Lørenskog kommune

L

PUBLISERT OKTOBER 2020
INGA MARIT BAKKEN, GURO SANDNES RUDLENDE, BELÉN ASRI, MARTIN BROSTIGEN, LINE KIIL GAMST KVERNMO

0012

HKH-RAPPORT

En kartlegging av rus og kriminalitet
blant unge i Lørenskog

1 INNHOLD
Innledning..................................................................................... 9

2
2.1

Lørenskog kommune ............................................................. 9

2.2

Bakgrunn for kartleggingen ................................................... 9

2.3

Kartleggingsteamet............................................................... 11

2.4

Målgruppe og problemstillinger .......................................... 12

2.5

Avgrensninger ....................................................................... 12

2.6

Metode, prosess og kilder ................................................... 13

2.6.1

Valg av metode ........................................................................... 15

2.6.2

Innledende konsultasjon ............................................................ 15

2.6.3

Feltobservasjoner ....................................................................... 16

2.6.4

Fokusgrupper og nøkkelinformanter (ungdom) ............. 16

2.6.6

Avsluttende konsultasjon ........................................................... 17

Eksisterende tiltak..................................................................... 20

3
3.1

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ................................ 21

3.2

Samordning av lokale tiltak (SLT) ...................................... 22

3.3

Kommunale tilbud og tjenester ........................................... 23

3.4

Lag, foreninger og organisasjoner ..................................... 27

3.5

Andre offentlige etater og tilbud ......................................... 28

3.6

Ruskontrakter ........................................................................ 28

3.7

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff ............................. 29
Funn fra kartlegging ................................................................. 32

4
4.1

Funn ved rus og kriminalitet i ungdomsmiljøet ................. 32

4.2

Kjennetegn ved ungdommene ............................................ 52

4.3

Tall fra tjenestene ................................................................. 55
Analyse ....................................................................................... 61

5
5.1

Hvilke utfordringer utpeker seg i Lørenskog? .................. 61

5.2

Tiltak og kapasitet ................................................................. 62

5.3

Er vi samordnet nok? ........................................................... 65

6

Forslag til tiltaksplan ................................................................. 69

7

Referanseliste ........................................................................... 70

LØRENSKOG KOMMUNE – LØRENSKOG KOMMUNE / 2

Forord
Lørenskog har som mål å være en trygg oppvekstkommune for alle barn og unge.
Det er en av grunnene til at kommuneplanen nå legger til rette for at et av fire
satsningsområder frem til 2024 er bred ungdomssatsning.

Bred ungdomssatsing handler om å sikre gode
ungdomsmiljøer hvor ungdom trives, og med
minst mulig kriminalitet, rus og andre problemer.
Det skal spesielt arbeides med kriminalitetsforebyggende tiltak. Kommunen skal sørge for
lavterskeltilbud for ungdom og tilgang til
organiserte og uorganiserte aktiviteter og
fritidsaktiviteter, og det skal legges til rette for
trygge møteplasser i ungdommens nærmiljøer.
(http://planenvaar.no)

Ved behandling av KS-sak 050/19 i møte den 22. mai 2019 ba kommunestyret om en
sak som skulle initiere arbeidet med en plan for rus- og kriminalitetsforebyggende
arbeid. I oppfølgingen av dette, er det nå gjennomført en kartlegging med bred
involvering av både innbyggere og ansatte ved hjelp av metoden «Hurtig Kartlegging
og Handling» (HKH). Kartleggingen er gjennomført under veiledning fra KoRus-Øst,
og den munner ut i denne foreliggende rapporten med en rekke konkrete forslag til
tiltak.
Kommunens grunnleggende verdier er åpen, troverdig og engasjert. HKHkartleggingen synliggjør noen av kommunens utfordringer, og er det viktig å være
åpen med utfordringsbildet slik at kommunen fremstår som troverdig og kan vise sitt
engasjement for den oppvoksende generasjon. HKH-kartleggingen viser at
majoriteten av ungdommen er veltilpassede og vellykkede med mange interesser.
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Kartleggingen viser imidlertid også et bekymringsfullt bilde hvor et mindretall av
ungdommer begår kriminalitet og bruker rusmidler.
Kartleggingen er gjennomført parallelt med at kommunen er i ferd med å gjennomføre en tjenestegjennomgang. Kommunestyrets vedtak ved behandlingen av HKHkartleggingen vil gi viktige føringer inn i tjenestegjennomgangen på området rus- og
kriminalitetsforebygging. Tjenestegjennomgangen blir viktig for å legge til rette for at
vi samlet sett har de riktige tiltakene og strukturene i kommunens arbeid med å
motvirke rus- og kriminalitet.
Jeg ønsker særlig å takke leder av utekontakten og SLT-koordinator, Inga Marit
Bakken, og kartleggingsteamet som har gjennomført denne kartleggingen i en
krevende situasjon fra oppstart i januar 2020 til sluttføring i oktober 2020. Jeg vil
også takke alle som har bidratt med informasjon og innspill i prosessen.
Mvh
Dagfinn Cock
Kommunaldirektør oppvekst og utdanning
og ansvarlig for det tverrfaglige samarbeidssystemet for barn og unge

Refleksjoner fra kartleggingsgruppa
Å gjennomføre en kartlegging midt i en verdensomspennende virusepidemi er ingen
enkel oppgave. Et av målene er å få et situasjonsbilde over tilstanden i ungdomsmiljøene i en normalsituasjon, mens vår kartlegging har foregått i alt annet enn en
normalsituasjon. Covid -19 har preget hele kartleggingsprosessen, både med tanke
på ungdommenes bevegelsesmønster, atferd, tilgangen på informasjon, og ikke
minst ressurser og tid til å prioritere en kartlegging i en veldig annerledes hverdag.
De fleste i kartleggingsteamet og styringsgruppen har endrede arbeidsoppgaver,
hjemmekontor, få muligheter til å treffes og ikke minst har det vært utfordrende å dra
nytte av andre ressurser i nettverket i kommunen.
Tross alle utfordringer har vi stått løpet ut og klart å dra rapporten i land. Kartleggingen har vist seg å ha ringvirkninger langt ut over den skriftlige rapporten som er
det synlige produktet til slutt. I prosessen fra innledende konsultasjon til avsluttende
konsultasjon har vi fått flere tilbakemeldinger om at møtene på tvers av tjenester og
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etater, målgrupper og fagområder har åpnet mulighetene for nye samarbeidsformer.
Vi har fått mer kunnskap om hverandres tjenester og vi har blitt oppmerksomme på
hvor mange som tross alt kan trekke i samme retning.
Vi håper at vi har klart å tegne et riktig bilde av ungdomsmiljøet, utfordringene som
må tas tak i, tiltakene som finnes og ikke minst foreslått gode tiltak som kan bidra til å
bygge gode trygge oppvekstmiljøer og legge grunnlaget for tett samarbeid i
kommunen vår.
En spesiell takk til politikontakten og utekontaktene som har bidratt mye, men også
alle de som har gitt intervjuer og ikke minst alle de modige ungdommene som har
delt av sin erfaring og kunnskap!
God lesing!
På vegne av kartleggingsteamet

Inga Marit Bakken
Prosjektleder

Sammendrag
Ungdomsmiljøet i Lørenskog synes delt. Majoriteten har mange interesser, normalt
god råd og resurssterke foresatte.

