av 
voldsforholdene og hele 84,5 % av ransforholdene 
med kjent gjerningsperson under 18 år.  
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Barne- og ungdomskriminaliteten i Bydel 
Alna  
 
Tabellen under viser utviklingen i antall anmeldte og mistenkte/siktede under 18 år 
de siste fire år. Alder ved gjerningstidspunkt er under 18 år. Tallene må leses riktig – 
dette er ikke en oversikt over avgjorte forhold. Oversikten gjelder unge bosatt i 
Bydel Alna. Oversikten viser ikke gjerningssted. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Antall anmeldte forhold 228 191 208 180 

Antall personer 145 128 129 95 

 

 

Enkelte gjerningspersoner står for en uforholdsmessig stor andel av de anmeldte forhold. 8 
personer under 18 år, bosatt i Bydel Alna var registrert med 4, eller flere straffbare forhold i Oslo 
2013. En person var registrert med 32 forhold i Oslo 2013. 1 

                                                 
1
 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo – Rapport basert på data fra 2013 (Oslo politidistrikt – Oslo kommune) 2014, 

Statistikk over anmeldte personer under 18 år fra Alna bydel – Stovner politistasjon, etterretning og analyse, 2014, 
Unge Gjengangere 2013 – rapport fra Oslo politidistrikt 2014.  
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SaLTo Alna 

organisering – møtegrupper – deltagere 

SaLTo Alna har en ordnær SLT-struktur med en lokal styringsgruppe og to aldersdelte lokale 
koordinerings/arbeidsgrupper som skal ha fokus på hele bydelen. I tillegg er det opprettet fire lokale tverrfaglige 
forum som til sammen dekker bydelen. Regionalt samarbeid ivaretas gjennom SaLTo Groruddalen med representasjon 
fra politi, barnevernskonsulent på Stovner politistasjon (BFE), ungdomskoordinator ved Stovner politistasjon 
(Konfliktrådet i Oslo og Akershus), SaLTo-koordinatorer i de fire bydelene og Forebyggende avsnitt ved Stovner 
politistasjon.  Planen oppdateres jevnlig ved endringer i møterepresentering (web).  
 

 
 
 
SaLTo Alna – lokal styringsgruppe____________________________________________________________________ 
Tore Olsen Pran, bydelsdirektør - Bydel Alna       
John Roger Lund, stasjonssjef - Stovner politistasjon 
Jarle Kolstad, leder forebyggende avsnitt - Stovner politistasjon 
Bjørn Indrelid, områdedirektør – Utdanningsetaten 
Arvid Berg-Hansen, leder Oppvekst- og kulturkomiteen – Bydel Alna 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator - Bydel Alna 
 
SaLTo Alna – ungdom 12-18 år_______________________________________________________________________ 
Lone Strand, politiførstebetjent – Stovner politistasjon 
Vibeke Daae, sosiallærer – Gran skole 
Roy Christer Møllerud, miljøterapeut – Gran skole 
Laila Faksvåg-Fleines, rådgiver/sosiallærer – Lindeberg skole 
Tore Fuglestad, miljøterapeut – Haugerud skole 
Assefa Faris, minoritetsrådgiver – Hellerud skole (IMDi) 
Eirik Haugberg, assisterende rektor – Ellingsrud skole 
Pia Monclair, avdelingsleder – Ungdomsbasen 
Eivind Jon Johansen, teamleder – Feltteamet i Bydel Alna 
Tessa Jorfald, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna 
Ailin Moen, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna 
Nina Svensen, avdelingsleder ungdom – Alna barneverntjeneste 
Inga-Lise Nilsen, områdeleder Ung i Sør – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Reza Vargordi, områdeleder Alna nord – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
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Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen, enhetsleder –Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Stine Eugenie Hansen, avdelingshelsesøster - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Nadja Hindhammer, prosjektansvarlig – S.T.O.L.T. 
Christina Skalstad, prosjektleder – S.T.O.L.T. 
Rune Gjelberg, prosjektkoordinator – Alnaskolen 
Christine Bjørnstad, psykolog – Fagsenter for barn og unge 
Brigitte Heim, prosjektleder, NAV i skolen - Hellerud videregående skole / NAV Alna 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
 
