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Oppfølging av møte mellom byråd Tone Tellevik Dahl og Barneombudet
Barneombudet takker for et godt møte med byråd for eldre helse og arbeid Tone Tellevik
Dahl i februar der vi diskuterte ulike tiltak for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Vi
vil kort oppsummere våre viktigste innspill og komme med noen ønsker om videre
oppfølging.
Barneombudets utgangspunkt
Overordnet er det statens ansvar å sikre at vi følger forpliktelsene etter barnekonvensjonen og
Grunnloven. Måten vi håndterer unge lovbrytere på i Norge er endret de siste årene. Bruk av
fengselsstraff og varetektsfengsling av lovbrytere i alderen 15-18 år er redusert – en utvikling
som er positiv og i tråd med våre forpliktelser etter barnekonvensjonen.
En forutsetning for disse endringene var at tilbudet utenfor kriminalomsorgen, blant annet i
barnevern og psykisk helsevern, skulle rustes opp for å kunne håndtere en ny gruppe ungdom
med store, sammensatte problemer. Dette tilbudet er også sentralt i de nye straffereaksjonene
ungdomsstraff og oppfølging.
Vi er bekymret for at vi ikke er i mål med dette arbeidet. Mye av ansvaret for å hjelpe
ungdom med problemer som krever tett, faglig godt forankret oppfølging over tid, er delegert
ut til kommuner som ikke alltid har nødvendig kompetanse, ressurser og faglig støtte. I Oslo
kommune er det bydelene som har mye av dette ansvaret. Når kommunen har delegert
ansvaret til bydelene må kommunen også bruke nødvendige styringssignaler, ressurser og
andre virkemidler for å sikre at tilbudet er godt nok og likeverdig i alle bydelene.
Tiltak, koordinerte tjenester og utredning for ungdom i Oslo
Barneombudet er opptatt av at Oslo kommune skal ha riktige tiltak, koordinerte tjenester av
lik kvalitet uavhengig av hvilken bydel barnet bor i og god utredningskapasitet for ungdom
som trenger hjelp fra barnevernet.
Barne- og familieetaten i Oslo skriver i sin årsberetning for 2018 at det er ulikt hvordan
bydelene har etablert tiltak for å forhindre at barnet må flytte ut av familien. Etaten viser til at
de ikke har gode nok tiltak for ungdom som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og det
finnes blant annet ikke et eget utredningstilbud til ungdom.

Etter vårt syn er det viktig å ha et godt utredningstilbud i kommunene for å sikre bedre
treffsikkerhet ved valg av tiltak overfor den enkelte ungdom.
Etaten viser til at det er behov for å øke både kompetanse og bemanning i tilbudet til de mest
utsatte barna.
Barneombudet er på bakgrunn av dette bekymret for at kommunen ikke i stor nok grad har
tiltak for ungdom med store utfordringer knyttet til kriminalitet, skadelig seksuell atferd,
psykiske problemer og rus i Oslo. Disse barna trenger tiltak som bygger på forskning og
evalueres jevnlig. Det er avgjørende at likeverdige tiltak er tilgjengelige for alle ungdommer i
kommunen, uavhengig av bydelstilknytning.
Ønske om oppfølging
Vi ber om å snarest mulig få en beskrivelse av:
- hvilke tiltak Oslo kommune har tilgjengelig for ungdom med alvorlige utfordringer
knyttet til rus, skadelig seksuell atferd, vold og kriminalitet, både i og utenfor
institusjon
- hvilke krav til faglig kvalitet, systematikk og evaluering av hjelpetiltak kommunen
har til bydelene.
Vi ber også om et nytt møte for å diskutere disse temaene videre. Det er et ønske fra oss at
også byrådsleder Raymond Johansen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte
Thorkildsen er til stede på møtet.
Vi håper det er mulig å få til et møte i nær fremtid og ber om at dere tar kontakt med oss for å
avtale nærmere tidspunkt.
Vennlig hilsen
Inga Bejer Engh
barneombud
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