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ORIENTERING - SALTO ALNA HANDLINGSPLAN 2014 - 2017
Saksframstilling:
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 kriminalitetsforebyggende arbeidet 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. SaLTo og Oslo kommune ble nylig
tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for 2014. Prisen ble overrakt til
byrådslederen av justisminister Anders Anundsen.
Bydel Alna sin lokale handlingsplan tar utgangspunkt i det sentrale handlingsprogrammets
strategier og innsatsområder og ble godkjent av den lokale styringsgruppen juni 2014. Stovner
politistasjon, bydelens ulike tjenester, samarbeidspartnere, prosjekt, tiltak, skoler og frivillige
organisasjoner bidrar til det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Bydel Alna.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017 til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør
Trykte vedlegg:
SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017
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