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Kunngjøring – tilskudd til «Samordning av lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)» i kommunene for 2018
(Kap. 474 post 60)
Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for Tilskuddsordning for Samordning av
lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Utbetaling av tilskuddsmidlene vil
komme fra Konfliktrådet. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er organisert i Sfk
og forvalter tilskuddsordningen.
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rusog kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk
kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres
foreldre.
Tilskuddsordningen har i flere år vært samordnet med Helsedirektoratet. Denne
samordningen fases ut i løpet av 2017-2018. Kommuner som i 2013 til 2016 har fått tilskudd
fra Helsedirektoratet til lønnsmidler for oppstart av SLT- koordinator, kan få videreført
lønnstilskuddet ut 2018. Søknader om slik videreføring skal rettes til Helsedirektoratet.
Kommuner som ønsker å etablere SLT-koordinatorstilling i 2018 kan søke Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging om lønnstilskudd, se under. For øvrig viser vi til «Regelverk for
tilskuddsordningen Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) (Kap.
474 post 60)» godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet 28.11.2017.
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Hva kan kommunene søke om støtte til i denne ordningen
Det kan gis lønnstilskudd til kommuner som ønsker å etablere/eventuelt reetablere SLTkoordinator-stilling. Lønnsmidlene skal innarbeides i det ordinære budsjettet sammen med
de eksterne tilskuddene. Lønnstilskudd til SLT-koordinator skal primært være til hel stilling.


Nye søkere kan motta inntil kr 400.000 i lønnstilskudd (til 100% stilling, da under
forutsetning av at kommunen selv finansierer stillingen med en egenandel) det første
året, så sant det legges fram en forpliktende nedtrappingsplan (for en periode på tre
år) sammen med en konkret plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd.
Andre og tredje året kan kommunen på ovennevnte premisser få inntil kr 200.000 i
lønnstilskudd til 100% stilling, maksimalt tilskudd til 100 % stilling vil da kunne bli kr
800.000 i løpet av tre år.



Kommuner med under 5000 innbyggere kan motta inntil kr. 200 000 i lønnstilskudd
første året. Tilskuddet kan videreføres med kr. 100 000 andre og tredje året.
Maksimal tilskuddsutbetaling over tre år vil kunne bli kr. 400 000.

Kommuner som søker om lønnstilskudd for å starte opp med SLT i 2018 (eventuelt reetablere SLT), skal sende sin søknad til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Disse
kommunene kan søke om lønnstilskudd i inntil tre år fra oppstart.
Kommuner som har mottatt stimuleringsmidler til etablering av SLT-modellen tidligere uten
at arbeidet har blitt videreført må i søknaden beskrive:
 Årsakene til at arbeidet ikke ble videreført
 Aktuelle endringer i den lokale situasjonen, som gjør at kommunen har større
mulighet til å lykkes nå enn tidligere
 Hvordan kommunen har tenkt å organisere samarbeidet
Tilskudd kan også gis til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, aktiviteter og prosjekter i
kommunene. Tilskudd til følgende tiltak/aktiviteter/prosjekter gis prioritet:


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



Et spesifikt forebyggingstema eller en kunnskapsbasert og målrettet innsats på tvers
av faggrupper og sektorer, som kan sannsynliggjøre rus- og
kriminalitetsforebyggende effekt

Søknadsskjema og frister
Søknader om tilskudd til aktivitet/tiltak/prosjekt eller etablering/reetablering av SLTkoordinator sendes til post@kriminalitetsforebygging.no
Søknadsskjema kan lastes ned her
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Regelverket for tilskuddsordningen er tilgjengelig på www.kriminalitetsforebygging.no
Søknadsfrist er 15. februar 2018.
Søknaden kan forventes ferdigbehandlet to måneder etter søknadsfristen.
Kontakt: Seniorrådgiver Sonja Iren Eidissen
E-post: post@kriminalitetsforebygging.no
For kommuner som søker om etablering/reetablering av SLT-modellen, kan også Knut
Skedsmo kontaktes:
E-post: post@kriminalitetsforebygging.no

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

Med hilsen

Torunn Højdahl
Fung. avdelingsdirektør

Sonja Iren Eidissen
seniorrådgiver

Dette dokumentet har elektroniske signaturer.

Kopi:
SLT-koordinatorene
De regionale kompetansesentrene for rus
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