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Hva er SaLTo? 

 

Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler 
og et trygt oppvekstmiljø. 

  

Hovedmål: SaLTo skal samordne ressursene i arbeidet 
for å sikre barn og unge et koordinert tilbud, redusere 
barne- og ungdomskriminaliteten og reduserer 
rusmisbruket blant barn og unge.  

 

Hovedmålgruppe 12-18 år, sekundærmålgruppe 6-12 
og 18-23 år.  

 

 





 
SaLTo – organiseringen lokalt: 

 

Søndre Nordstrand: Styringsgruppe, 
Koordineringsgruppe, Arbeidsgrupper knyttet til hver 
av de 4 ungdomsskolene, Tverrfaglige team 

 

Nordstrand: Styringsgruppe, Arbeidsutvalg, 
ressursteam på utførernivå, SaLTo 16+ 

 



 
Eksempler på samarbeid med skole: 

• Unge & rus 

• Ø.P.P. 

• Konflikthåndteringsverksted for hele 7. trinn 

• Psykolog Brannfjell skole / HFU 

• Guttegruppe 

• Jentegruppe 

• Konflikthåndteringsverksted 

• URO???  

 

  



SaLTo trendrapport 



Antall unge 15- 17 år siktet/ anmeldt/domfelt for lovbrudd, per bydel og for Oslo     

 

Østensjø 

Totalt 108 registrerte saker på ungdom under 18 år mistenkt, siktet, anmeldt eller savnet.  

9 registrerte savnet meldinger - 7 ungdommer er meldt savnet en eller flere ganger. 

2 ungdommer er registrert som mistenkt/siktet/anmeldt for fire eller flere straffbare forhold 

Nordstrand 

Totalt 141 registrerte saker på ungdom under 18 år mistenkt, siktet, anmeldt eller savnet.  

 22 registrerte savnet meldinger - 9 ungdommer er meldt savnet en eller flere ganger 

6 ungdommer er registrert som mistenkt/siktet/anmeldt for fire eller flere straffbare forhold 

Søndre Nordstrand 

Totalt 174 registrerte saker registrerte saker på ungdom under 18 år mistenkt, siktet, anmeldt 

eller savnet.  

7 registrerte savnet meldinger - 7 ungdommer er meldt savnet en eller flere ganger.  

5 ungdommer er registrert som mistenkt/siktet/anmeldt for fire eller flere straffbare forhold 



Ung i Oslo 2012: 

• Svarprosent 72 
• Utvalg – i underkant av 10 000 
• Niende, tiende og første videregående 
• 32,2 prosent har begge foreldrene født i et annet 

land. Disse betegnes som unge med 
innvandrerbakgrunn 

• Tidligere Ung i Oslo undersøkelser i 1996 og 2006 
• Videre nasjonale tall basert på Ungdata 
• Her er temaet tredelt: bruk av rusmidler, 

bydelsforskjeller og endring 
• Last ned undersøkelsen på www.ungdata.no 



Hvor ofte den enkelte drikker noen form for alkohol – kontrollert 

for kjønn
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Gutter Jenter Alle

Ch Sq 31,4 DF=4 p=,000

Aldri Har bare smakt noen få ganger

Av og til, men ikke så ofte som månedlig Bruker alkohol nokså jevnt 1-3 ganger i måneden

Bruker alkohol hver uke

Flere gutter drikker aldri, - men det er også flere gutter som drikker hver uke 



Andel som har drukket ulike typer alkohol siste 30 dager kontrollert 

for klassetrinn
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Øl: Ch Sq 621,3 DF=2 p=,000    Rusbrus: Ch Sq 173,5 DF=2 p=,000    Vin: Ch Sq 512,5 DF=2 p=,000    Brennevin: Ch Sq 

250,1 DF=2 p=,000

Øl Rusbrus Vin Brennevin

Med økende alder og klassetrinn styrker ølet sin stilling som den foretrukne 
alkoholformen i ungdomsmiljøene  



 
Takk for oss! 

Kontaktinformasjon: 

SaLTo-koordinator Bydel Søndre Nordstrand Katrine Bagge-Skarheim 

Tlf 95994856 / e-post: katrine.bagge.skarheim@bsn.oslo.kommune.no 

 

SaLTo-koordinator Bydel Nordstrand Vibeke Løvås 

Tlf 99285130 / e-post: vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no 
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