
Samarbeidsavtale

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år
som har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet, jf. Prop. 135 L (2010-2011) med
påfølgende vedtak om innføring av ungdomsstraffen i desember 2011, samt Prop 57 L (2013-
2014).

Målsettingen med reaksjonene er å forebygge nye lovbrudd og motvirke en videre kriminell
utvikling på individnivå.

Metoden forutsetter 'ensidi fo liktende samarbeid mellom aktuelle offentlige tjenester og
faggrupper.

Konfliktrådet er ansvarlig for tiltaket og koordinerer arbeidet, representert ved
ungdomskoordinator.

Det er påtalemyndigheten eller domstolen som overfører straffesaker til konfliktrådet.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er frivillige straffereaksjoner og det kreves samtykke
fra ungdommen og verge.

Det tverrfaglige oppfølgingsteamet som skal følge opp den enkelte ungdom kan bestå av
representanter fra politi, barnevern, skole og andre aktuelle etater og institusjoner. Det inngås
avtale med hver enkelt ungdom om innhold og tiltak i perioden. Avtalen stiller krav til
ungdommen om gjennomføring. Likeledes stiller avtalen krav til det offentlige støtteapparatet
som deltar i oppfølgingsteamet om å bidra til å gjennomføre de tiltak det er enighet om i
avtalen.

Oppfølgingsteamene skal benytte allerede eksisterende tiltaksapparat i stat og kommunesektor
som ungdommen allerede har krav på.

Alle reaksjonene som har betegnelsen ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er tredelt:
Ungdomsstormøte - den gjenopprettende delen (stormøte, megling)
Utforming av en ungdomsplan
Gjennomføring av planen



Annen oppfølging i konfliktråd:

Påtalemyndighet eller domstol kan også overføre saker med gjerningspersoner over 18 år for
oppfølging i konfliktråd, jf Prop 57 L (2013-2014).
Eksempelvis kan dette dreie seg om saker med vold i nære relasjoner. En slik oppfølging vil
basere seg på arbeidsmodellen som er skissert ovenfor, selv om tiltakene og rettigheter vil
være ulike.

Samarbeidsavtalens forpliktelser og gyldighet

Viser til vedtatt lov 1.juli 2014 Lov om konfliktrådsbehandling og kapittel IV innholdet i og
gjennomføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, så forplikter kommunen seg med
denne avtalen til å samarbeide og tilrettelegge for tiltak som er avtalt i hvert enkelt tilfelle.

Avtalen trer i kraft ved signering og inntil videre.
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