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Om konfliktrådene

• Formål, jf. konfliktrådsloven § 1: 
– Tilrettelegge for tvisteløsning på lavest mulig nivå

– Forebygge kriminalitet

• Tildelingsbrev/ disponeringsskriv:
– En mer effektiv straffesakskjede

– Redusere alvorlig kriminalitet

– Styrke forebygging av kriminalitet 

• Særtrekk ved konfliktrådet: 
– Gjenopprettende prosesser



1. Gjennomføring av tidsbestemt straff 
• Ungdomsstraff/ -oppfølging 
• 91 ungdomsreaksjoner er i øyeblikket under 

gjennomføring i Konfliktrådet i Oslo og Akershus
• 8 av ungdommene er bosatt i Gardermoregionen

2. Tradisjonelle konfliktrådssaker (ca. 800 pr år)
• Straffesaker (fra domstol eller påtale)
• Sivile saker (fra private, barnevernet, skoler, 

Konfliktrådets to hovedoppgaver



• Unngå fengsling av barn 
(Barnekonvensjonen art 37, strl. § 33)

• Kriminalitetsforebyggende effekt
• Styrke ungdommens muligheter til velge et 

voksenliv uten kriminalitet
• Tilrettelegge for gjenopprettende prosesser –

(redusere skadefølgene og motvirke gjentakelser)

Formålet med ungdomsreaksjonene



Tilbake til dagens tema:

«Grenseløs ungdom»



Hva forstås med «grenseløs ungdom»?

• Utagerende atferd? 

• Lovbrudd? Alle typer?

• Uønsket oppførsel?

• Voldsbruk? Grov voldsbruk?

• Skoledrop-outs?

• Rus-problematikk



To unge ved Forandringsfabrikken har uttalt:

• «Atferd er et språk» 

• «Alle trenger å høre til i et 
fellesskap»



Tett og god oppfølging av unge lovbrytere, 
der tiltakene setter ungdommen i bedre 

posisjon til å velge et voksenliv uten 
kriminalitet.

Hva kan konfliktrådet bidra med?

Kilde:
Dagbladet 6. mars 2019



• 1 år ungdomsstraff for voldsutøvelsen
• 6 mnd ungdomsoppfølging for kjøring uten 

førerkort og bruk av nark

• Begge reaksjoner er fullført 

Straffereaksjoner



«Elias»:
Kilde:

Dagbladet 6. mars 2019



• Ungdommen kartlegges
• Behov for støttetiltak, behandling
• Behov for kontroll-tiltak
• Behov for rus-avvenning

• Gjenopprettende prosesser – med hvem?

• Ungdomsplan 
• Individuelt bestemte tiltak
• Dagaktiviteter – skole, jobb
• Fritidsaktiviteter 
• Andre regulerende, kontrollerende tiltak

Oppfølging av ungdommen



gsplan
Gjenopprettende møte

Skole

Samtaler m/ 
politikontakt og 

barneverntjenesten

Jobbsøknader
Rusavvenning



Straffe og hjelpe

støtte og kontrollere

begrense og utvikle

veilede til mestring



«Elias»:
Kilde:

Dagbladet 6. mars 2019



«Elias»:
Kilde:

Dagbladet 6. mars 2019



Det går som regel bra!…



Andel gjennomførte u18-saker i perioden 
01.01.2015 – 31.12.2018 i Oslo og Akershus 
og på landsbasis



Kilde:
Dagbladet 6. mars 2019



Hvordan har «Elias» det i dag…?

• Fullført siste året på videregående (russ)
(han har meget gode resultater!)

• Aktiv i lagidrett – kaptein på U18-laget
• Har fine tanker om sin egen fremtid

• Jobben er gjort av «Elias»,
men oppfølgingsteamet har støttet 
endringsarbeidet, og gjort det mulig for ham å 
lykkes.



Hvordan lykkes Gardemoregionen

• Vi erfarer å ha mye godt samarbeid 

og god oppfølging i enkeltsakene, 

med helsesektoren, skole, barnevern, 

SLT og politi.

• Men det mangler tidvis tiltak lokalt 
for sinnemestring og voldelig atferd