Kartleggingen viser til et mindretall av ungdommer som begår kriminalitet og
bruker rusmidler, men at de i større grad har sammensatte utfordringer som krever
bistand fra flere tjenester. Barnefattigdom er økende, men det samt andelen unge
mellom 16 og 25 år som står utenfor arbeid og utdanning (2019) ligger lavere enn
Viken og landet for øvrig. Trangboddhet er det levekårsproblemet som er mest
fremtredende i oppvekstbarometeret for kommunen. Utrygghet i nærmiljøet slår
også negativt ut for Lørenskog. Ifølge Ungdatatall (2019) viser det i store trekk
at bruken av alkohol er stabil eller nedadgående både på ungdomsskole og
videregående, men kartleggingen viser at det er en sterk drikkekultur i deler av
ungdomsmiljøet.
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Politiets temarapport om ungdomskriminalitet på Romerike vurderer en sannsynlig
økning i antall ungdom som bruker cannabis. Antall ungdom på ruskontrakter
følger i stor grad politiets innsats. Analyser fra rustester viser en større andel av
rusmidler som ecstasy (MDMA) og amfetamin, i tillegg til cannabis. Ifølge
ungdommen har tilgjengeligheten på illegale rusmidler blitt større gjennom
sosiale medier og internett, spesielt via Snapchat. Ungdommene i
kartleggingen bekrefter at bruk av narkotika, spesielt cannabis er en normal del
av hverdagen i deler av ungdomsmiljøet, og at mange har en positiv holdning
til rusmidler generelt.

Politiet melder om en dobling av THC innholdet både for hasj og marihuana fra 2006
til 2016. Tall fra Kripos i 2018 viser en ytterligere økning av THC innholdet. Dette har
betydning for skadevirkningene spesielt for unge personer der hjernen er under
utvikling.

Temarapporten viser at ungdomskriminaliteten øker, til tross for reduksjon i antall
forhold for de over 18 år. I 2019 sto ungdom (under 18 år) bak 10,2% av all
registrert kriminalitet på Romerike. Lillestrøm politidistrikt anslår at de har en
kjernegruppe på overkant av 30 ungdommer, i alderen 16-21 år, utelukkende gutter
og de aller fleste med minoritetsbakgrunn som de er ekstra bekymret for. I tillegg til
kjernegruppen har politiet kontakt med/kjennskap til 100-150 andre ungdommer
som har tilknytning til kriminalitet. Tall fra politiet viser at Lørenskog har en økning
på 50% i voldskriminaliteten fra 2016-2019 for ungdom under 18 år. Prognosetall
for 2020 viser en ytterligere økning. Gruppen unge som står for deler av
kriminaliteten er økende på hele Romerike, størst er andel førstegangsregistrerte på
vold.

Ungdommen ønsker mer trygghet ute, med bedre belysning, trygge voksne, et
tillitsvekkende politi, samt fravær av cannabis og vold. De ønsker flere møtesteder
innendørs og utendørs samt gratis aktiviteter. De er opptatt av medvirkning og
tillitsfulle voksne de kan snakke med. I tillegg ønsker de mer kunnskap og
informasjon om rusmidler og tilgang på deltidsjobber.
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Forkortelser på de kommunale tjenestene
• Utekontakten (UK)
• Helsestasjonen for ungdom (HFU)
• Oppvekst og utdanning: OU
• Helse, omsorg og mestring: HOM
• Kultur: KUL
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1

INNLEDNING

2 INNLEDNING
2.1 LØRENSKOG KOMMUNE
Lørenskog kommune ligger i Viken fylke og grenser til kommunene Oslo, Enebakk,
Rælingen og Lillestrøm. Lørenskog har en befolkning på ca. 42 000 innbyggere, men
ifølge kommunens egne prognoser vil befolkningen øke til ca. 63 000 i 2040. Med en
slik vekst følger det urbanisering og sterk utbygging i sentralområdene. Mange nye
innbyggere må finne seg til rette og knytte seg både til nærmiljø og tjenester i
kommunen.

Befolkningsveksten i Lørenskog gir kommunen ansvar for flere barn og unge. Dette
utfordrer kapasiteten innenfor flere tjenester. Behovet for oppvekst- og
hjelpetjenester til barn og unge vokser (Lørenskog kommuneplan 2020).

Per 1.1. 2020 er det:
► 5086 personer fra 10-19 år i kommunen, som tilsvarer 12 % av befolkningen
► 8 kommunale barneskoler
► 4 kommunale ungdomsskoler
► 2 fylkeskommunale videregående skoler
► 3 privatskoler, hvorav Lørenskog Friskole og Rudolf Steinerskole. Sistnevnte har
elever på barne- og ungdomsskoletrinn, mens Romerike Wang UNG/Toppidrett
har elever på ungdomstrinnet og videregående

2.2 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN
Utekontakten og politiet er sammen med fritidsklubber, skoler og
helsesykepleiere ofte de første som oppdager negative trender i ungdomsmiljøet. De
siste årene har disse tjenestene i Lørenskog fanget opp og varslet om at deler av
miljøet viser en negativ utvikling. Bekymringen har i all hovedsak vært knyttet til bruk
og omsetning av rusmidler, vold, slåsskamper og utvikling av kriminelle nettverk.

LØRENSKOG KOMMUNE – LØRENSKOG KOMMUNE / 9

Media har det siste året også tegnet et bilde av økt ungdomskriminalitet,
gjengdannelser og voldshendelser i ungdomsmiljøene på hele Romerike. Romerikes
Blad har jevnlig artikler og innlegg om ungdomsbråk og konflikter i flere av sine
kommuner, deriblant Lørenskog.
Ved behandling av KS-sak 050/19 i møte den 22. mai 2019 ba kommunestyret om en
sak som skulle initiere arbeidet med en plan for rus- og kriminalitetsforebyggende
arbeid. I oppfølgingen av dette, er det nå gjennomført en kartlegging med bred
involvering av både innbyggere og ansatte ved hjelp av metoden «Hurtig Kartlegging
og Handling» (HKH).

(Faksimile Romerikes Blad / http://www.rb.no)
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2.3 KARTLEGGINGSTEAMET
Kartleggingsteamet har bestått av fem medarbeidere i kommunen fra sektorene KUL,
HOM, samt OU. Teamet er bygget opp på tvers av de tre sektorene som er i direkte
kontakt med ungdom i målgruppen og som er knyttet til det tverrfaglige
samarbeidssystemet i for barn og unge i Lørenskog kommune (TFS).

Teammedlemmene er knyttet til Aktivitetshuset VOLT, Helsestasjon for
ungdom, Løkenåsen ungdomsskole og Utekontakten. Leder for teamet er både
SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltak) og leder for utekontakten.

Ved å legge en tverrfaglig sammensetning i kartleggingsteamet ønsket vi å favne
bredt og få et sammensatt situasjonsbilde av ungdomsmiljøet i Lørenskog.
Styringsgruppen er på samme måte sammensatt av de tre sektorene som nevnt i
kartleggingsteamet ved leder for barneverntjenesten, skolesjef, virksomhetsleder for
helsefremmende og forebyggende tiltak, samt virksomhetsleder for kulturproduksjon.

To veiledere fra KoRus-Øst har bistått under hele prosessen med gode tips og
innspill til både prosessen og rapporten.