SaLTo Alna – unge voksne 17-25 år___________________________________________________________________ 
Lone Strand, politiførstebetjent – Stovner politistasjon 
Assefa Faris, minoritetsrådgiver – Hellerud VGS (IMDi) 
Sofie Haug Changezi, rådgiver – Hellerud VGS 
Nina Svensen, avdelingsleder ungdom – Alna barneverntjeneste 
Pia Monclair, avdelingsleder – Ungdomsbasen 
Eivind Jon Johansen, teamleder – Feltteamet i Bydel Alna 
Tessa Jorfald, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna 
Inga-Lise Nilsen, områdeleder Ung i Sør – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Reza Vargordi, områdeleder Alna nord – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen, enhetsleder –Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Stine Eugenie Hansen, avdelingshelsesøster - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Nadja Hindhammer, prosjektansvarlig – S.T.O.L.T. 
Christina Skalstad, prosjektleder – S.T.O.L.T. 
Ragnhild Laird Iversen, ungdomsrådgiver – NAV Alna 
Gry Vigdal, prosjektmedarbeider Jobbsjansen – NAV Alna 
Mark Gaughan, prosjektmedarbeider – Hellerud VGS (NAV Alna) 
Christine Bjørnstad, psykolog – Fagsenter for barn og unge 
Brigitte Heim, prosjektleder, NAV i skolen - Hellerud VGS (NAV Alna) 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
 
Ellingsrud tverrfaglige forum________________________________________________________________________ 
Reza Vargordi, områdeleder Alna nord – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Arya Keshvari, klubbleder – Ellingsrud fritidsklubb 
Eirik Haugberg, assisterende rektor – Ellingsrud skole 
Cecilie Raddum, inspektør – Ellingsrudåsen skole 
Asgjerd Alstein Halseth, rektor – Bakås skole 
Monika Ustad, daglig leder – Ellingsrud frivilligsentral 
Patrick Monclair, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna 
Nina Svensen, avdelingsleder ungdom – Alna barneverntjeneste 
Svein Andreas Lillejord, kappelan – Ellingsrud kirke 
Tove Tangvald Lyngmyr, politibetjent – Stovner politistasjon 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
 
Lindebergforum__________________________________________________________________________________ 
Per Øyivind Hammerstad, rektor – Lindeberg skole 
Anders Gjengedal, assisterende rektor – Lindeberg skole 
Laila Faksvåg-Fleines, sosiallærer/rådgiver – Lindeberg skole 
Bengt Friis-Hansen, sosiallærer – Lindeberg skole 
Christian Hinsch, miljøterapeut – Lindeberg skole 
Solveig Vildgren, , helsesøster ungdom – Alna helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Tove Dal, driftsleder – Lindeberg fritidsklubb 
Thale Haugenes, , klubbleder – Lindeberg fritidsklubb 
Eivind Jon Johansen, teamleder – Feltteamet i Bydel Alna 
Ailin Moen, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna 
Tove Tangvald Lyngmyr, politibetjent – Stovner politistasjon 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
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Furusetalliansen__________________________________________________________________________________ 
Lone Strand, politiførstebetjent – Stovner politistasjon 
Reza Vargordi, områdeleder Alna nord – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Sahra Osman Humed Jaber, klubbleder – Furuset ungdomssenter 
Vidar Herman Noreng – Alnaskolen 
Rune Gjelberg, prosjektkoordinator – Alnaskolen 
Kent-Rune Grande, aktivitetskoordinator – Furuset Allidrett 
Magne Nicolai Dahl, rektor – Furuset skole 
Irene Einstabland, sosiallærer – Furuset skole 
Roy Christer Møllerud, miljøterapeut – Gran skole 
Eivind Jon Johansen, teamleder – Feltteamet i Bydel Alna 
Christina Skalstad, prosjektleder –  S.T.O.L.T. 
Siv Johansen, ungdomsbibliotekar – Deichmanske bibliotek Furuset 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
 
