Sak 17/20 Redaksjonskomiteens innstilling til Uttalelse om ungdomskriminalitet
Nr
1

Forslagstiller
Linje Endring
Kristinn Hegna, Ullern SV 3-5 Erstatt

2

Marian Hussein, Arvinn
Gadgil, Hasti Hamidi,
Nadya Tahir og Gamle
Oslo SV.
Cato Brunvand Ellingsen

3

9

Stryk

9-11 Stryk

4

Kenneth Arctander
Johansen

10-11 Stryk

5

Hussein, Arvinn Gadgil,
Hasti Hamidi, Nadya
Tahir og Gamle Oslo SV.
Arun Ghosh

10-13 Erstatt

6

13

Tillegg

7

Kenneth Arctander
Johansen

14

Tillegg

R1

Redaksjonskomiteen

13

Tilegg

8

Marian Hussein, Arvinn
Gadgil, Hasti Hamidi,
Nadya Tahir og Gamle
Oslo SV.

14-19 Stryk

Ditt forslag
Redaksjonskomiteens innstilling
...vært en økning i antall anmeldelser med mistenkt gjerningsperson under 18 Avvist
år. Økningen viser seg særlig i ran og voldslovbrudd, og økningen er større vest
i byen enn i øst. En gruppe av ungdomskriminelle, såkalte gjengangere, står for
rundt halvparten av de anmeldte lovbruddene – både alvorlige og mindre
alvorlige.
Stryke linje 9
Avvist til fordel for forslag 3

Stryk første setning i avsnittet. Avsnittet vil da begynne med ordet
Vedtas
«Fellesnevneren». Begrunnelse: Det er for meg vanskelig å forstå hvorfor SV
skal antyde at kriminalitet skal ha noe med hudfarge å gjøre. Jeg finner heller
ingen henvisning til en slik gjennomgang som det her vises til.
Stryke tilbakevisningen av en kobling mellom hudfarge og kriminalitet
Avvist til fordel for forslag 3
ettersom vi ikke bør gi oss inn på å diskutere et slikt premiss. Endre til: Mange
av ungdommene som begår kriminelle handlinger kommer fra familier med
etnisk minoritetsbakgrunn. Fellesnevneren for disse ungdommene, samt de
såkalte “gjengangerne”, er at de kommer fra familier med betydelige
levekårsutfordringer, dårlig økonomi og ikke minst trangboddhet.
Fellesnevneren for dem som begår kriminelle handlinger, samt de såkalte
«gjengangerne», er at de kommer fra familier med betydelige
levekårsutfordringer, dårlig økonomi og ikke minst trangboddhet.»
Ungdommene har også ofte opplevd utenforskap og kommer fra hjem med
vold eller annen uro.
Flere av “gjengangerne” er dessuten ofre og/eller pårørende og de har vært
utsatt for mishandling og/eller rus og psykisk helseutfordringer i hjemmet.

Avvist til fordel for forslag 3

Ungdommene har også ofte opplevd utenforskap. Mange har som ofre eller
pårørende opplevd vold, rus eller psykiske helseutfordringer hjemme

Vedtas

Stryke linje 14-19

Vedtas

Side 1

Avvist til fordel for R1
Avvist til fordel for R1

9

Cato Brunvand Ellingsen

10
11
12

Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski
Kenneth Arctander
Johansen

13

Kari Elisabeth Kaski

34

Tillegg

14
15

Kari Elisabeth Kaski
Østensjø SV

45
46

Erstatt
Tillegg

R2

Redaksjonskomiteen

46

Tilegg

16

Østensjø SV

47

Tillegg

17

Østensjø SV

47

18

Østensjø SV

47

Nytt
kulepunkt
Nytt
kulepunkt
Nytt
kulepunkt

R3

27

Erstatt

27 Erstatt
31-32 Stryk
32 Tillegg

47

Erstatte ordet «mot» med ordet «for». Begrunnelse: Endringsforslaget er ikke
ment som en stor innholdsmessig endring, men understreker hvem tiltakene
først og fremst er til for.
Erstatt "alvor" med "bekjempes"
Stryk "viktig at fokus rettes mot" til: I tillegg er det viktig å unngå....
Det er også behov for økt kompetanse innenfor traumebevisst omsorg som
jobber forebyggende med barn og unge, samt styrking av det psykiske
helsevernet for disse.
Legge til etter setningen som slutter med reaksjoner: "Ingen skal være redde
for å gå, eller redde for at ungene går, i noen områder eller nabolag i Oslo."

