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PS 9/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 12.03.2018:  
 
 
Fra klokken 1200 til 1345, var politi, barnevern, skole og ungdomskoordinator tilstede. 
Diskusjon rundt ungdom og rus i Dyrøy. 
 
Ut i fra orienteringene som ble lagt frem starter den politiske debatten 
Det drøftes i møtet omkring de problemstillinger som bør ledes. 
 
Omforent forslag til vedtak:  

1. Ruskoordinator inngår et tett samarbeid med ungdomskoordinator. OpOm framlegges i hvert 
møte status for arbeidet innen rus og psykiatri, inkludert forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom. Statusen beskriver en skisse av omfang og innsatsområder innenfor feltet. 

2. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene som inngår i 
forebyggende arbeid innenfor feltet. SLT- koordinator utpekes blant disse, og er koordinator for 
gruppa. 

3. OPOM ønsker tilbakemelding på status i forhold til Dyrøy kommunes innmelding i MOT. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 12.03.2018  
 

1. Ruskoordinator inngår et tett samarbeid med ungdomskoordinator. OpOm framlegges i hvert 
møte status for arbeidet innen rus og psykiatri, inkludert forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom. Statusen beskriver en skisse av omfang og innsatsområder innenfor feltet. 

2. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene som inngår i 
forebyggende arbeid innenfor feltet. SLT- koordinator utpekes blant disse, og er koordinator for 
gruppa. 

3. OPOM ønsker tilbakemelding på status i forhold til Dyrøy kommunes innmelding i MOT. 

 