Alna sør tverrfaglige forum_________________________________________________________________________ 
Inga-Lise Nilsen, områdeleder Ung i Sør – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Renate Lund, klubbleder – Trosterudklubben 
Anne-Kari Palkin Bertnsen, klubbleder – Tveita fritidsklubb 
Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen, enhetsleder – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Eivind Jon Johansen, feltarbeider – Feltteamet i Bydel Alna  
Sanela Mulic, politibetjent – Stovner politistasjon 
Tore Fuglestad, miljøterapeut – Haugerud skole 
Astrid Valla, rådgiver/sosiallærer – Lutvann skole 
Cecilia Ruyter, sosiallærer – Trosterud skole 
Nina Kjelstrup Olsen, sosiallærer – Tveita skole 
Susanne Nordkvelle, sosiallærer – Bryn skole 
Anita Andersen, skolehelsesøster – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Elisabeth Seland, skolehelsesøster – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Anna Elofsson, skolehelsesøster – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Vibeke Jansen Sørlie, skolehelsesøster – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
 
OT-nettverket Bydel Alna (jmfr. Oslostandard for Samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring)_______________________ 
Hege Bay Gundersen, rådgiver – Stovner VGS 
Aud Martinsen, rådgiver – Stovner VGS 
Øyvind Mettenes, miljøarbeider – Kuben VGS 
Torild Tveitereid, rådgiver – Etterstad VGS 
Sofie Haug Changezi, rådgiver – Hellerud VGS 
Arnfinn Stautland, avdelingsleder – Hellerud VGS 
Ingebjørg Myhr, minoritetsrådgiver – Etterstad VGS (IMDi) 
Siri Sillerud, enhetsleder – Groruddalen DPS 
Laila Faksvåg-Fleines, rådgiver/sosiallærer – Lindeberg skole 
Christine Bjørnstad, psykolog – Fagsenter for barn og unge 
Reza Vargordi, områdeleder Alna nord – Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet 
Toril Svantorp, klinisk pedagog – BUP Furuset 
Hanne Sand, rådgiver – Gran skole 
Heidi Rusten, skolehelsesøster - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Stine Eugenie Hansen, avdelingshelsesøster - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Nina Svensen, avdelingsleder ungdom – Alna barneverntjeneste 
Nadja Hindhammer, prosjektleder – NAV Alna 
Ragnhild Laird Iversen, ungdomsrådgiver – NAV Alna 
Tomi Brkljacic, ungdomsrådgiver – NAV Alna 
Brigitte Heim, prosjektleder, NAV i skolen - Hellerud VGS (NAV Alna) 
Magali Hytten, OT-kontakt, NAV Alna  
Eivind Fivelsdal, SaLTo-koordinator – Bydelsadministrasjonen 
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Strategier og innsatsområder 
OVERORDNEDE STRATEGIER: 
• Utvikle et helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid 
• Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, 
analyse og erfaringer 
• Videreutvikle et bredt spekter av tiltak innenfor og mellom ulike sektorer 
• Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon ved oppvekst- og 
atferdsproblemer 
• Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått lovbrudd 
• Samordne støtte til barn og unge som er utsatt for kriminalitet 
• Samordne forebyggende og behandlende tiltak på områdene kriminalitet, 
rus og psykisk helse 
• Trekke unge, deres foresatte og frivillige organisasjoner aktivt med i 
forebyggende arbeid 
 

INNSATSOMRÅDER: 
1. Sikre trygge og inkluderende skoler – motvirke fravær og frafall 
2. Tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk 
og gjenger 
3. Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold, seksuelle 
overgrep og hatkriminalitet 
4. Forebygging mot utvalgte målgrupper og arenaer 
5. Utvikle gode modeller for samarbeid – utsatte unge 18–22 år 
6. Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 
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LOKAL SALTO-HANDLINGSPLAN FOR BYDEL ALNA 
TILTAKSMATRISE ETTER INNSATSOMRÅDER 

 
SIKRE TRYGGE OG INKLUDERENDE SKOLER - MOTVIRKE FRAVÆR OG FRAFALL 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

OT-arbeid Løpende drift av OT-nettverket, 
aktivt arbeid med OTUK. Samtaler 
og veiledning mht 
handlingsalternativer. Bistand i.h.t. 
Oslostandard.  