Vedtas
Vedtas
Vedtas

Vedtas

Erstatte OBOS og USBL med "boligbyggelag"
Vedtas
NAV skal ha egne planer for oppfølging av barn fra hjem med økonomiske
Avvist til fordel for R2
problemer og sikre at disse har en meningsfull fritid i samarbeid med
idrettslag, foreninger og bydelenes forebyggende tjenester.
NAV kan gi støtte til fritidsaktiviteter i tilfeller der familien mottar oppfølging Vedtas
fra NAV. Dette bør gjøres bedre kjent slik at det kan benyttes mer aktivt for å
sikre barn tilgang til fritidsaktiviteter.
Etter sommerjobber sett inn: og deltidsjobber gjennom året. Etter siste setning Avvist til fordel for forslag 21
i kulepunktet. Midlene skal øremerkes dette formålet.
•Alle barn og unge skal ha et lbud om fri dsklubb i si nærmiljø. Klubbene
Vedtas
skal være åpne i skoleferiene.
•
Flere heltidsansatte fritidsklubbarbeidere, utekontakter og
Avvist til fordel for R3
miljøarbeidere. Alle barn og unge trenger å bli sett av trygge voksne.
Alle barn trenger å bli sett av trygge voksne. Øke tilstedeværelsen av trygge
Vedtas
voksne på barn og unges arenaer som skoler og fritidsareaner. Flere
heltidsansatte fritidsklubbarbeidere, utekontakter og miljøarbeidere.
•Styrke arbeidet som drives i bydelene rundt Salto (Sammen lager vi et trygt
Vedtas
Oslo). Her har det forebyggende politiet med god lokalkunnskap en viktig rolle.

19

Østensjø SV

47

Nytt
kulepunkt

20

Østensjø SV

47

Nytt
•Det er stor forskjell i hvordan skolene samarbeider med de forebyggende
kulepunkt tjenestene i bydelene. Rektorene må ha faste møter med tjenestene og
forebyggende politi og ha et etablert samarbeid rundt barn og unge i risiko.

R4

Redaksjonskomiteen

47

Vedtas

Avvist til fordel for R4

Nytt
Samarbeidet mellom skolene og de forebyggende tjenestene i bydelene rundt Vedtas
kulepunkt barn og unge i risiko må styrkes.

Side 2

21

Kari Elisabeth Kaski

47

22

Kristinn Hegna, Ullern SV 47-48 Erstatt

23

Kari Elisabeth Kaski

49

Endre

24

Kari Elisabeth Kaski

50

Erstatt

25

50

Erstatt

26

Marian Hussein, Arvinn
Gadgil, Hasti Hamidi,
Nadya Tahir og Gamle
Oslo SV.
Østensjø SV

51

27

Østensjø SV

51

R5

Redaksjonskomiteen

28
29

Arun Ghosh
Kristinn Hegna, Ullern SV

51

51
52

Endre

Skrive om til: Etablere kommunale sommerjobber til ungdom som en
permanent ordning, og vurdere å utvide programmet til å inkludere helårlige
deltidsjobber.
Sikre kommunale sommerjobber som en permanent ordning til sårbar
ungdom.
Endre punktet til: sikre at flere barn går i barnehage og deltar på AKS gjennom
å videreføre gratis kjernetid i aktivitetsskolen i hele Oslo og billigere barnehage
i levekårsutsatte bydeler.
Sikre at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer i jobb gjennom
samarbeid mellom bydelene og NAV.
Satse mer på tiltak som kvalifiseringsprogrammet og jobbsjansen for å bistå
flere kvinner med minoritetsbakgrunn ut i fast arbeid.

Vedtas

Tillegg

•Alle bydeler skal ha kriseteam som se es inn i samarbeid med etablerte
strukturer som Salto og de øvrige forebyggende tiltakene i bydelene overfor
barn og unge som begår gjentakende kriminelle handlinger.