Leder/skribent:
Kartleggingsteam:

Inga Marit Bakken
Belén Asri
Martin Brostigen
Line Kiil Gamst Kvernmo
Guro Sandnes Rudlende

Styringsgruppe:

Camilla Sandstrøm Mathiassen
Cecilie Fremo Bergkvam
Kristin Liseth
Merete Rundstand Solli

Veiledere (KoRus-Øst): Mari Finstad Evenby
Jørn Danielsberg
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2.4 MÅLGRUPPE OG PROBLEMSTILLINGER
Målgruppen for kartleggingen er ungdom mellom 12 og 20 år som bor og
oppholder seg i kommunen. Aldersspennet i målgruppen er bred, og valgt for å
fange opp overgangen fra barneskole til ungdomsskole, samt den utviklingen som
skjer blant unge voksne etter videregående. Dette for å få en oversikt over hvor
utfordringene er størst, hvor Lørenskog har et godt tiltaksapparat og eventuelt hvor
hullene finnes. Ungdom beveger seg i stor grad over kommunegrensene og går på
videregående skoler i ulike kommuner. Kommunens ungdomsmiljø vil preges av
denne bevegelsen, og kartleggingen ønsker å fange opp denne mobiliteten.

Problemstillingene kan samles i disse spørsmålene:
► Hvilke utfordringer ser kommunen av rus og kriminalitet i ungdomsmiljøet?
► Hvilke aldersgrupper er det mest bekymring rundt?
► Hvilke utfordringer er mest fremtredende?
► Har kommunen de tiltakene som skal til for å følge opp utfordringer med rus og
kriminalitet blant ungdom?
► Er kapasiteten i tiltakene gode nok?
► Er vi samordnet nok til å dele informasjon og tiltak rundt målgruppen?

2.5 AVGRENSNINGER
Innenfor rus- og kriminalitetsbildet har vi valgt å avgrense kartleggingen til:
► Bruken og tilgangen til legale og illegal rusmidler (med vekt på illegal rusmidler)
► Bruk og salg av narkotika
► Omfanget av vold, trusler, slåsskamper, hæverk, skadeverk, ran, tyveri og
kriminelle nettverk

Vi har ikke vurdert bruken av tobakk. Enkelte har også trukket frem seksuelle
krenkelser og bildedeling i sosiale medier som en del av dette utfordringsbildet. Vi ser
at dette er et stort tema blant ungdom, men i denne kartleggingen har det ikke vært
rom til å vektlegge dette. Vi har ikke gått spesifikt inn på radikalisering og voldelig
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ekstremisme eller hatkriminalitet som eget fenomen. I tillegg har vi valgt å ikke
fokusere på doping og anabole steroider.

2.6 METODE, PROSESS OG KILDER
Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) ble utviklet av KoRus Vest Bergen, i samarbeid
med Utekontakten i Bergen. HKH bygger på kartleggingsmetoden Rapid Assessment
and Response (RAR) som har blitt brukt internasjonalt for å kartlegge
folkehelsespørsmål.

RAR ble utviklet av Verdens Helseorganisasjon med fokus på hurtighet, handling og
metodetriangulering. HKH som kartleggingsmetode er tilpasset kartlegging av sosiale
og helsemessige problemområder i Norge. KoRus Vest Bergen har utarbeidet en
manual for bruk av HKH-metoden i 2007. Denne ble senest revidert i 2014 (KORUS
Vest Bergen, 2014).

HKH som kartleggingsmetode er
tilpasset kartlegging av sosiale og
helsemessige problemområder i Norge

HKH-metodikken forutsetter at både det aktuelle problemområdet og relevante
instansers pågående innsats kartlegges.

Målet er at kartleggingen skal gjennomføres relativt raskt og skal munne ut i
forslag om konkrete tiltak, basert på avdekte behov. Informasjon skal innhentes
gjennom en kombinasjon av ulike kvalitative og kvantitative metoder, såkalt
metodetriangulering. Dette bidrar til at funn kan valideres gjennom å kryssjekke på
tvers av kilder og metoder. I en HKH er det ikke vitenskapelig perfeksjon som er
målet, men heller å sikre kunnskap om et problemområde, som kan legges til grunn
for å foreslå gjennomførbare og dagsaktuelle tiltak.
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2.6.1 Valg av metode
Valg av metoder for datainnsamling har vært preget av den pågående covid-19
epidemien, men kartleggingsteamet mener at det har vært mulig å gjennomføre
datainnsamling tross store endringer i samfunnet. Vi har valgt å legge vekt på
følgende innsamlingsmetoder:
► Innledende konsultasjon med gruppearbeid (voksne)
► Feltobservasjoner (utekontakten)
► Fokusgrupper (ungdom)
► Intervjuer/nøkkelinformanter (ungdom og voksne)
► Avsluttende konsultasjon (voksne)

I tillegg til innhenting av ny informasjon har kartleggingsteamet analysert tall og
statistikk fra ulike eksisterende undersøkelser og tjenester:

2.6.2 Innledende konsultasjon
Den 5.mars 2020 samlet vi 70 deltakere til innledende konsultasjon med
presentasjoner, informasjon om prosessen og gruppearbeid. Til stede på
konsultasjonen var et bredt utvalg av ansatte i kommunen, politikere, næringsliv,
frivillige og religiøse organisasjoner.
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(fra innledende konsultasjon, 05.03.20)

2.6.3 Feltobservasjoner
I all hovedsak er det utekontakten som har stått for feltobservasjoner i denne
rapporten. Feltrapportene tar utgangspunkt i observasjoner gjort våren/sommeren
2020 med covid-19 som bakteppe. Feltobservasjonene er delvis strukturert i
feltrapporter, men også hentet fra utekontaktens dokumentasjonssystem (SOMA) og
anonymisert.

2.6.4 Fokusgrupper og nøkkelinformanter (ungdom)
Det ble gjennomført tre fokusgrupper blant ungdom i Lørenskog. Alderen i
fokusgruppene varierte fra 13-18 år og ble gjennomført på en ungdomsskole,
Aktivitetshuset Volt og i ungdomsrådet. Det ble også avholdt enkeltintervjuer etter
samme mal som ved fokusgruppene slik at svarene skulle være lett å sammenfatte
og sammenligne. Til sammen har vi intervjuer 23 ungdommer i alderen 13-20 år.
Det har vært en tilnærmet jevn fordeling av gutter og jenter, med en liten overvekt av
gutter i utvalget.

1.6.5 Intervjuer og nøkkelinformanter (voksne)
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Det er gjennomført 14 intervjuer med voksne nøkkelinformanter. Informantene er i
all hovedsak ansatte i kommunen og politi, men det finnes også informanter fra
frivillig organisasjonsliv og idretten i utvalget.

2.6.6 Avsluttende konsultasjon
Avsluttende konsultasjon ble gjennomført 17. september 2020 på digital plattform.
Det var ca. 20 deltakere til sammen på konsultasjonen inkludert kartleggingsteam og
veiledere. Det ble gjennomgått foreløpige funn og resultater fra datainnsamlingen og
presentert et foreløpig forslag til tiltak. Deltakerne i konsultasjonen fikk mulighet til å
bidra til å prioritere tiltakene og gi tilbakemelding på hva de mente var viktig å legge
vekt på.

1.6.7 Innhenting av eksisterende data
Vi har innhentet data fra Ungdata, samt statistikk og tall fra aktuelle tjenester som
politi, barnevern, barnevernvakt og utekontakt.

Ungdata
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle kommuner i Norge.
Over 412 kommuner har gjennomført underøkelsene siden 2010, med besvarelser
fra til sammen over 630 000 ungdommer

I Lørenskog har man gjennomført undersøkelsene i 2014, 2017 og 2019. I
kommunen er det 4 ungdomsskoler og 2 videregående skoler som har deltatt i
undersøkelsen. Deltakelsen har vært høy alle tre årene og i 2019 har 1250
ungdomsskoleelever tilsvarende 88% av elevmassen besvart, mens 1287 elever
tilsvarende 82% av elevmassen besvart på videregående nivå.