Løpende i 
plan-
perioden 

OT-kontakt, NAV OT-kontakt, 
ungdomsveileder NAV 
sosialtjenesten, 
ungdomsveileder NAV 
arbeid, SaLTo-
koordinator 
 

Konfliktverksted i 
skolen 
 

Konfliktverksted tilpasset de eldste 
barnetrinn, samt ordinært 
konfliktverksted for ungdom. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Avdelingsdirektør barn 
og unge 

Fritidsklubbene, 
feltteamet, skolene, , 
SaLTo-koordinator 

S.T.O.L.T. - teamet Mentorer og gatemeklere som kan 
brukes opp mot skole- og 
fritidsarenaer. Det inngås løpende 
avtaler etter behov. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Enhetsleder Kultur, 
møteplasser og 
frivillighet 

Skolene, 
fritidsklubbene, SaLTo-
koordinator, S.T.O.L.T.– 
teamet, prosjektleder 
S.T.O.L.T.  
 

Unge & Rus Samarbeid om gjennomføring av 
Unge & Rus programmet, som 
inneholder gruppeopplæring, 
foreldremøte, samt opplæring av 
ansatte i skolen. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Skoler med 
ungdomstrinn 

Ungdomsskolene, 
politiet, SaLTo-
koordinator 

Forebyggende 
arbeid med psykisk 
helse i skolen 
 

Drift av tverrfaglig samarbeid og 
aktiviteter på skolens arena. Dette 
er en viktig forutsetning for å nå 
skolens mål med psykisk 
helsearbeid. Bydelens ansvar er delt 
mellom Fagssenter for barn og 
unge, barnevernet, samt 
skolehelsetjenesten. Sammen-
hengen med det tverrsektorielle 
kriminalitetsforebyggende arbeidet 
ligger bl.a. i rus og vold i nære 
relasjoner. Sisterhood-metodikk 
m.v. brukes i grupper. 
  

Løpende i 
plan-
perioden 

Skolene Skolene, feltteamet, 
Fagssenter for barn og 
unge, barnevern-
tjenesten, skole-
helsetjenesten  
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TETT OG MÅLRETTET OPPFØLGING AV UNGE LOVBRYTERE, GJENGANGERE, 
NETTVERK OG GJENGER 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

Tett oppfølging 
under og etter 
samfunnsstraffen 
 

SaLTo Alna bidrar til at unge med 
samfunnstraff følges tettere opp 
gjennom å videreutvikle 
samarbeidet mellom Oslo 
friomsorgskontor, kommunen, 
politiet, andre relevante instanser i 
staten samt frivillige org.     
 

2014 SaLTo-koordinator Politiet, feltteamet, 
NAV, Enhet for kultur, 
frivillighet og møte-
plasser, Videregående 
skoler i Oslo 

Samarbeidsavtale 
med Oslo fengsel 
 

Det utarbeides en 
samarbeidsavtale mellom Oslo 
fengsel og Bydel Alna, etter modell 
fra andre bydeler. Hensikten med 
avtalen er å lette samarbeidet 
omkring innsattes rettigheter ved 
løslatelse.  
 

2014 SaLTo-koordinator SaLTo-koordinator, 
NAV, feltteamet 

Oppfølgingsteam Alternativ straffereaksjon 
(påtaleunnlatelse) til unge 
gjengangere. Et koordinert 
samarbeid mellom politi, 
barnevern, skole, hjem, fritid mm.  
 

Inntil ny 
reaksjon er 
innført. 

Barne- og familie-
etaten, politiet 

Politiet, 
oppfølgingsteamleder, 
barnevernet, skolen, 
feltteamet, SaLTo-
koordinator, foresatte, 
mentorer, den enkelte 
unge 

Ungdomsstraff (NY) Gjennomføring av alternativ 
reaksjon til samfunnsstraff og 
ubetinget fengsel.  Jmfr. 
Konfliktrådsloven. 
 

