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Svar på skriftlig spørsmål om Ungdomskriminalitet i Korona 

tiden 
 
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost og lød: 
«Viser det til trendrapporten som jeg har mottatt nylig. Det er positivt utvikling særlig 
ungdomskriminaliteten. Videre viser jeg det til økt ungdoms kriminaliteten i Oslo se 
linken: https://www.dagbladet.no/nyheter/vekterne-fortviler---ute-av-

kontroll/72262620 
Jeg ber tilbakemelding fra fagmiljø i kommunen om hva gjøres for at det ikke skjer 
samme i vår kommune nå i koronakrisen». 
 
Svar: 
 
Først og fremst vil jeg takke for spørsmålet, både slik det blir stilt og med alle de 

underliggende spørsmålene som det representerer. 
Jeg kan forsikre representanten om at det gjøres et godt stykke arbeid med å 
identifisere og følge opp ungdom i risikosonen. Det gjelder både fra administrasjon og 
frivillige organisasjoner, og jeg har selv hatt flere samtaler med både 
kriminalforebyggende koordinator, rådgiver for flerkulturell dialog og Forum for tro og 
livssyn, for å samtale rundt dette. 
 
Til tross for at det fysiske møtet er begrenset på grunn av Covid-19, skjer det mye 
god oppfølging digitalt.  Dette skjer gjennom skype, sms, telefon og andre digitale 
flater. Det har også vært tilfeller med fysiske treff og gåturer. 
Utfordringen er likevel å skape et godt alternativ aktivitetstilbud som engasjerer 
ungdommen. Kommunen har fått tilbakemelding om at mange ungdommer opplever 
koronatiden som svært krevende da den begrenser deres sosiale aktivitet.  
 

Selv om ungdommer i stor grad overholder smittevernreglene får kommune og politi 
tilbakemelding om at noen ungdommer oppholder seg ute og samlet i grupperinger. 
Generelt har ungdomskriminaliteten gått ned den siste måneden men politiet 
rapporterer om at de ser en økning på enkelte kriminalitetstyper som tyveri, ran og 
skadeverk og ser dette i sammenheng med ungdommer på drift. Kommunen ser nå på 
muligheten for å øke voksentilstedeværelsen i sentrum og i bydelene både på dagtid 
og kveldstid. Både for å kartlegge hvor ungdommen er, hvem som er ute og hva de 
foretar seg – men også for å fange opp ungdommer med gode tiltak.  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Skolene har stengt lokalene, men gir undervisningstilbud gjennom hjemmeskole. 
Enkelte elever blir i noen få tilfeller tilbudt undervisning i skolen. Rektor, lærer og 
sosiallærer gjennomgår lister fra klasse for å identifisere elever som trenger ekstra 
bistand nå i Koronatiden. De følges ekstra opp av sosiallærer og eventuelt andre 

samarbeidspartnere. Det samme skjer på de videregående skolene. 
Ungdomshelsetjenesten har stengte kontorer men er tilgjengelig på kontakttelefonen 
hver dag fra 08.30 – 1500. De siste to ukene har det vært 70 – 80 henvendelser fra 
ungdom. Helsesykepleiere på skolene følger i tillegg opp enkeltungdom via 
telefonkontakt.  
 
Under følger en liten status/tilbakemelding på arbeidet som gjøres, og forhåpentlig vil 

det berolige representanten om at det jobbes godt, det jobbes mye og det lages nye 
løsninger der de gamle er umulige på grunn av retningslinjer og restriksjoner. Jeg 
ønsker også i sakens anledning å takke alle som bidrar i denne krevende tiden. Særlig 
gjelder det innsatsen for sårbare barn og grupper i samfunnet. Det er imponerende, 
og det er svært gledelig å se det varme engasjementet som finnes. 
 

• Fritidsklubbene og Samsen har stengt lokalene, men arrangerer et bredt 

spekter av tilbud på digitale arenaer som; virtuell fritidsklubb, nettflixparty, 
LAN online, fotokonkurranser, treningsvideoer, digitale kurs, konserter og 
annen underholdning. Enkelte ungdommer følges også opp særskilt på telefon 
og sosiale medier.  

 
• Ungdomstjenesten for psykisk helse og rus (16-25) gir all oppfølging til 

ungdom pr telefon, skype og i noen tilfeller også fysiske møter. Alle 

ungdommers som de har oppfølging på er kontaktet og informert om 
situasjonen inkludert de på venteliste.  

 
• Ungdomstjenesten i barnevernet er definert som en samfunnskritisk funksjon 

og har derfor den akutte beredskapen. Ungdommer i barnevernet følges opp 
digitalt men også i noen tilfeller gjennom fysiske møter.  

 
• Ungdommer som har droppet ut av skolen følges opp av skolens 

oppfølgingstjeneste og NAV. Jobbskolen på NAV følger opp deres ungdom og 
bistår med undervisning i de fagene som elevene studerer gjennom 1-1 
undervisning digitalt. 

 
• Forebyggende tjenester i oppvekst har daglig kontakt med politiet og andre 

samarbeidspartnere for å fange opp ungdommer som står i fare for å begå 

kriminalitet eller har begått kriminalitet også nå i koronatiden. Samarbeidet 
foregår på skype. Ungdommer som har ungdomskontrakt og kjernegrupper 
følges opp gjennom sms, skype og telefon.  

 
• Politiet har opprettholdt politipatruljene ute selv om dette er noe 

nedbemannet. De gjennomgår daglig deres politisystemer for å fange opp 
ungdommer som er registrert med straffesak eller annen type hendelser. 
Samarbeidspartnere og foreldre orienteres fortløpende ved behov. Politiet 
foretar bekymringssamtaler med ungdom og deltar i kjernegrupper og andre 
tverretatlig møter over tlf/skype 

 
• Kirkens ungdoms prosjekt (KUP) har avlyst alle gruppeaktivitetene. Ungdom 

og mødrer følges likevel opp gjennom telefon og andre digitale kanaler. Tett 
oppfølging av særlige sårbare ungdommer og i noen tilfeller også fysiske 
møter.  

 
• ALARM har ungdomsledere som har tett kontakt med ungdomsgruppen som 

er i deres apparat både på telefon og messenger. De har videosamtaler og de 
spiller spill sammen over nett. Ungdommene har tilbud om å gå tur i 
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nærområdet med lederne, eller ta en tur i dyreparken sammen med 
ungdomsleder. 

 
• På Røde Kors  er alt ungdomsarbeid foreløpig svært begrenset. De har sms og 

tlf. kontakt med ungdommene de kjenner. Man jobber med å få til leksehjelp 
digitalt, og de som tidligere ønsket besøksvenn kan nå få ringevenn 

 
 
• Blå Kors har individuell oppfølging av ungdommene de kjenner. De har også 

messengergrupper, som de snakker sammen i og har opprettet en felles 
«plattform» for gaming (minecraft). De har også ulike konkurranser på 

instagram.  
 
• Miljøververten er ute i byen alle dager i uken. Det er tett samarbeid med 

McDonalds, Sandens og Torvkvartalet vedrørende bekymringsfulle 
ungdommer. Miljøverten følger opp en rekke ungdommer via sosiale medier 
og telefon kontakt.  

 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 
 
 
 
 
  

         
 
 


