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REFERAT
1. Godkjenning av referat fra 31.05.2012 (Majorstua politistasjon)
Godkjent. Samarbeidsavtalen deles ut signert.
2. Kort introduksjon til nytt medlem Paul Gardner fra Næringsetaten om SAMFOR
Arbeidet er rettet mot foreldregruppen og forebygging av rus. Hovedmålet til SAMFOR er å
utsette debutalder til ungdom og vektlegge foreldrefokus i forebyggingsarbeid. Det er derfor
viktig å ha dialog med foreldreutvalget. Det kommer et forslag om å ha flere varamedlemmer
fra FAU. Stor forståelse for at det kan være krevende for frivillige å komme på alle møter,
men viktig å ha representanter til stede. Videre trekkes inspirasjonskvelden fram som et godt
eksempel på konkrete tiltak som springer ut av samarbeidet. Vi blir enig om at arbeidet
framover må forankres i de ulike etatene.
3. Kort informasjonsrunde
AV-OG-TIL v/Elise
Orienterer om ”Klar for sjøen”-kampanjen som har blitt gjennomført i sommer blant annet i
tett samarbeid med politiet. På forsommeren har AV-OG-TIL hatt en del pressefokus på
drikking i sommerferien med barn til stede. Opp mot jul vil vi igjen intensivere kampanjen
”Hvor mange glass tåler barnet ditt?” fordi vi vet at det er en periode hvor alkoholkonsumet
stiger dramatisk. Fram til nå blir det ofte satt fokus på de små barna og hvordan de reagerer på
foreldrenes drikking. Nå vil vi prøve å få mer fram viktigheten av å være gode rollemodeller i
de ”glemte årene” fra 6 til 13 år. Dette gjør vi fordi vi vet at foreldre blir mer liberale i
forhold til alkohol når barna blir litt større, men det er i denne fasen at barnas holdninger til
drikking i stor grad blir dannet. Unni forteller at dette er en problemstilling hun møter på i sitt
arbeid.
Yvonne forteller om ”Ung i Oslo”-tallene som kommer snart som kan gi et mer helhetlig
bilde på hvordan ungdom opplever foreldrenes drikking. Undersøkelsen er interessant på

flere måter for alle SAMFOR-medlemmer og skal legges fram snart. Politiet sier at
undersøkelsen vil være ”gull” i forhold til foreldremøter for å ha noe å vise til når de skal sette
fokus på foreldrerollen.
Næringsetaten v/Paul
Oslo kommer godt ut på Juventes skjenkekontroll. Strenge tiltak mot skjenking har ført til at
færre utesteder har 18-års grense. Det finnes fortsatt rom for forbedring. Dersom SAMFOR
kan hjelpe med å målrette kontroller mot utesteder er det flott. Næringsetaten ønsker derfor
informasjon fra så mange av de andre organisasjonene som mulig, slik at vi i større grad kan
rette sine kontroller mot problemsteder.Viktig å fronte tipstelefonen til Næringsetaten
http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/kontrollvirksomhet/tips_naringsetaten
Falske leg blir bedre og bedre derfor blir det vanskelig å ta de som bruker det. Diskusjon
mellom politiet og næringsetaten om hvordan man kan slå ned på falske leg uten å
beslaglegge politiressurser. Kan man endre hjemmel i loven?
SaLTo v/Unni
Orienterer om første halvårsrapport på prosjektet ”Unge gjengangere” . Rapporten finner man
her http://www.salto.oslo.kommune.no/article234345-19797.html .
Unni rapporterer om godt samarbeid med politi, en kjempeinnsats fra foreldre og de siste to
måneder ingen rapporterte forhold. SaLTo har fokus om høsten på foreldre og rus. Deltar på
Ung & Rus- dag på Utdanningsetaten. Ungdommene i bydelen sier at de foretrekker MOT,
men MOT blir så dyrt for skolene og krever ressurser slik at man nesten må sette av en
stilling. Flere og flere ungdommer har dårlig psykisk helse i bydelen. Kan det være at man
får diagnose lettere i dag en før? Mange får diagnosen ME. Spørsmålet er om det kommer av
ytre press. Problemet i region vest er åpenhet fra skolen. Ikke bare fra foreldre og ungdom
men også fra skolen. En del fasadetekning fra rektorer.
Unni rapporterer om mer problemer med fadderfyll på BI. Mange faddere mistet autorisasjon
på grunn av fyll. Politiet mener at det fremdeles er mye fyll og bråk rundt ”fadderullan”. Kan
det være en ide at Næringsetaten er tilstede på arrangement?
Politiet v/ Terje Hovdal
Oppstart av informasjonssamtaler på skolene. Hovedfokuset ligger på narkotika. Politiet får
daglig henvendelser på nye personer og bekymrede foreldre som har funnet narkotika hos
barna. Politiet ønsker en offensiv linje og jobbe mot enkeltpersoner samt kjøre
holdningsskapende arbeid på foreldremøter.
Innspill fra andre rundt bordet om at det er en liberal holdning til narkotika som sprer seg
blant foreldre og at foreldre ofte bruker selv. Urinprøvekontrakter brukes hyppig.
Politiet v/ Roy Cato Einarsen
Har et fokus på narkotika den største utfordring ligger i Groruddalen. ”Hvite” områder er mer
preget av alkohol men også der er hasjen inne. Politiet jobber med et prosjekt i Alna bydel og
har fått penger til økt overtid i helgene. Dette vil hjelpe til med å avdekke og kartlegge
problemer. Bydelen og Salto bidrar med urinprøvekontrakter og man jobber videre med ”Ut
av tåka”.

Ettersom det var streik forrige møte så oppdateres SAMFOR på statistikk rundt russefeiring.
Det ligger stort sett på det jevne når det kommer til meldinger til politiet. De fleste
henvendelsene gjelder støy. Kan det være at interessen for russetiden er dalende i noen
bydeler?
Anbefaler også boken ”En glad gutt” av Espen Holm.
Velferdsetaten Ko-rus v/Yvonne Larsen
Skal presentere tall fra ungdomsundersøkelsene så kjapt som mulig. Forteller også om OPP
og kurset på Litteraturhuset.
Politiet v/Bjørn Øvrum
Foreslår kreative løsninger i samarbeid mellom Næringsetaten og politiet når det kommer til
oversjenking og falske leg. Vi bør gå inn å lage et felles opplegg for de ulike klassetrinnene
som kan presenteres i foreldremøter. Samordne med FAU for å få effekt.
4. Handlingsplan 2012
• SAMFOR setter sammen en arbeidsgruppe som lager en undervisningspakke tilpasset
de ulike trinnene. Trude Bell kan hjelpe til med informasjon om hvilke problemstilling
som passer til hvilken aldersgruppe. Også mennesker uten for SAMFOR kan være
med i en slik arbeidsgruppe. På neste møte diskuterer vi tema og hvilke ressurser som
passer best til å sy sammen pakkene.
• Hva skjer med russen og hva kan SAMFOR bidra med? Hvilken trender ser vi?
• Sjekkliste for skoleball. Hva kan SAMFOR bidra med her?
• Et nytt fenomen er overnatting av elever i skolegården. Kan man bruke samme
sjekkliste som på skoleballene?
5. Eventuelt
Andre saker må meldes inn til neste møte.