Fra 1. juli 
2014 

Konfliktrådet Politiet, ungdoms-
koordinator, 
barnevernet, skolen, 
feltteamet, SaLTo-
koordinator, foresatte, 
mentorer, ungdom 
 

Ungdomsoppfølging 
(NY) 
 

Gjennomføring. Benyttes for 
lovbrudd som ikke er så alvorlige at 
ungdomsstraff er aktuelt. Jmfr. 
Konfliktrådsloven. 
 

Fra 1. juli 
2014 

Konfliktrådet, politiet Politiet, ungdoms-
koordinator, 
barnevernet, skolen, 
feltteamet, SaLTo-
koordinator, foresatte, 
mentorer, den enkelte 
unge 
 

Mentorordning – 
unge kriminelle 
 

Unge kriminelle med særlig behov 
for tett individuell oppfølging tilbys 
mentor ved behov. Relasjons-
arbeid, aktiviteter og råd inngår i 
arbeidet. Finansieres fortløpende 
ved søknad til SaLTo-sekretariatet. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Ungdomskoordinator, 
SaLTo-koordinator, 
feltteamet, S.T.O.L.T.-
teamet, 
fritidsklubbene. 

Urinprøver for 
ruskontroll 

Tilbud om urinprøvetaking for 
unge under 18 år, både frivillig og 
ved påtaleunnlatelse med vilkår. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Alna barneverntjeneste 
v/feltteamet 

Politiet, Alna 
barneverntjeneste, 
S.T.O.L.T. 

Bekymrings-
samtalen 

Politiets bekymringssamtale 
benyttes for unge under 18 år.  

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Politiet Politiet, foresatte, 
ungdom 
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Månedlige kontakt-
møter politi og 
barnevern 
 

Politi og barnevern møtes jevnlig 
for gjennomgang av aktuelle saker 
og problemstillinger. 

Løpende i 
plan-
perioden 

Avdelingsleder ungdom 
Alna barneverntjeneste 

Politiet, barnevernet 

 
FOREBYGGING, BEREDSKAP OG OPPFØLGING AV KONFLIKTER, VOLD, SEKSUELLE 
OVERGREP OG HATKRIMINALITET 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

Konflikthåndtering  
 

Konflikter mellom ungdom og 
grupper av ungdom møtes med rask 
kartlegging, koordinering av 
informasjon, megling, 
konfliktverksted for unge og 
foreldreveiledning for foreldre.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Avdelingsdirektør barn 
og unge 

Feltteamet, politiet, 
Ungdomsbasen, 
skolene, Enhet for 
kultur, frivillighet og 
møteplasser, S.T.O.L.T., 
Alnaskolen 

Trygghetsprogram 
for unge ofre for 
kriminalitet (NY) 
 

Systematisk oppfølging av unge ofre 
for kriminalitet for å skape trygghet 
for den enkelte, samt forebygge 
uønsket adferd og lovbrudd. Det er 
utarbeidet en egen SaLTo-veileder 
for programmet.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Politiet, Bydel Alna, 
skolene 

Politiet, barnevernet, 
fritidsklubbene,  
helsestasjoner,  
skolene, skolehelse-
tjenesten, feltteamet, 
SaLTo-koordinator 
 

SaLTo-rutiner for 
raskt å kunne 
forebygge og 
håndtere 
omfattende barne- 
og ungdoms-
kriminalitet 
 

”SaLTo-rutiner” er et verktøy for 
raskt å forebygge og håndtere 
omfattende barne- og 
ungdomskriminalitet i form av vold, 
trusler, opptøyer hærverk, 
brannstiftelser m.m. Rutinene 
berører flere instanser i bydel og 
politi. Iverksettes ved behov. 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Politiet, SaLTo-
koordinator, 
feltteamet, S.T.O.L.T., 
fritidsklubbene 
 

Implementering av 
”SaLTo-veileder 
ved bekymring – 
hvordan forebygge 
og håndtere hat-
kriminalitet og 
voldelig 
ekstremisme” 
 

Implementere og gjøre dokumentet 
kjent i bydelen og skolene. 
Veilederen tilbyr handlings-
alternativer ved bekymring for 
radikalisering til voldelig 
ekstremisme og hatkriminalitet. 
Deler av veilederen er tatt inn i 
Regjeringens Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme (10. juni 2014).  
 