Tallene fra ungdomsskolen representerer kun ungdom bosatt i Lørenskog, mens
tallene fra videregående inkluderer også ungdom bosatt i andre kommuner, da
videregående skoler har elever bosatt i flere kommuner i Viken. Det er derfor
vanskelig å ensartet sammenligne tallene på ungdomsskole og videregående skole.
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En svakhet ved tall fra Ungdataundersøkelsen er at de ikke omfatter resultater fra
elever uten skoleplass

Tall og informasjon fra politiet
Til denne kartleggingen har politiet bidratt med statistikk for både Lørenskog og
Romerike i sin helhet. Høsten 2020 ble det skrevet en temarapport om trender i
ungdomskriminalitet for geografisk distriktsenhet (GDE) Romerike (U18 = ungdom
under 18 år). Rapporten beskriver trender og viser til statistikk fra 2016-2020.
Kartleggingsteamet har fått innblikk i denne rapporten, og kan vise til trender
og vurderinger. Kartleggingsteamet har imidlertid ikke tillatelse til å gjengi statistikk
og grafer direkte fra rapporten da dette er et internt dokument og ikke offentlig
publisert.

Tall fra barnevernet
Tall fra barneverntjenesten i Lørenskog er basert på deres dokumentasjonssystem,
Familia. I januar 2020 endret barnevernet måten de registrerer statistikk og meldinger
på, og en sammenligning med tidligere år vil derfor gi et uriktig bilde av situasjonen.
Kartleggingsteamet har ikke fått tilgang til tidligere data, og har derfor ikke kunnet
gjøre en sammenligning for antall bekymringsmeldinger med tidligere år.

Tall fra barnevernvakt
Barnevernvakten Romerike er en interkommunal tjeneste som dekker akutt- og
kriseberedskapen for barneverntjenesten i 13 kommuner på Romerike. Fra 2015 har
de også hatt tilsyn med fosterhjem og beredskapshjem i fire kommuner, deriblant
Lørenskog. Barnevernvakten gir hvert år en årsrapport med oversikt over antall saker
og henvendelser med god oversikt over antall henvendelser og barn fordelt på
sakstype.

Oppvekstprofil
Høsten 2020 ga Folkehelseinstituttet for første gang ut en oppvekstprofil med
oppvekstbarometer. Vi har brukt denne inn i kartleggingen blant annet for vurdering
av levekårsutfordringer i kommunen.
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3 EKSISTERENDE TILTAK
Lørenskog kommune har en rekke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i
kommunen. Tiltakene strekker seg fra byggende tiltak med et folkehelseperspektiv
til forebyggende og kriminalitetsforebyggende tiltak som retter seg spesifikt mot de
som har stort behov for hjelp.
Forebygging av rus og kriminalitet blant unge er en sentral samfunnsoppgave.
Redusert kriminalitet sparer samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige
menneskelige lidelser. Satsing på forebygging er en investering i en bedre fremtid.
Det er nødvendig med en bred tilnærming hvor vi ser byggende, forebyggende og
kriminalitetsforebyggende tiltak i sammenheng.

Definisjonene av hvem forebyggingen retter seg mot kan også kobles til ulike
innsatsområder, som bidrar til å definere hvilken type forebygging vi snakker om:
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Byggende arena er strategier og tiltak som retter seg mot alle, uten å skille mellom
grupper eller individer. For eksempel antimobbe-program eller tilbud om frukt og
grønt i skolen. Siden tiltakene når mange mennesker er den positive effekten gjerne
stor for samfunnet.

Forebyggende arena er strategier og tiltak som retter seg mot utvalgte grupper som
er i faresonen for å utvikle problemer med rus, kriminalitet eller annen negativ
utvikling. For eksempel sosiale nettverk for nylig løslatte fra fengsel eller forsterket
politipatruljering i et utsatt nabolag.

Kriminalitetsforebygging er tiltak rettet mot individer eller miljøer med høy risiko
eller klare tegn på problemer. For å lykkes kreves det en innsats på alle nivåene og
samarbeid mellom en rekke ulike aktører.

I denne kartleggingen har vi fokusert mest på de kriminalitetsforebyggende
tiltakene, men flere tjenester jobber med forebygging på flere nivåer.

3.1 TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)
Det tverrfaglige samarbeidssystemet for barn og unge (TFS) er en felles virksomhet
for OU, HOM og KUL. TFS driftes av en koordinator, og det er etablerte
samarbeidsstrukturer på strategisk og operativt nivå.

På operativt nivå består TFS av både individrettede tiltak og allmennforebyggende
tiltak. Følgende tiltak er inkludert i TFS: Barne- og ungdomsfaglige møter på
helsestasjoner, barnehager og skoler og Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR),
samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og vold- og
overgrepsteamet..
Lørenskog kommune har utviklet en egen metodebok – «Når bekymringen melder
seg» med veiledning på hva man gjør ved bekymring for et barn eller en ungdom
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3.2 SAMORDNING AV LOKALE TILTAK (SLT)
SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLTmodellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.
Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.
Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og
relevante kommunale enheter. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i
dette nettverket.
SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles
problemforståelse og samordner sine tiltak. Koordinator skal også være et
bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. SLT-modellen organiseres på tre nivå:

1. SLT-arbeidet forankres gjennom et styrende nivå bestående av
ledere fra egen kommune og politi. Gruppen har ansvar for mål
og prioriteringer og å innlemme dette i planverk. I mange
kommuner fungerer politirådet også som styringsgruppe for
SLT.
2. Neste nivå er det koordinerende nivået og består av personer
fra virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen avdekker
problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet
innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen.
3. Det utførende nivå står for det direkte rusog kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i
direkte kontakt med barn og unge. Dette nivået har ansvar for å
gjennomføre de tiltakene de på styrende og koordinerende
nivå bestemmer.
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Lørenskog kommune har i dag en SLT-koordinator i 50% stilling som skal følge opp
dette arbeidet. Kommunen har et aktivt politiråd som består av rådmann, ordføreren,
kommunalsjef for oppvekst og utdanning, samt ledelse i politiet på styrende nivå.

På det utførende nivået er det etablert flere arbeidsgrupper som jobber med
forskjellige tiltak som rusforebyggende team, lokal mobilisering mot doping,
koordinering av foreldremøter, samarbeid mellom skole og politi, samarbeid i
forbindelse med russetiden, samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner.

3.3 KOMMUNALE TILBUD OG TJENESTER

Kultur
Aktivitetshuset
VOLT

Målgruppe: Ungdom 13+

Fridays/Åpen Hall

Aktivitetshuset Volt er et kulturhus for ungdom fra 13-25 år.
Volt rommer øvingslokaler, studio, kurslokaler, scene, kafé
m.m
Målgruppe: Ungdom

Fritidsklubber

Fridays er et aktivitetstilbud som
ønsker en uforpliktende idrettsaktivitet og et
gratis møtested. Fridays er åpent i Kjennhallen på fredager
mellom kl. 19:00-23:00.
Målgruppe: 4.-7.klasse

Fritidsklubbene skal være et uforpliktende samlingssted for
barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i
utformingen og gjennomføringen av den åpne virksomheten.
Det finnes fire fritidsklubber i kommunen. Disse er lokalisert i
tilknytning til skolene på Rasta, Åsen, Kurland og Fjellsrud.
Lørenskog bibliotek Målgruppe: Hele befolkningen

BUA

Biblioteket har en egen barne- og
ungdomsavdeling med mediesamling, tilgang til PC-er
og spillrom med Playstation4 og Nintendo
Wii. Biblioteket tilbyr også leksehjelp for ungdomsskole, vgs.
og elever på voksenopplæringen.
Målgruppe: Hele befolkningen
BUA tilbyr gratis utlån av aktivitetsutstyr til barn og voksne for
å bidra til inkludering i helsefremmende aktiviteter.
BUA låner ut sports- og friluftsutstyr både sommer og vinter
og du finner alt fra skiutstyr, lavvoer, skøyter og akebrett til
fotballer, kubb og innebandykøller.
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Ferietilbud
Sørlihavna

Kommunen tilbyr hvert år varierte tilbud til barn og unge i
skolens høst- og vinterferie.
Målgruppe: Elever på grunnskolen
Sørlihavna aktivitetspark har tilbud for skoler, barnehage og
SFO. De fokuserer på aktiv deltakelse, samhold og samarbeid
blant elevene.

