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OPPFØLGING AV MØTE MELLOM BYRÅD TONE TELLEVIK DAHL OG
BARNEOMBUDET
Vi viser til brev fra barneombudet av 11.03.2019 som en oppfølging av møtet mellom byråd
Tone Tellevik Dahl og ombudet 07.02.2019. Som en del av oppfølgingen etter dette møtet
inviterte byrådet, ved byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid til et
innspillsmøte om arbeidet med Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet
blant unge i Oslo, der barneombudet også deltok. Videre ble det avholdt et møte med ombudet
24.04.2019 der byrådsleder, byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid
deltok. Byrådet er opptatt av tematikken ungdom og kriminalitet og setter pris på den nære
kontakten med barneombudet om temaet.
I brevet av 11.03.2019 ønsker barneombudet en beskrivelse av følgende fra Oslo kommune:
 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.
Som kjent ligger ansvaret for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, SaLTo-modellen,
til byråd for eldre, helse og arbeid mens barnevern og helsetilbud for barn og unge ligger til
byråd for oppvekst og utdanning. Brevet besvares derfor fra to byrådsavdelinger.
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid:
I februar ble bydelene bedt om å gi tilbakemelding om hvilke konkrete tiltak de har
tilgjengelige i arbeidet med målgruppen. Bydelene er ulikt organisert og antall unge som blir
registrert for gjentatte og alvorlige lovbrudd varierer. Det varierer derfor hvilke tiltak bydelene
har å sette inn og hvor spisset de har organisert arbeidet internt. I hovedsak er bydelene med
større levekårsutfordringer og et høyere antall unge som registreres for gjentatt lovbrudd, bedre
organisert og har flere ressurser å spille på enn bydeler som ikke har de samme utfordringene.
Bydelene har imidlertid identifisert utfordringer som de selv bør arbeide videre med.
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Bydeler som har et godt organisert SaLTo-arbeid har faste samarbeidsmøter med bl.a. politiet,
barnevernet og skoler for å dele informasjon, avdekke trender, tendenser og miljøer og
fremskaffe kunnskap slik at samarbeidspartnere utvikler felles problemforståelse
Alle bydelene har omtalt barnevernet som hovedaktør for målgruppen. Videre blir arbeid
overfor målgruppen utført av utekontakter, miljøarbeidere, mentorer og ansatte som kan drive
individuell oppfølging framhevet som viktig. Ruskonsulenter er viktige samarbeidspartnere og
noen bydeler har ansatt psykolog. Av NAV sine tiltak blir det nevnt Ungdomsteam i NAV,
NAV i skolen og samarbeid med NAV om løslatelse etter soning.
Individuell oppfølging og relasjonssamtaler fra ansatte som ungdommene stoler på er et av de
viktigste tiltakene; ”skreddersøm” og individuelt tilpassede tilbud. Hasjavvenningsprogram,
rustesting/urinprøvekontroll med oppfølgingssamtaler blir tilbudt. Jobbtiltak blir trukket fram
som svært viktig og ønsket av målgruppen. Bydelenes fritidstiltak er viktige i sammenhengen.
Både åpne generelle tiltak og mer spesifikke aktivitetstilbud og gruppetilbud blir trukket frem.
Særlig bydeler som har et godt utbygd fritidstilbud ser stor verdi av disse tiltakene.
Tiltak rettet mot hele familien, ikke bare den enkelte ungdom, blir trukket fram som viktig og
riktig. Ungdom som er involvert i alvorlig kriminalitet, rusproblematikk og vold kommer ofte
fra familier med komplekse problemer. Det kreves spesiell kompetanse for å håndtere arbeid
med disse familiene og bydelene er opptatt av å heve denne kompetansen.
Bydelene er avhengige av godt samarbeid og jevnlige møter med skolene og Oslo politidistrikt.
I tillegg er godt samarbeid mellom barneverninstitusjoner og bydelenes tjenester framhevet
som viktig for å få til et godt arbeid med ungdom i målgruppen.