2014 SaLTo-koordinator Skolene, 
fritidsklubbene, 
feltteamet, SaLTo-
koordinator,  

Kontaktforum for 
forebygging av 
voldelig 
ekstremisme 
 

SaLTo-koordinator representerer 
SaLTo Groruddalen i byomfattende 
og tverrsektoriell fokusgruppe. 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Politiet, PST, SaLTo, 
IMDi, Utdanningsetaten 

Fremtidens 
veiledere, ditt liv - 
dine valg 

Forebyggende og holdnings-
skapende arbeid rette mot 
tvangsekteskap, æresrelatert vold 
og begrensing av unges frihet. Ung-
til-ung metodikk basert på dialog. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Prosjektkoordinator 
Alnaskolen 

Alnaskolen, IMDi 
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FOREBYGGING MOT UTVALGTE MÅLGRUPPER OG ARENAER 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

Trygghetsvandringer Bistand ved gjennomføring av 
Trygghetsvandringer i bydelens 
lokalmiljø. Publisering av 
vandringsprotokoller på lokal 
SaLTo-hjemmeside. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Aktører i lokalmiljøene, 
politiet, , SaLTo-
koordinator 

Natteravner i Alna Bistand og veiledning ved 
oppretting, rekruttering og drift av 
lokale natteravnsordninger.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Politiet, , SaLTo-
koordinator, lokale 
aktører (i hoved-sak 
FAU ved skoler) 
 

Sisterhood Sikre at alle fritidsklubbene har 
tilgang til gruppeledere for 
Sisterhood-metodikk. Opprette og 
gjennomføre jentegrupper etter 
behov i samarbeid med skolene, 
barnevernet og politiet.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Enhetsleder Kultur, 
møteplasser og 
frivillighet 

Fritidsklubbene, 
politiet, barnevernet, 
feltteamet 

Brotherhood (NY) Utprøving av Sisterhood-metodikk 
tilpasset gutter.  
 

2014 Avdelingsleder Lokale 
tiltak, Alna 
barneverntjeneste 

Feltteamet, 
ungdomsskolene 

Furusetalliansen Drift av lokalt samarbeidsforum for 
Furuset. 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Områdeleder 
fritidstiltakene Alna 
nord 

Politiet, Gran skole, 
Furuset skole, 
Deichmann Furuset, 
Furuset allidrett, 
Alnaskolen, S.T.O.L.T., 
Furuset ungdoms-
senter, feltteamet, 
SaLTo-koordinator,   
 

Lindebergforum 
(NY) 

Drift av lokalt samarbeidsforum for 
Lindeberg. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Sosiallærer/rådgiver 
Lindeberg skole 

Politiet, Lindeberg 
skole, skolehelse-
tjenesten, Lindeberg 
fritidsklubb, feltteamet, 
SaLTo-koordinator 
 

Ellingsrud 
tverrfaglige forum 
 

Drift av lokalt samarbeidsforum for 
Ellingsrud. 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Områdeleder 
fritidstiltakene Alna 
nord 

Politiet, Ellingsrud 
skole, Bakås skole, 
Ellingsrudåsen skole, 
Ellingsrud fritidsklubb, 
feltteamet, Ellingsrud 
kirke, Ellingsrud frivillig-
sentral, SaLTo-
koordinator 
 

Alna sør tverrfaglige 
forum (NY) 
 

Drift av lokalt samarbeidsforum 
Alna sør (Trosterud, Haugerud, 
Tveita, Bryn) 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Områdeleder 
fritidstiltakene Alna sør 