Endring

Avvist. Begrunnelse: Alle bydeler
har kriseteam. Å opprette egne
kriseteam på toppen av de
strukturene som skal jobbe med
forebygging av
ungdomskriminalitet i bydelene
fremstår unødvendig.
Avvist til fordel for R5

•Oppre e et ambulerende byomfa ende sosialt kriseteam (poli , barnevern,
skole) for å forsterke arbeidet til bydelene i spesielle situasjoner og spesielt
med tanke på barn og unge i sentrumsområdene. Dette er en endring av
punktet på linje 51, som forutsettes å komme etter vårt forslag om nytt punkt
på linje 51
Opprette et ambulerende byomfattende sosialt kriseteam (politi, barnevern, Vedtas (Endret for å tydeliggjøre
skole) for å forsterke arbeidet til bydelene i spesielle situasjoner knyttet til
hva de spesielle situasjonene kan
raskt økende eller særlig alvorlig ungdomskriminalitet
være, og for å få frem at dette skal
være støtte til bydelene. Gjør det
også tydeligere hva som er "krisen"
som utløser den ekstra støtten)

Endring

Tillegg
Erstatt

Avvist til fordel for forslag 21
Vedtas

Vedtas
Avvist

«Psykologer» legges til slik: (Psykologer, politi, barnevern, skole)
Vedtas
som i samarbeid kan bidra i kritiske situasjoner med ungdom som er i ferd med Avvist
å skli ut

Side 3

30

Kari Elisabeth Kaski

53

Erstatt

31
32

Kari Elisabeth Kaski
Thor Holen, Frogner SV

54
54

Tillegg
Tillegg

33

Kristinn Hegna, Ullern SV

56

Tillegg

34

Kristinn Hegna, Ullern SV 56-57 Erstatt

35
36

Kristinn Hegna
Kristinn Hegna, Ullern SV

58
58

Erstatt
Tillegg

37

Thor Holen, Frogner SV

58

Erstatt

38

Kristinn Hegna, Ullern SV

59

Tillegg

39

Kenneth Arctander
Johansen

59

Tillegg

40

59

Tillegg

41

Kenneth Arctander
Johansen
Kristian Takvam Kindt

59

Tillegg

42

Kristian Takvam Kindt

59

Tillegg

43

Kristian Takvam Kindt

59

Tillegg

44

Cato Brunvand Ellingsen

60

Tillegg

Erstatt punktet: Sikre effektiv oppfølging fra det offentlige til gjengmedlemmer
som er motiverte til å tre ut av kriminelle miljø gjennom egne, lokale Exitprogram.
Legge til i starten av punktet: "Sikre et tilstedeværende og lokalkjent politi"
* ha et holdningsskapende arbeid overfor all ungdom, og spesielt overfor de i
faresonen og gjengmedlemmer i et exit-program, som understreker det
personlige ansvar for ens handlinger og gjør ungdom sterkere og sjølbevisst
nok til å møte kriminelle lokkere med en mot-kultur
ved politiets ID-kontroller

Vedtas

Vedtas
Avvist

Avvist

innføre en kvitteringsordning ved ID kontroller hvor kontrollerte personer kan Avvist
få dokumentasjon på hvor ofte de kontrolleres
Øke bruk av ungdomsstraff
Avvist
ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, og også hjemmesoning
Avvist
* opprette flere ungdomsplasser for de hardeste gjengangerne isolert fra
vanlig fengsel, og ulike typer alternativ ungdomsstraff for de øvrige
bruk av ordinært fengsel for ungdom i alderen 15-18 år.

Avvist
Vedtas

iverksette kompetanseløft med økt kompetansekrav i traumebevisst omsorg i Vedtas
offentlige instanser som jobber med barn og unge, særlig med
atferdsutfordringer. Dette gjelder også frivillige organisasjoner som får
offentlig støtte til forebyggende arbeid med barn og unge.
Styrke psykisk helsevern for barn og unge, særlig de med atferdsutfordringer. Vedtas
Nytt punkt: Øke tilstedeværelsen av trygge voksne på barn og unges arenaer,
inkludert skoler og fritidsarenaer.
Nytt punkt: Styrke forebyggende tiltak som Oslohjelpa, som gir familier
lavterskel hjelp til å løse sine utfordringer.
Nytt punkt: Styrke det forebyggende barnevernet og sikre at Oslo har et
barnevern som oppleves trygt og samarbeidende sett fra barn.
Nytt punkt under Oslo SV vil: - styrke arbeidet for en tverrfaglig skole som
bygger lag rundt eleven. Begrunnelse: Skolen spiller en viktig rolle i barn og
unges oppvekst. Gjennom å styrke skolen med barnevernspedagoger,
vernepleiere, sosionomer og psykologer vil skolen være bedre rustet til å møte
hele eleven og dens familie i både sosiale og individuelle utfordringer. Ved å
bygge en tverrfaglig skole tar SV på alvor skolens betydning i barn og unges liv.

