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Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet - ønske om møte 

 

Barneombudet ønsker et møte med Oslo politidistrikt om barne- og ungdomskriminalitet 

generelt, om det forebyggende arbeidet og om mulige tiltak for å hindre at ungdom blir 

rekruttert til eller involvert i kriminalitet. 

 

Barneombudets mandat  

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge  

med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vi skal av eget tiltak, 

eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og utredning 

på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Barneombudets 

mandat er avgrenset til barn under 18 år. 

 

Bakgrunn for ønske om møte 

De siste årene har det vært en markant økning i ungdomskriminaliteten i Oslo. Dette viser 

politiets egen statistikk. Media har vist stor interesse for temaet og gitt det relativt bred 

omtale. Ifølge reportasjer i media er en del av kriminaliteten til dels organisert, og i enkelte 

deler av byen skal det være høy aktivitet for å rekruttere ungdom inn i kriminelle miljøer og 

nettverk. Noe av kriminaliteten/uroen ser ifølge medieomtalen ut til å ha en litt ny form, både 

ved at den fremstår som noe bedre organisert og ved at enkelte av handlingene som blir 

begått kan se ut til å rette seg mot «samfunnet», det vil gjerne si offentlige tjenestepersoner 

eller andre som oppfattes som representanter for det offisielle Norge. Vi vet ikke om denne 

forståelsen er skapt gjennom mediene eller om den stemmer med politiets erfaringer. 

 

For Barneombudet er det viktig at uroen og økningen i barne- og ungdomskriminaliteten vi 

ser blir snudd. Samtidig må det ikke skapes en forståelse gjennom mediene av at ungdom i 

enkelte bydeler i Oslo generelt er farlige. I forbindelse med tidligere 

ungdomskriminalitetsbølger har man sett tendenser til at enkelte ungdomsgrupper eller 

ungdom fra enkelte bydeler har opplevd å bli stigmatisert, noe som kan ha svært uheldige 

konsekvenser. 

 

Barneombudet er talsperson og pådriver for barns rettigheter. Vi blir med jevne mellomrom 

kontaktet av media og er også en viktig kilde til informasjon for beslutningstakere, både 

gjennom høringsprosesser og på andre måter. Det er viktig for oss å ha god, oppdatert og 
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nyansert informasjon som vi kan basere vårt arbeid, våre råd og våre uttalelser på. Vi ønsker 

derfor et møte med Oslo politidistrikt for å få bedre oversikt over barne- og 

ungdomskriminalitet i Oslo og hvilke tiltak som er satt i verk. Det er også svært interessant å 

høre hvilke behov politiet ser for ressurser og samarbeid med kommunale tjenester for å 

forebygge og stanse barne- og ungdomskriminalitet. 

 

Vi håper det er mulig å få til et møte i løpet av mai. Vi kommer gjerne til dere. Ta kontakt 

med Anders Cameron på ac@barneombudet.no eller 911 09 380 hvis noe er uklart eller dere 

ønsker mer informasjon. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Camilla Kayed 

fagsjef 

Anders Prydz Cameron  

seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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