TIDLIG UTE ER ET
SAMARBEID MELLOM
Tidlig Ute er et samarbeid mellom
• Bergen kommune
• Helse Bergen
• Bergensklinikkene
• NAV
• Bufetat
• Hordaland politidistrikt
• Kriminalomsorgen
Dersom du har spørsmål er du velkommen

PROSJEKT

Tidlig

Ute

til å ta kontakt med
Prosjektleder Veronica Hetlevik
Tlf: 5556 8659/94507897
E-post:
veronica.hetlevik@bergen.kommune.no

Kriminalomsorgen region vest

Et alternativ
til straff
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PROSJEKT
TIDLIG UTE

KRITERIER FOR
DELTAGELSE

Prosjekt Tidlig Ute er for deg under 25 år

• Du må erkjenne det straffbare forholdet

som blir pågrepet av politiet for narkotika-

• Du må ønske et alternativ til vanlig straff

relatert kriminalitet.

• Dersom du er under 18 år vil politiet innhente samtykke fra foreldre/foresatte

SAKSGANG
Når du har samtykket til deltakelse i
prosjektet og politiet har truffet et
påtalevedtak, overføres saken til
Utekontakten i Bergen og de innkaller
deg til en samtale.

Som deltaker i prosjektet blir du tilbudt et
alternativ til vanlig straffereaksjon, i form
av individuell tilrettelagt oppfølging.

Du får en egen kontaktperson, og kan
selv komme med ønsker for din deltakelse

DU FORPLIKTER
DEG TIL Å:

HVEM ER
UTEKONTAKTEN

• Avstå fra ny kriminalitet

På Utekontakten arbeider det felt-

i en prøvetid på 2 år
• Være aktiv og samarbeids-

arbeidere med helse- eller sosialfaglig
bakgrunn og bred erfaring med ungdom.

i prosjektet. Du kan få rask og prioritert

villig rundt tiltak/behandling

De arbeider oppsøkende i Bergen sentrum

hjelp til blant annet:

i minimum 6 måneder

og i sentrumsnære områder på dagtid,

• Samtale hos PUT
(Psykiatrisk Ungdomsteam)
• Avrusning
• Rusbehandling i institusjon
• Kontakt med NAV for eksempelvis
rådgivning, økonomisk støtte, bolig,
praksis/arbeid
• Kontakt med barneverntjenesten
dersom du er under 18 år
• Hjelp/veiledning i forbindelse med
skole/praksis/jobb

Dersom du bryter vilkårene
for deltakelse i prosjektet, går
saken tilbake til politiet.

kveld og natt. De har også flere andre
tilbud til ungdom som har det vanskelig.