Side 4

Avvist til fordel for R3
Vedtas
Vedtas
Avvist til fordel for R6

R6

Redaksjonskomiteen

45

Cato Brunvand Ellingsen

R7

Redaksjonskomiteen

46

Kari Elisabeth Kaski

60

Tillegg

47

Kari Elisabeth Kaski

60

Tillegg

48

Kari Elisabeth Kaski

60

Tillegg

49
50

Kari Elisabeth Kaski
Kristinn Hegna, Ullern SV

60
60

Tillegg
Tillegg

51
R8
52

Kari Elisabeth Kaski
Redaksjonskomiteen
Arun Ghosh

60
60
60

Tillegg
Tilegg
Tillegg

53

Kristinn Hegna, Ullern SV

61

Tillegg

R9 Redaksjonskomiteen
R10 Redaksjonskomiteen

60

60

60

61
61

Tilegg

Tillegg

Tilegg

Tilegg
Tilegg

Laget rundt eleven må styrkes gjennom at andre yrkesgrupper, som
Vedtas
barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer og psykologer kommer inn i
skolen.
Nytt punkt under Oslo SV vil: - styrke og intensivere kunnskapsbaserte tiltak
Avvist til fordel for R7
som bidrar med bistand og veiledning til foreldre og familier i utsatte
situasjoner. Begrunnelse: Rapporten slår fast at familien er viktig for ungdom
som står i fare for å bli kriminelle gjengangere. Disse ungdommene kommer
ofte fra familier som ikke har vært i stand til å bygge gode relasjoner og gi tett
oppfølging. Både rapporten og uttalelsen mangler gode familieorienterte
tiltak. Forslaget er ment å understreke viktigheten av nettopp dette.
Styrke og intensivere kunnskapsbaserte tiltak som bidrar med bistand og
veiledning til foreldre og familier i utsatte situasjoner. Tiltakene må settes inn
tidlig, før problemene blir for store. Arbeidet må skje gjennom involvering av
foreldre og familie. Styrke frivillige tiltak som bydelsmødre og fedre som
arbeider med foreldreskap, arbeid og helse.
Nytt punkt: Ved gjentagende brudd på vilkår for ungdomsstraff bør domstolen
sette inn tvungen rehabiliterende straffetiltak for unge gjengangere. Krav om
samtykke bør vurderes fjernes i disse tilfellene.
Nytt punkt: Etablere flere egne fengselsplasser for unge som begår den aller
mest alvorlige kriminaliteten. Ikke benytte ungdomsfengsel for mindre alvorlig
kriminalitet.
Nytt punkt: Involvere foreldre og familie i forebyggingsarbeidet. Styrke
frivillige tiltak som bydelsmødre og -fedre som arbeider med foreldreskap,
arbeid og helse.
Nytt punkt: Mer ressurser til utekontakttjenesten
* Videreføre og utvide forsøkene med NAV-veiledere ved utvalgte
videregående skoler
Nytt punkt: Bekjempe frafall i videregående skole.
Forebygge frafall i videregående skole
Øke satsingen på forebyggende tiltak som må komme tidlig inn i familiens liv,
før problemene blir for store.
* Sikre tilgang til lærling- og praksisplasser til unge som står i fare for å slutte
på skolen
Sikre tilgang på lærlingeplasser for å forebygge frafall
Øke tilgang på praksis og hospiteringsordninger, og andre tiltak for praktisk
læring, for å forebygge frafall

Side 5

Vedtas

Avvist

Vedtas

Avvist til fordel for R7

Vedtas
Vedtas med red. endring
Avvist til fordel for R8
Vedtas
Avvist til fordel for R7
Avvist til fordel for R9
Vedtas
Vedtas

54

Kristinn Hegna, Ullern SV

62

Tillegg

*sikre overgangsløsninger mellom ungdomsfengsler og ordinære
voksenfengsler for unge i alderen 18-25 år

Side 6

Avvist