Oppvekst og
utdanning
Barneverntjenesten Målgruppe: 0-18 år (ettervern frem til 25 år)

Barnevernvakt

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Målgruppe: 0-18 år

Utekontakten

Interkommunal døgnåpen akuttjeneste
for barnevernstjenestens målgruppe.
Målgruppe: 13-23 år

PPK/PPT

Utekontakten jobber med oppsøkende sosialt arbeid mot
ungdom i risiko. Hjelpen som tilbys er frivillig og basert på
endringsarbeid gjennom relasjonsbygging og samtaler.
Utekontaktene tilbyr individuell oppfølging og kollektiv
oppfølging gjennom gruppevirksomhet. Tjenesten har også
foredrag og informasjonsarbeid om blant annet rus,
konflikthåndtering og ungdomsmiljø til både foresatte og
elever. Utekontaktakten har blant annet kompetanse
på hasjavvenning (HAP), konflikthåndtering (gatemegling) og
jentegrupper.
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) er kommunens faglige
instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.
PPK har faggrupper som logopeder, resurssenhet for
førskolebarn, samt pedagogisk psykologisk tjeneste.
Tjenesten tilbyr også programmer som TIBIR (tidlig inn barn i
risiko) og PMTO (Parent management treatment Oregon) til
barn opp til 12 år. TIBIR er et program for forebygging og
behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det
kommunale tjenestenivået.
Målet med PMTO-behandlingen er å stanse eller redusere
alvorlig problematferd hos barn ved å gjenopprette en positiv
relasjon mellom foreldre og barn, slik at det negative
familiesamspillet brytes og barnets prososiale utvikling
fremmes og styrkes.
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Læringsmiljøsenteret Målgruppe: Elever i grunnskolen med omfattende
samhandlingsvansker
Læringsmiljøsenteret arbeider systemisk og har
en edukativ rolle i arbeidet med å tilrettelegge for elever,
foresatte og skole i elevsaker.
Grunnskolene
Målgruppe: 6-15 år

Flyktning- og
innvandrertjenesten

Alle barneskoler i Lørenskog skal være PALS-skoler innen
2025. PALS-prinsippene skal også følges opp i
ungdomsskolene. PALS står for positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling. Lørenskog er også en «MOTkommune», og alle ungdomsskoler følger det MOTprogrammet «Robust ungdom».
Målgruppe: Flyktninger og innvandrere i alle aldre
Flyktning- og innvandrertjenesten førstegangsbosetter
flyktninger i kommunen og gir helhetlig oppfølging av familier
og enkeltpersoner i forhold til helse, bolig, økonomi, skoler og
barnehager. Tjenesten har også ansvar
for ettervern til enslige mindreårige asylsøkere.

Helse og
omsorg
Forebyggende
psykisk
helsetjeneste

Helsestasjon for
ungdom

Skolehelsetjeneste

Målgruppe: Alle aldre
FPH skal bidra til å fremme god psykisk helse og forebygge
utvikling av psykiske helsevansker. De skal delta i
befolkningsrettet folkehelsearbeid, opplysningsvirksomhet,
kartlegge og behandle milde til moderate psykiske
helseplager. FPH har tiltak som strekker seg over alle tre
forebyggingsnivåene med kurs, grupper og individuelle
samtaler.
Målgruppe: 13-24 år
Helsestasjon for ungdom er åpen på mandager fra kl. 1620. De har drop-in timer for ungdom og det jobber både lege,
helsesykepleier, jordmor og sekretær ved stasjonen. De har
tilbud om ruskontrakter i samarbeid med politi og utekontakt,
samt et psykisk helsetilbud med samtaler på kveldstid,
annenhver onsdag.
Målgruppe: Elever i grunnskole- og videregående opplæring
Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes totale
helse og forebygge sykdom og skade. Videre arbeider
helsetjenesten med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat
for å forsøke å løse de problemene som knytter seg spesielt
til elevens skolesituasjon. Ungdoms- og videregående skoler
har helsesykepleier, mens barneskolene har både
helsesykepleier og lege tilknyttet skolen.
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Rus og psykisk
helsetjeneste

Målgruppe: over 18 år

Avdeling rus og psykisk helse er et tilbud til Lørenskogs
innbyggere som ønsker råd, veiledning eller hjelp med
moderate til alvorlige psykiske lidelser, avhengighetsproblematikk eller en kombinasjon av dette.
NAV Ungdomsteam Målgruppe: 18 -29 år
NAV Lørenskog har en ungdomsinnsats som skal sikre unge
under 30 år raskere oppfølging for å komme i arbeid,
utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet. Teamet består
av to veiledere som følger opp unge med sammensatte
utfordringer, og behov for tverrfaglig- og etatlig oppfølging.
Opplevelseskortet gir barn i lavinntektsfamilier muligheten til
å delta i fritidsaktiviteter. Antall kort er begrenset,
behovsprøvd og innvilges til utvalgte barn i kommunen.

Tverrfaglige
tiltak
Barne- og
ungdomsfaglige
møter

Ruskontrakter

Tverrfaglige
foreldremøter
Vold- og
overgrepsteam

RSTM

Fraværsteam

Det avholdes barne- og ungdomsfaglige møter på alle
helsestasjoner, barnehager og skoler. Møtene skal drøfte
tidlige tiltak rundt barnet/ungdommen, og
gi foresatte en oversikt over kommunens hjelpetiltak og til å
vurdere hva som passer best for sitt barn og familie.
Deltakere i møtet er foresatte, ungdommen (frivillig), leder i
skole, eller lærer som kjenner barnet/ungdommen best.
I tillegg deltar faste representanter fra
PPT, barneverntjenesten og helsesykepleier.
Helsestasjon for ungdom, politi og utekontakten samarbeider
om oppfølging av ungdom på ruskontrakter. Se mer info om
ruskontrakter i rapporten.
Tverrfaglig samarbeid rundt foreldremøter på ungdomstrinnet.
Skolehelsetjenesten, utekontakten og politiet deltar i dette
samarbeidet om forebygging av rus og kriminalitet.
Vold- og overgrepsteamet tilbyr råd og veiledning om vold i
nære relasjoner og overgrep mot barn og unge. Teamet er
sammensatt av ulike faginstanser i kommunen, som kommer i
kontakt med barn, unge og deres familier. Målgruppen er
personer fra 0-23 år. Teamet er en del av det tverrfaglige
samarbeidssystemet (TFS) i kommunen.
Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM).
Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler
som har behov for bistand i mobbesaker. Teamet skal bidra til
effektiv og rask håndtering, sikre respektfull og korrekt
behandling av partene, og øke skolenes kompetanse til
håndtering av mobbesaker.
Teamet består av representanter fra Forebyggende psykisk
helsetjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
barneverntjenesten, Læringsmiljøsenteret og Pedagogisk
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psykologisk tjeneste. Teamet bistår foreldre og
barnehage/skole ved bekymringsfullt fravær. Barn og unge vil
selv være aktive deltakere. Målet er å eliminere
bekymringsfullt fravær hos barn og unge i kommunen. Tiltaket
er et prosjekt, og foreløpig et tilbud til en barnehage, tre
barneskoler og en ungdomsskole.

