
Kommunene i
Felles ansvar i Salten:

Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske,
Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål,
Meløy, Røst, Værøy og Rødøy

Er du selv ungdom, eller kjenner
du en som trenger en ny sjanse?

Ønsker du mer informasjon om tiltaket?
Ta i så fall kontakt med
FELLES ANSVAR I SALTEN

Besøksadresse: Bodø politihus
Tlf: 75 54 60 39/75 54 60 04
E-post: fellesansvar@salten.no
Hjemmeside: www.salten.no

•  Ungdomskontrakt
• Ruskontrakt

Felles ansvar i Salten er et
samarbeidstiltak mellom
Salten Regionråd
www.salten.no
Salten Politidistrikt
www.politiet.no
Konfl iktrådet i Salten
www.konfliktraadet.no
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FELLES ANSVAR I SALTEN FELLES ANSVAR I SALTEN



Formål
Felles ansvar i Salten er et 
kriminalforebyggende tiltak.

Vi koordinerer tverrfaglig 
etatssamarbeid rundt ungdommer som 
har begått lovbrudd eller som har en 
bekymringsfull atferdsproblematikk.

Hver ungdom vil få opprettet en egen
nettverksgruppe.

Målgruppe
Målgruppen er i hovedsak ungdom 
som er bosatt i Salten, og som ønsker 
hjelp til å komme seg ut av dagens 
bekymringsfulle situasjon.

Du kan være med i Felles ansvar  
i Salten dersom du 
• Ønsker hjelp til å komme ut av
 dagens situasjon
• Signerer forpliktende kontrakt
• Tilstår, dersom du har begått lovbrudd
• Opphever taushetsplikten til nettverksgruppa
• Møter jevnlig til samtaler
• Leverer urinprøve ved mistanke om rus

Saker:

Straffesaker
Her leverer politiet kandidater til Felles
ansvar i Salten.

Bekymringssaker
Her kan ungdommen selv, foreldre,
nærmiljø, skole, barnevernstjenesten
melde sin bekymring inn til Felles ansvar
i Salten.

Sammen skal vi
• være et alternativ til ordinær straff
• hindre utvikling av en kriminell løpebane
• sikre at ungdom får en bedre hverdag
• være behjelpelig slik at ungdom får et   
 tilpasset skoletilbud
• bidra til at ungdom får en  
 meningsfull fritid

Ruskontrakter

• Rustesting over en 6 måneders periode  

• Frivillig kontrakt eller i forbindelse  

 med straffesak

• Mulighet til å få hjelp til en ny start  

 og å gjenopprette tillit

• Målet er rusfri ungdom