I revidert budsjett 2018 avsatte byrådet 15 mill til et arbeid rettet mot unge som begår gjentatt
kriminalitet og som det er knyttet bekymring til. SaLTo-sekretariatet har fått ansvaret for
prosjektet og arbeidet med en handlingsplan er underveis. Bydelene har ansvaret for og har de
tilgjengelige tiltak for denne målgruppen. Erfaringer fra og koordinering av prosjektet gjøres
fra Velferdsetaten/SaLTo-sekretariatet. Handlingsplanen gir retningen på arbeidet, mens de
konkrete tiltakene finnes i bydelene. Handlingsplanen ble godkjent i politirådet 6.mai, se
vedlegg.
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK):
Ungdomskriminaliteten i Oslo er generelt sett lav, Oslo ungdom kan heller ikke sies å være
overrepresentert i Kriminalomsorgens ungdomsenheter. De aller fleste barn og unge i Oslo
vurderes å ha adekvate og gode oppvekst vilkår. Samtidig er det noen utviklingstrekk i bybildet
som gir grunn til bekymring, særlig når det gjelder ung ungdom som begår alvorlig
kriminalitet.
Den viktigste innsatsen overfor denne gruppen skjer lokalt i bydelen, i tett samarbeid med
ungdommen selv og dens nære nettverk. Oslo kommune har i liten grad standardiserte forløp
for barn og unge som har alvorlige utfordringer knyttet til rus, vold eller kriminalitet. Det er
den enkeltes bakgrunn og behov som skal legges til grunn ved utarbeidelse og opprettelse av
tiltak. De barn og unge som har tiltak hos barneverntjenesten får tiltaksplaner, som skal være
utarbeidet i samråd med barnet selv. Disse planene evalueres skriftlig og sammen med
familien. De kan justeres ved behov og i samråd med barnet og foresatte.
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Innhentet kunnskap fra barn og unge sier tydelig at de trenger tiltak og grep som kan hjelpe
hele familien deres ut av vanskelige livsvilkår. En andel av Oslos barnefamilier strever i det
daglige med fattigdom, trangboddhet, arbeidsledighet, psykisk uhelse og inaktivitet. Disse har i
stor grad behov for å komme inn i meningsfulle aktiviteter på dagtid, tilbys fritidsaktiviteter for
barna og foreldrene, samt hjelp til skoleoppfølging og bedrede boforhold m.m. Tiltak som kan
avhjelpe slike tilstander og behov må påbegynnes tidlig i barns liv og jobbes med over tid, ofte
av flere instanser.
Samtidig må vi erkjenne at noen av de ungdommene som har alvorlige utfordringer har levd
lenge under forhold som skader deres helse og utvikling. Noen har opplevd vold i hjemmet
over tid. Som kommune og samfunn må vi bli flinkere til å avdekke vold tidlig og vi må bistå
voldsutsatte familier enda bedre. «Barnehjernevernet» er Oslo kommunes satsing for å
forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Bydeler og etater skal følge opp arbeidet, og støtte Barnehjernevernets utviklingsarbeid.
Videre har kommunen også OVK initiert «Oslohjelpa – tidlig innsats i barnehagen» Denne skal
legge til rette for at de yngste barna og deres familier får rask og god hjelp når de har behov for
det på en ubyråkratisk og enkel måte, og med høy faglig kvalitet.
Oslo kommune forøker stadig å utvikle og forbedre tilbudet til ungdom som begår alvorlig
kriminalitet. Barne- og familieetaten (BFE) arbeider med å forbedre og forsterke
barnevernets tiltak for denne gruppen. BFE er derfor i gang med å utvikle et konsept for et
institusjonstilbud som skal bygge på kunnskap fra barn og unge i målgruppen, relevant
forskning og praktikernes kunnskap. De samarbeider med bydelsbarnevernet, Oslo politidistrikt
og RVTS Øst, samt helsetjenester/ spesialisthelsetjenester og skolesektoren i utarbeidelsen av
institusjonens behandlingsmodell. BFE ønsker å gi et helhetlig innrettet, individuelt tilpasset
og fleksibelt tiltak som skal hjelpe barn og unge ut av kriminelle handlinger og miljøer. Første
milepæl i dette arbeidet er et innspills seminar 11.juni. Institusjonstilbudet er knyttet til
Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo.
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