3.4 LAG, FORENINGER OG ORGANISASJONER
Dette er et utvalg av lag, foreninger og organisasjoner som vi har fått oversikt
over gjennom kartleggingen. Listen er ikke uttømmende.
Natteravner

Trossamfunn

Frivillige
organisasjoner og
foreninger
Idrettslag

Lørenskog har to natteravnavdelinger. En på Fjellhamar og
en som betjener resten av Lørenskog. Disse to gruppene er
organisert uavhengig av hverandre, men samarbeider om de
sentrale områdene i skjæringspunktene i sentrum av
Lørenskog.
Det finnes flere trossamfunn med egne lokaler i Lørenskog.
Fjellhamar og Skårer menighet har egne ungdomsklubber en
kveld i uken. Det finnes også tre moskeer i Lørenskog som i
varierende grad har tilbud til sine unge som for eksempel
idrett og leksehjelp.
Det finnes flere frivillige organisasjoner som retter seg mot
ungdom i Lørenskog. Mental helse ungdom, DNT Ung,
Dysleksiforeningen, NKS-veiledningssenter etc.
Lørenskog har en lang rekke idrettslag og foreninger. Enkelte
av disse kan du finne på Lørenskog Friskus portalen.
Noen av idrettslagene har egne tilbud til de som har spesielle
behov eller ordninger for graderte betalingsordninger.
Lørenskog Idrettslag har også et gatelag (for voksne med rus
og psykisk helseutfordringer) og street-team for
ungdom. LIF har også etablert et eget e-sportsenter
som holder åpent for uorganisert ungdom på kveldstid.
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3.5 ANDRE OFFENTLIGE ETATER OG TILBUD

Andre tilbud og
etater
Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis og lovpålagt tjeneste
for ungdom som har rett til videregående opplæring, men
som ikke har skoleplass eller arbeid. OT hjelper til med å
finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte.
Politiet
Politiet har en forebyggende avdeling lokalisert i Lillestrøm.
Lørenskog har en egen politikontakt og forebyggere som skal
følge opp ungdom, oppgaver knyttet til straffesaker (U18) og
bemanne forebyggende patrulje. Forebyggende avdeling i
politiet skal i tillegg ha kontakt med skolene, gjennomføre
bekymringssamtaler og hjemmebesøk, delta i
rusforebyggende team rundt ruskontrakter og andre aktuelle
tiltak og arbeidsgrupper. Per 1.11.2020 skal det være
tre forebyggere med ansvar for Lørenskog i tillegg til
politikontakten. To av disse har også ansvar for radikalisering
og voldelig ekstremisme. Politikontakten og ledere deltar i
politiråd i kommunen. Politikontakten deltar også i tverrfaglig
arbeidsutvalg rundt barn og unge og har tett kontakt
med kommunens SLT-koordinator.
BUP/DPS
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) Nedre
Romerike har et behandlingstilbud til barn og ungdom og til
deres familier. Fastlege, helsesykepleier, PPT og barnevern
kan henvise barn og unge til BUP.
DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr undersøkelse og
behandling av psykiske problemer og lidelser hos personer
over 18 år.
Konfliktråd
Målgruppe: 15-18 år
Ungdomsoppfølging/ungdomsstraff
Konfliktmegling og gjenopprettende prosesser
Les mer om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging under
pkt 2.7

3.6 RUSKONTRAKTER
Et av de mest målrettede tiltakene ovenfor ungdom med rusproblematikk er
ruskontrakter. HFU og UK tilbyr i samarbeid med forebyggende enhet i politiet,
oppfølging av ruskontrakter til ungdom som står i fare for å utvikle rusproblematikk.
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Samarbeidet er koordinert av SLT-koordinator. Kontraktene tilbys ungdom mellom 13
og 24 år. For ungdom over 18 år gjøres det en vurdering om oppfølging ved rus og
psykisk helsetjeneste er et bedre alternativ for ungdommen.
Lørenskog kommune tilbyr to typer ruskontrakter:
► Påtaleunnlatelse med vilkår
► Frivillig avtale om helsehjelp

Den første avtalen tilbys i samarbeid med politiet, mens den siste kontrakten
gjennomføres uten politi. Alle kontraktene har en varighet på ni måneder og består av
både urinprøver og støttesamtaler.

Påtaleunnlatelse med vilkår brukes i en straffesak der
ungdom har blitt tatt av politiet for bruk og/eller besittelse
av narkotika.

Frivillig avtale om helsehjelp brukes når ungdom eller
foresatte tar kontakt selv og ber om hjelp til å slutte med
eller unngå rusmidler. Disse kontraktene kan også være
initiert av barnevernstjenesten eller andre tjenester i
kommunen.

I 2018 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant ungdom som har gått på
kontrakt. På bakgrunn av undersøkelsen ble det skrevet en rapport av utekontakten.
Rapporten viser at 87% av respondentene synes ruskontrakt er et godt tilbud og
mange svarer at de har sluttet å ruse seg (58,2%) eller ruser seg mindre (29,1%) enn
før de begynte på kontrakt.

3.7 UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF
Det mest målrettede tiltaket mot oppfølging av ungdom som har begått kriminalitet er
i dag ungdomsoppfølging og ungdomsstraff via konfliktrådet.
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Unge lovbrytere mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere kriminelle
handlinger, kan ilegges ungdomsoppfølging dersom det vurderes at tett oppfølging vil
kunne forebygge ny kriminalitet. Det er påtalemyndigheten som avgjør om
ungdomsoppfølging er en egnet reaksjon for ungdommen, etter at lovbryter og verge
har samtykket. Øvre grense for gjennomføringstid er ett år.
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3

FUNN
FRA
KARTLEGGINGEN

4 FUNN FRA KARTLEGGING
I denne kartleggingen har vi stilt spørsmål om utfordringsbildet i ungdomsmiljøet og
svarene vil selvfølgelig preges av det. Hadde vi i større grad spurt dem om hva som
er positivt med ungdomsmiljøet så ville nok dette kommet frem i større grad. Det er
viktig å huske på at de tyngste utfordringene som fremstilles i disse funnene er
knyttet til en marginal del av ungdommene i Lørenskog og ikke er
gjennomgående for hele ungdomsbefolkningen.

4.1 FUNN VED RUS OG KRIMINALITET I UNGDOMSMILJØET
Ungdomsinformantene beskriver ungdomsmiljøet på ulike måter avhengig av hvilket
miljø de selv er en del av. Noen beskriver at de er del av forskjellige miljøer, som at
de har et skolemiljø, et treningsmiljø, et festmiljø og et hengemiljø, men kan bevege
seg mellom disse. Ungdommene beskriver at det er mange grupperinger i
Lørenskog.

Noen forteller at det ikke er så ille, og at Lørenskog har et relativt vanlig
ungdomsmiljø, men flere av informantene tegner et bilde av et ungdomsmiljø som
preges av vold og rus.

