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OSLO POLITIDISTRIKT 

Enhet Øst,  
forebyggende seksjon, 
avsnitt Søndre Nordstrand 

- Bydel med 38 000 innbyggere, høy andel ung 
befolkning. 4 ungdomsskoler, 1 VGS. 

- Satsning Oslo Sør – 10 nye betjenter fra 2018 

- Påføre det etablerte kriminelle miljøet varig svekkelse, 
samt forebygge rekruttering av unge inn i kriminelle 
miljøer 

- Seksjonen har spesialister innen radikalisering / 
voldelig ekstremisme, etterretningskontakt, 
minoritetsarbeid, rus og egen barnevernkonsulent. 

- Jobber både personorientert og lokalorientert, samt 
noe med situasjonell forebygging 
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OSLO POLITIDISTRIKT 

Kriminalitetsforebygging 

- Forankret i politilovens §§ 1og 2, samt at 
mye av hjemmelsgrunnlaget ligger §§ 6, 7 
og 13 (inngrep overfor bl.a barn) 

- Gjøre det mer attraktivt å la være å gjøre 
kriminalitet 

- Gjøre det mindre attraktivt å gjøre 
kriminalitet 

- Dilemmaer, utfordringer og muligheter 
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- Vold- trusler og utsatt for vold 

- Ungdom/problematferd  

- Seksuallovbrudd 

- Rus 

- Samtaler- 
Bekymringssamtalen/Trygghetssamtalen 

- Sosiale medier 

- Eksempler 
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Rekordmange unge kriminelle i Oslo. Tv 2 februar 2019 

 

Ny rapport: Rekordmange unge gjengangere i Oslo. Men to steder minker  

ungdomskriminaliteten 

Aftenposten mai 2019 

 

Kriminaliteten blant unge i Oslo øker. I fjor ble det registrert nesten 2800 straffbare forhold i  

aldersgruppa 10–17 år. En gruppe på 151 unge, kriminelle gjengangere står bak mange av 

 lovbruddene. (NRK 4. juni 19) 
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Vold - skadet 

• Unge i Oslo melder om mer vold 

• En fersk rapport viser en markant økning i  

problematferd hos unge i Oslo.  

Én av ti oppgir å ha blitt skadet 

 på grunn av vold.  

 

• Prosentandeler ungdom som oppgir å ha blitt skadet på grunn 
av vold har økt fra 7,4 prosent i 2015 til 9,7 prosent i 2018. 

• (Dagbladet, juni 2018) 
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Trusler om vold 

• Utsatt for trusler om 

vold- gutter og jenter 

 

 

 

Skadet- jenter og gutter 
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• Avtalte slåsskamper           

• Vold på skolene 

• Kniv og andre gjenstander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narkotika - Cannabis 
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Cannabis – Ung data undersøkelse 2018 
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Cannabis: Øker dette ungdommens posisjon blant 
venner? 
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Betyr det noe? 
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Hva sier ungdommen selv? 

• Bedre søvn 

• Bedre matlyst 

• Demper noen følelser, smerte, slapper bedre av 

• Slipper å tenke på alt det kjipe 

• Forsterker andre følelser 

• Sosialt                                                  

• Dagene går 

• Føler meg kreativ 
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Hva sier ungdommen selv? 

• Blir sliten, tiltaksløs, orker ingenting 

• Rotete         

• Isolerer meg 

• Ikke noe felles med de som ikke røyker 

• Angst - spesielt i sosiale sammenhenger            

• Hoste 

• Har jeg virkelige venner? 

• Problemer med å huske  

• Livet stoppet opp 
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Seksuallovbrudd 
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Befølt ungdommen seksuelt 
Delt bilder 
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Delt video 
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H.M. Kong Haralds 
nyttårstale 2011  

 

 

 

 

 

"Såkalte 

bekymringssamtaler er blitt 

et viktig verktøy for politiet. 

Ingen må fortelle meg at 

samtaler er puslete greier"  



21.06.2019 Side 21 

 

Bekymrings-
samtalen 

- Kartlegge: 

- Beskyttelsesfaktorer: 

ressurspersoner, mestringsarenaer, ulik kapital en ungdom 

kan inneha 

- Risikofaktorer: 

fravær på skole, tapsopplevelser, avhengigheter, foreldre med 

eget misbruk eller kriminalitet, fattigdom/ trangboddhet (relativ 

deprivasjon), helseutfordringer enten fysisk eller psykisk, 

omgangskrets m.m. 

 

- Gjør dette ved å være innom ulike arenaer som skole, 

økonomi, spenning, omgangskrets, selvbilde, interesser, 

fremtidsdrømmer 

 

 

 

 

 



Trygghetsprogrammet 
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- Oppfølging av ofre for kriminalitet som: ran, vold, 

trusler, voldtekt eller mobbing. 

- Forankret i samarbeidet mellom Oslo kommune og 

Oslo politidistrikt (SALTO – SLT i resten av landet) 

- Politiet som tar kontakt – og tilbyr en 

trygghetssamtale og en trygghetsguide 

- Målet er å forebygge selvmedisinering ved rus, 

viktimisering, hevnoppgjør, søken etter ekstreme 

miljøer og gi den offentlige tryggheten tilbake 



Oppfølginger av skoler 
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- Alle ungdoms- og videregående 

skoler i Oslo har definerte 

politikontakter 

- Samarbeidsmøter med ledelse, 

miljøarbeidere, helsesøster, PPT, 

barneverntjeneste, utekontakter, 

politi m.fl. 

- 9. klasseundervisning, foreldremøter  

- Uniformert tilstedeværelse (tillit) 

- Sivil polititjeneste og observasjon 

(avdekking av kriminalitet) 



Oppsummert: 

• Tidkrevende og utfordrende, men vi må stå i relasjonene og være de 
voksne! 

• Vi må jobbe kunnskapsstyrt, og se det store bildet.  

• Ungdomskriminaliteten er lav, men de som ikke lykkes i samfunnet, 
mislykkes kanskje enda mer enn tidligere.  

• Spørre oss selv uansett hvilken politi (helse) tjeneste du leverer: hvilke 
konsekvenser skaper de tjenestehandlingene jeg utfører? 
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Kontaktinformasjon 

• Facebook: Forebyggende Manglerud 

• Instagram: forebyggendepoliti_manglerud 

• Monica: 90111339 
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