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U23 samarbeidsprosjekt. Et tiltak initiert av Politirådet i
Trondheim (ordfører, rådmann og politimester)
Prosess
Rådmannens fagstab / Saksbehandling / Avtaler og kontrakter
Godkjent dato
21.08.2018 (Stenberg Turid (TSQ))
Endret dato
21.08.2018 (Hindenes Tor Magnus (OTZ))
Gyldighetsområde

Organisasjon og Finans
Dokumentkategori
Siste revisjon
Neste revisjonsdato

Formålet med samarbeidsprosjektet er å forebygge ny kriminalitet for et antall kartlagte
ungdommer i Trondheim

Formål
Formålet med U23 - samarbeidsprosjektet er å forebygge ny kriminalitet for et antall kartlagte
ungdommer i Trondheim.

Omfang
Helse- og velferdskontor, NAV - kontor, Rådmannens fagstab v/faggruppe helse - og velferd,
faggruppe oppvekst og utdanning v/SLT - koordinator, Enhet for service og internkontroll, Stavne
Arbeid og Kompetanse KF, Barne- og familietjenesten, Enhet for psykisk helse og rus,
Konfliktrådet i Sør - Trøndelag, Sør - Trøndelag Friomsorgskontor og Sør - Trøndelag politidistrikt

Arbeidsbeskrivelse
* Politiets analysegruppe kartlegger og plukker ut de mest aktive ungdommene med kriminell
atferd, og sender bekymringsmelding til kommunen på navngitte personer.
* Bekymringsmelding på den enkelte person sendes Enhet for serviuce og internkontroll v/ p.t.
John Røst.
* Bekymringsmeldingene videreformidles til det Helse- og velferdskontor hvor vedkommende er
registrert/bor. Kopi sendes Stavne Arbeid og Kompetanse KF v/ Reidun Hobbesland.
* Når Helse- og velferdskontoret mottar en slik bekymringsmelding iverksettes tiltak som beskrevet
under.
- Sjekk om personen har tilbud innenfor det ordinære hjelpeapparat, familieforhold og
herunder om personen har barn. Hvis personen har barn, vurderes det om bekymringsmelding skal
sendes til barne- og familietjenesten.
- Personen innkalles til samtale og orienteres om at det er mottatt bekymringsmelding på
han fra politiet. Undersøk om personen ønsker bistand til å endre livsstil.
- Hvis personen ønsker bistand:
- Be om samtykke til å iverksette samarbeid med relevante instanser. Ressurspersoner i
private og/eller offentlige nettverk kartlegges. Lenke Samtykkeerklæring
- Gå igjennom de tilbud som gis, og finn ressurspersoner som har en relasjon til den det
gjelder. Informer om bekymringsmeldingen.
- Arbeid med personen skal prioriteres av berørte enheter.
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- Sjekk at basisbehov er dekket; Bolig, inntekt, utredning/behandling, kontakt med NAV,
sysselsetting og eventuell oppfølging dag og kveld.
- Innkall til et samarbeidsmøte med personen og de relevante
samarbeidspartnere/ressurspersoner. Vurder opprettelse av Ansvarsgruppe og/eller Individuell
Plan.
- Hvis personen ikke ønsker bistand:
- Rutine for "Saksbehandling ved mottak av bekymringsmelding" følges.

* Arbeidsgruppe
Det er etablert en arbeidsgruppe representert ved Rådmannens fagstab, faggruppe helse
og velferd, SLT - koordinator, Uteseksjonen, Helse- og velferdskontor, Stavne Arbeid og
Kompetanse KF, Konfliktrådet i Sør - Trøndelag, Sør - Trøndelags Friomsorgskontor, 22B
Kontaktsenter, Sør - Trøndelag politidistrikt og NAV. Arbeidsgruppen møtes 6 - 8 ganger i året og
utveksler informasjon om den enkelte, og iverksetter tiltak. Alle som møter skal ha oppdatert
informasjon om hvilke tiltak som personen har og status pr. i dag om personen.

Bakgrunnsinformasjon
U23 er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Stavne Arbeid og Kompetanse KF,
Sør - Trøndelag politidistrikt og Sør - Trøndelags Friomsorgskontor som retter seg mot ungdom fra
18 år og til og med 25 år, som politiet har registrert med gjentatt krim-, volds- eller rusproblematikk.

Referanser
Lovgrunnlag for deling av informasjon uten samtykke.
Politiet:
Lov om politiet (politiloven) av 08.08.1995 nr. 53, Kapittel IV, §
24 Taushetsplikt. Lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndighet (politiregisterloven), av 28.052010
nr. 16, Kapittel 6, § 27 Taushetsplikt ved avvergende og forebyggende virksomhet, §
30 Taushetsplikt ved utlevering til offentlige organer i deres interesse, og § 35 Pålegg om
taushetsplikt. Lenke https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-05-28-16?q=politiregisterloven
Kommunen:
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 20.06.2012 nr.
24, Kapittel 1, § 1Lovens formål, Kapittel 5, § 43 Innhenting av opplysninger, §
44 Taushetsplikt. Lenke: :https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. ( helse- og omsorgstjenesteloven) av
24.06.2011 nr. 30, Kapittel 1, § 1-1 Lovens formål, Kapittel 12, § 12-1 Taushetsplikt
Lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven) av 02.07.1999 nr. 64, kapittel 5: Taushetsplikt og
opplysningsrett,Lenke: : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 02.10.1967 nr. 00, kapittel III,
§ 13: Taushetsplikt,§13b: Begrensninger av taushetsplikt ut fra private eller offentlige
interesser. Lenke:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
Prosjekt SLT