“- Alle har smoka pot en gang”
Ungdomsinformant

Ungdommene forteller om fester der det er enkel tilgang på illegale rusmidler og
en sterk drikkekultur. Det blir fortalt at det ofte er eldre søsken eller venner som
kjøper alkohol til de yngre, men også at man kan få tak i alkoholen via såkalt
sprittaxi eller voksne de møter via sosiale medier.

Ungdomsinformanter beskriver at salg og bruk av rusmidler øker for hver dag i
ungdomsmiljøet, og at de kjenner mange ungdommer som både bruker og selger
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narkotika. Flere forteller at de opplever at de helt ned i 13-14 års alderen blir
rekruttert til salg av rusmidler.

Mange beskriver at hasj er like vanlig som alkohol, og de fleste sier at det er helt
normalt at noen røyker hasj, bruker MDMA eller kokain på fester.

Det fremkommer av informantene at det finnes et gjengmiljø i Lørenskog som er
preget av eldre ungdom med dyre merkeklær, smykker og dyre biler som
Lamborghini osv. De beskriver at både klærne og bilene gir status.

Utekontakten forteller at ungdom sier de kjeder seg og at de har få steder å være.
Dette er grunn til at de blir hengene ute på bensinstasjoner, i parker, skoler og
barnehager på kveldstid. Dette kan medføre at de blir plukket opp av kriminelle
nettverk og får smaken på spenningen og statusen som følger med denne livsstilen.

Diagrammet under er et utdragsbilde fra utekontaktens feltrapport i 2020. Her er det
flere hendelser som ikke er registrert, og derfor vil ikke diagrammet vise et fullverdig
bilde. Utekontaktene ser daglig i feltarbeidet kjøp og salg av narkotika samt
brukerutstyr uten at det nødvendigvis blir registrert. Diagrammet viser likevel at bruk,
kjøp og salg av rusmidler og funn av brukerutstyr er de postene med mest
registreringer i 2020.
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Utekontaktens feltopplevelser 2020
Kjøring uten gyldig
førekort
2%
Vold/Trusler/
Slåsskamp
12 %
Ran/Våpen/Kniv
6%
Salg/kjøp og
misbruk av
narkotika
38 %

Vold/Trusler/ Slåsskamp
Ran/Våpen/Kniv

Tyveri/Hærverk
4%

Tyveri/Hærverk

Rus salg på sosiale
medier
10 %

Rus salg på sosiale medier
Funn brukerutstyr
Salg/kjøp og misbruk av narkotika
Kjøring uten gyldig førekort

Funn brukerutstyr
28 %

Medier som Romerikes Blad har skrevet mange artikler om ungdomsbråk og
ungdomskriminalitet i 2020.

Leder for barnevernvakta beskriver det slik i en artikkel fra lokalavisen, 16.10.2020:

«Det siste året har vi sett litt av det samme som vi gjorde for
nesten 30 år siden med mer utagerende atferd. Som tidligere er
det snakk om at ungdommen ruser seg, de er tøffe i språket, og
mange har også lite eller ingen respekt for voksenpersoner og
autoriteter.»

LØRENSKOG KOMMUNE – LØRENSKOG KOMMUNE / 34

3.1.1 Levekår
Oppvekstprofilen for Lørenskog viser at andelen av ungdom som ikke har bestått
videregående opplæring, eller har sluttet, fem år etter påbegynt opplæring ligger på
20 prosent. Dette er omtrent samme tall som for hele landet.

Barnefattigdom er økende, men andelen lavinntektsfamilier, samt andelen unge
mellom 16 og 25 år som står utenfor arbeid og utdanning (2019) ligger lavere enn
Viken og landet for øvrig. Trangboddhet er det levekårsproblemet som er mest
fremtredende i oppvekstbarometeret for kommunen. Utrygghet i nærmiljøet slår også
negativt ut for Lørenskog.

3.1.2 Bruk og salg av rusmidler
Bruk og salg av rusmidler blir løftet frem i innledende konsultasjon som en tydelig
utfordring blant ungdom i kommunen. Enkelte hevder at det er enklere å få tak i
hasj enn alkohol og at voksne har liten innsikt, og lite innsyn i sosiale medier
der rusmidler selges og kjøpes. Dette er noe ungdomsinformanter og
vokseninformanter bekrefter i sine intervjuer.

Deltakerne på innledende konsultasjon opplever at ungdommene de er i kontakt med
bagatelliserer rusmidler i større grad nå enn tidligere. De beskriver at ungdoms
holdning til hasj, er at stoffet er ufarlig.

Det løftes frem at det er en mangel på kunnskap om skadevirkninger, tegn,
symptomer og effekten av forskjellige rusmidler blant foresatte, lærere og de
som jobber med ungdom. Enkelte voksne spør om rusmiddelopplæringen kommer
for sent inn i skolene. Ungdom selv etterlyser også mer undervisning og bedre
informasjon om rus, virkning og konsekvenser.

Det kommer også frem i gruppearbeidet at noe av utfordringsbildet knyttes til
fraværende foreldre, naive foreldre og foreldre som ikke tør i tilstrekkelig grad
å sette grenser. Det etterlyses et tettere foreldresamarbeid, og det blir sagt at
foreldrene ikke kjenner godt nok til hverandre, som igjen fører til at de ikke har
oversikt over hvor ungdommene er, eller hva de holder på med. Det beskrives

LØRENSKOG KOMMUNE – LØRENSKOG KOMMUNE / 35

hjemmefester uten foresatte tilstede og det beskrives at ungdommer ruser seg på
dagtid, slik at de kan bli edru igjen før de skal hjem til foreldrene; såkalt «dagsfylla».

En annen utfordring som beskrives i innledende konsultasjon er lite synlig politi og
lang responstid hos operasjonssentralen. Deltakerne beskriver at det oppleves
utrygt å ta kontakt med ungdommene og bryte inn når de observerer salg og kjøp
av rusmidler.

Utekontaktene ser tydelig de overnevnte bekymringene i utemiljøet. I møte med
ungdom som trekker til bekymringsfulle miljøer, brukes det lang tid på å etablere
gode relasjoner. Dette er tidskrevende og ungdommen er ofte preget av liten tillit til
voksne.

Det fremkommer av vokseninformantene at et økende antall ungdom i
bekymringsfulle miljøer, har «tøffere» fremtoning og mindre respekt i møte
med voksne. Det kan oppleves som at de skal overgå hverandre for å oppnå status,
for å nå høyere opp i hierarkiet.

Noen av de voksne informantene forteller at alkohol ofte er inngangen til andre
typer rusmidler og at noen er lettere å påvirke til å teste ut rusmidler. Det blir sagt at
enkelte ungdommer bruker rusmidler som en form for selvmedisinering for psykiske
vansker. Det beskrives også en kjønnsskjevhet med tanke på bruk av illegale
rusmidler, der guttene er mer aktive enn jentene. Det blir også hevdet at guttenes
bruk er mer åpenlys, mens jentene oftere skjuler det de holder på med. Noen
beskriver at det forekommer salg av rusmidler i bytte mot seksuelle tjenester, spesielt
blant jenter.
Enkelte av vokseninformantene løfter frem at bruk av rusmidler kan føre til drop-out
på videregående, men det blir også sagt at det forekommer lite synlig bruk av
rusmidler i skoletiden ved de videregående skolene i kommunen.

Ungdatatallene viser at prosentandelen av ungdomsskoleelever som svarer at de har
vært tydelig beruset det siste året har gått ned fra 14-10% fra 2014-2019. På
videregående har prosentandelen av elever som har vært tydelig beruset siste året
gått noe ned på alle trinnene fra 2017-2019. Om dette bare er naturlige svingninger i
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kullene eller en varig trend er vanskelig å si noe sikkert om, men det kan se ut til at
bruken av alkohol har gått noe ned (Ungdata for Lørenskog 2019: s 4).