Politiet, Trosterud-
klubben, Tveita fritids-
klubb, Enhetsleder 
KMF, Haugerud skole, 
Lutvann skole, 
Trosterud skole, Bryn 
skole, skolehelse-
tjenesten, SaLTo-koord. 
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HAP – cannabis-
avvenning  
 

Drift av tilbud til alle unge som 
ønsker å slutte med bruk av 
cannabis. Tilbudet er basert på ”Ut 
av tåka” og opplæringstilbud fra 
Velferdsetaten v/Uteseksjonen i 
Oslo. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Avdelingsleder Lokale 
tiltak, Alna 
barneverntjeneste 

Feltteamet, S.T.O.L.T., 
fritidsklubbene, 
skolene, SaLTo-
koordinator 
 

Lokal fokusgruppe 
for arbeidet mot 
cannabis  (NY) 
 

Fokusgruppe for utvikling lokale 
tiltak og strategier for å motvirke 
økende tendens til bruk av stoffer 
som inneholder tetrahydro-
cannabinol (THC). 
 

2014 SaLTo-koordinator Politiet, fritidssektoren, 
feltteamet, 
barnevernet, skole-
helsetjenesten, SaLTo 
Alna  

Samarbeidsforumet 
(for trossamfunn i 
Groruddalen) 

Koordinering og drift av 
”Samarbeidsforumet trossamfunn, 
bydel og politi” i Groruddalen 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Politiet Politiet, SaLTo Grorud-
dalen, Trosamfunn og 
menigheter, fagmiljø 

Ferietilbud – sosial 
inkludering 

I skolens ferier tilbyr Enhet for 
kultur, møteplasser og frivillighet 
uliker aktiviteter og ferieturer.   

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Enhetsleder Kultur, 
møteplasser og 
frivillighet 

Fritidsklubbene, 
feltteamet, barnevern-
tjenesten, NAV 
 

 
UTVIKLE GODE MODELLER FOR SAMARBEID - UTSATTE UNGE 18-22 ÅR 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

SaLTo Alna – Unge 
voksne  
 

Koordinerende møteserie som 
alternerer med SaLTo ungdom, 
annenhver måned. Agenda er 
informasjon, hendelser, 
bekymringer og oppfølging av 
problematikk knyttet til 
aldersgruppen 17-25. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

SaLTo-koordinator Hellerud VGS, NAV, 
politiet, S.T.O.L.T., 
fritidssektor, skole-
helsetjenesten, 
barnevernet 
feltteamet, 
Ungdomsbasen, 
Fagssenter for barn og 
unge 
 

S.T.O.L.T. – 
Opplæringsprogram 
 

Gjennomføring av to semestre pr. 
år. Opplæringsprogrammet består 
av 5 ulike moduler. Målgruppen er 
unge voksne utenfor skole og 
arbeidsliv. Fellesprosjekt med de 
øvrige bydelene i Groruddalen. 
 
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Enhetsleder Kultur, 
møteplasser og 
frivillighet 

Feltteamet, S.T.O.L.T., 
Alnaskolen, 
barnevernet, Enhet for 
kultur, møteplasser og 
frivillighet, NAV, Bydel 
Bjerke, Bydel Stovner, 
Bydel Grorud 
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INFORMASJON, METODE- OG KOMPETANSEUTVIKLING OG 
KUNNSKAPSOVERFØRING 
TILTAK HANDLING TID ANSVAR INVOLVERTE 

Grunnopplæring i 
fritidssektoren 
 

Gjennomføring av 3-dagers kurs 
primært for ufaglærte i 
fritidssektoren, samt andre som 
ikke har utdanning i sosialt arbeid. 
Kurset består av grunnopplæring i 
sosialt arbeid rettet mot unge på 
deres fritidsarenaer. Kurset er 
finansiert av byrådet og 
gjennomføres to ganger pr. år. Alle 
ufaglærte i fritidssektoren skal i 
løpet av sitt første år som ansatt få 
tilbud om kurset. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

SaLTo-koordinator SaLTo-koordinatorer i 
Oslo, ledere i 
fritidssektoren fra 
bydelene i Oslo 

PKF-konferansen Politiets kriminalitetsforebyggende 
forum. Årlig konferanse.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

SaLTo-koordinator, 
politiet 

SaLTo Alna ungdom, 
SaLTo Alna unge 
voksne, politiet 

BUFF-seminaret Vår og høst arrangeres BUFF 
(Barne- og ungdomsfaglig forum) 
Tverrfaglig og tverretatlig 
deltagelse. Deltagelse avhengig av 
seminartema.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

Enhetsleder Kultur, 
møteplasser og 
frivillighet 

Fritidsklubbene, 
politiet, SaLTo-
koordinator m.fl. 

Storbykonferansen 
”Storbyens hjerte 
og smerte” 
 

Annen hvert år arrangeres storby 
konferansen «Storbyens Hjerte & 
smerte». Nordisk samarbeid, etter 
initiativ av Nordisk Råd. SaLTo-
koordinator representerer Oslo 
kommune i den nordiske 
styringsgruppen.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

SaLTo-koordinator Inviterte 

Løpende kurs i 
ART, Sisterhood, 
Tegn&Symptomer, 
HAP, Gatemegling 
 

Det arrangeres kurs i følgende 
metoder etter behov:  
Agression Replacement Training 
(sinnemestring), Sisterhood 
(jentegrupper), Tegn&Symptomer 
på rus- og narkotikamisbruk, HAP 
(hasjavvenningsprogram) og 
Gatemegling (konfliktmegling, 
konfliktkunnskap). Behov kartlegges 
i de tverrfaglige fora og tilbud 
koordineres av SaLTo-koordinator.  
 

Løpende i 
plan-
perioden 

SaLTo-koordinator Fritidssektoren, 
skolene, feltteamet, 
barnevernet, S.T.O.L.T., 
Fagssenter for barn og 
unge, skolehelse-
tjenesten, Helsestasjon 
for ungdom 
 

Trendrapport og 
lokal statistikk 
 

Årlig trendrapport om barne- og 
ungdomskriminaliteten i Oslo.  
 
Stovner politistasjon utarbeider 
jevnlig statistikk for Bydel Alna.   
 

Løpende i 
plan-
perioden 

Oslo politidistrikt Politiet, SaLTo Alna 
ungdom, SaLTo Alna 
unge voksne 

SaLTo-konferansen Årlig konferanse om Salto arbeidet i 
Oslo. 
 

Løpende i 
plan-
perioden 
 

SaLTo-koordinator Inviterte 
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Registrering av 
funn og rester 
etter narkotika-
misbruk 
 

Tjenestesteder med uteareal 
melder funn av rester etter 
narkotikamisbruk. Meldingene 
sendes straks med epost til SaLTo-
koordinator. Det er informert om 
hva man skal se etter. Tiltaket 
gjelder i perioder uten snødekke. 
 

Løpende i  
plan-
perioden 

Enhetsledere 
barnehager, 
enhetsleder kultur, 
møteplasser og 
frivillighet, SaLTo-
koordinator 

Ansatte i barnehager, 
fritidssektoren, politiet 

Møtestruktur og 
arbeidsform 

Samtlige møtefora drøfter 
møtestruktur, møteform, 
møtefrekvens, hensiktsmessighet 
og innhold. Kan noe overføres til 
digitale medier? Det produseres en 
rapport ved utgangen av 2014.  
 

2014 SaLTo-koordinator SaLTo Alna ungdom, 
SaLTo Alna unge 
voksne, Ellingsrud 
tverrfaglige forum, 
Lindebergforum, 
Furusetalliansen, Alna 
sør tverrfaglige forum 
 

 

________________________________________________________________________________ 
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Kontaktinformasjon:  
SaLTo-koordinator Eivind Fivelsdal 
Telefon: 93 86 11 47 E-post: eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no  
Bydel Alna, Trygve Lies plass 1, 
Postboks 116, Furuset  
1001 Oslo 
 
www.bydel-alna.oslo.kommune.no 
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