Antall ungdomsskoleelever som har brukt hasj ifølge Ungdatatallene har gått ett
prosentpoeng opp fra 2014-2017, fra 3 til 4 %. Siden har det ligget stabilt til 2019. Vi
ser av tallene at det er en økning blant jentene som svarer at de har brukt hasj på
ungdomsskolen, og at det således er en liten utjevning mellom gutter og jenter
(Ungdata for Lørenskog 2019)

Andelen videregående elever i Lørenskog som svarte at de hadde brukt hasj de siste
12 mnd. lå på 13% i 2014. Dette tallet har økt til 18% i 2017 og har ligget stabilt der i
2019. Det er gjennomgående flere gutter enn jenter på videregående som svarer at
de har brukt hasj og det er en jevn økning fra 1.vgs til 3.vgs. Siste året på vgs svarer
nesten en tredjedel (30%) av guttene at de har prøvd hasj i løpet av de siste 12 mnd
(Ungdata for Lørenskog 2019).

Sammenligner vi tall for bruk av hasj på videregående i 2019, så ligger Lørenskog
over gjennomsnittet for Norge som helhet, men under tallene for Akershus (se tabell).

Bruk av hasj på videregående 2019 (Ungdata)
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Politiet bekrefter at de opplever en endret holdning til rusmidler i ungdomsmiljøene,
og politiets temarapport fra 2020 anslår at det er meget sannsynlig at bruken av
cannabis er økende på Romerike.

«Politiet vurderer det som meget sannsynlig at antallet ungdom
som bruker cannabis i GDE Romerike er økende.»
Fra politiets temarapport for Romerike 2020

I den samme temarapporten viser også politiet til at skadevirkningene potensielt er
større i dag enn de var for noen år siden på grunn av styrkegraden i hasj.

(Kilde: Kripos)

Flere av ungdomsinformantene forteller at det har blitt mye mer av rusmidler enn det
var før, og de beskriver at flere har en positiv holdning til spesielt cannabis/hasj. De

LØRENSKOG KOMMUNE – LØRENSKOG KOMMUNE / 38

forteller at hasj er billig og lett å få tak i, og flere kjenner til det de beskriver som
yngre som tester ut cannabis. En forteller om kompiser som begynte med rus
allerede i 7. klasse.

«- Jeg tror det begynner å normaliseres rundt mye yngre. For
eksempel tror jeg at første gang jeg opplevde det var 7. klasse.
Så var det mye mer i 8. klasse så bare øker det utover i
ungdomsårene. Jeg så jo liksom noen små barn som gikk på
barneskolen som røyka. I Lørenskog. Det stusset jeg litt på og
det er jo veldig spesielt..»
Ungdomsinformant
Noen av ungdommene forteller at miljøet du henger i, avgjør ditt forhold til cannabis
og andre rusmidler, og de mener at det er omtrent like mange miljøer med rus, som
miljøer uten rus. På spørsmål om de synes det er mer eller mindre rusmidler i
Lørenskog enn andre steder, er svarene veldig varierte. Noen mener det er
mindre rus i Lørenskog enn i Oslo og Lillestrøm, men de fleste beskriver at det er
mer rusmidler i omløp i Lørenskog enn andre steder. Noen beskriver at det er så
mange som selger i Lørenskog at de må ut av kommunen for å få solgt.

«Jeg kjenner jo mange som selger jeg også. Det er jo noen som
må selge andre steder enn i Lørenskog av dem. Det er såpass
mye i Lørenskog at det ikke er noen penger å tjene fordi det er
ikke så mange som kjøper enn som selger. Det er ikke vits å
være to på samme sted hvis det er lite kunder uansett”.
Ungdomsinformant

På spørsmål til ungdommene om hvor de mener det blir solgt rusmidler, ramser de
opp mange lokalområder. Kjenn, Solheim, Finstad, Skårer, Skårer gård, Triaden,
Metro, Deli de Luca, Fjellhamar, Hammer, Sørlihavna, Løkenåsen, Åsen,
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Langvannet, Rådhusparken, Mailand, Benterud, Rastasenteret osv. De beskriver
at det ofte skjer på kveldstid når det er mørkt og at det blir brukt kodespråk så ikke
voksne skal forstå. Eks. «Hei, har du skoen min i dag?» eller «Skal vi spille basket på
barneskolen?». De forteller at rusmidler blir solgt og overlevert i skolegårder og i
barnehager gjerne ved en kort «handshake». Utekontakten bekrefter at de har sett
salg, kjøp og/eller bruk av rusmidler på alle de overnevnte områdene som
ungdommene viser til.

Festplassen, i hjertet av Lørenskog. Her kan en skille
seg ut, «blende» inn, gjemme seg bort eller bare gå
igjennom. Kall det gjerne Lørenskogs knutepunkt.
Stedet der elevene, ansatte, brukere, eldre,
shoppere, ungdom, barn og voksne, enten slår av en
prat med gamle kjente eller bare streifer forbi. Er du
ungdom er dette en enkel og relativt oversiktlig
møteplass, enten du skal hente hasjen du bestilte på
snap (med en handshake) eller du skal møte
kompiser. Sitter man en times tid og observerer hva
som skjer på plassen i skolefri vil en uten unntak
observere salg og kjøp av rusmidler.
Vokseninformant
En stor del av salg av rusmidler foregår via sosiale medier, og da i størst grad på
Snapchat i følge ungdommene vi har snakket med. Dette kan utekontaktene
bekrefte. De har ved flere anledinger fått fremvist ulike snapkontoer der narkotika
selges. I tillegg skjer det i følge ungdomsinformanter mye salg via sms og telefon der
det ofte brukes «burner» telefoner (engangstelefoner). Ogå det sosiale mediet
«wickr» blir nevnt som salgskanal, fordi det ikke er mulig å ta skjermbilde.
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Det blir brukt mye kodeord som for eksempel «godis» eller det blir brukt spesielle
emojier som alle i miljøet kjenner til. Ellers handler det i stor grad om bekjentskaper
og avtaler om å møte opp på spesielle steder for overlevering.

“Det er tidlig i startfasen av kriminalitet, da. De driver
og langer litt, noen er løpegutter som løper og bringer
og henter og selger for de høyere oppe i hierarkiet”.
Vokseninformant
Andre voksne informanter gir uttrykk for at de har kjennskap til bruk av cannabis/hasj
i ungdomsmiljøet. Flere mener aksepten for bruk har økt og at de har kjennskap til
ungdom som både bruker og selger. De gir uttrykk for at bruk av cannabis/hasj for
alvor øker på videregående. Dette samsvarer med funn fra Ungdata i 2019. Enkelte
av de voksne informantene mener kokain, ecstacy, MDMA og amfetaminbruk har økt
i deler av ungdomsmiljøet. Dette finner vi ikke støtte for i Ungdatatallene, men ved en
økning i positive utslag på ruskontrakter på MDMA og amfetamin.

Flere av de voksne informantene beskriver en kultur i enkelte deler av
ungdomsmiljøet hvor salg av rusmidler gir penger og status.

«Mange synes det er spennende og det er endel
penger i det. Det er de store driverne for enkelte.”
Vokseninformant
I følge Ungdata for Lørenskog (2019) er det på 10. trinn og 1. året på videregående
at det å røyke hasj gir mest status. Sammenlignet med andre ting som gir status i
vennemiljøet; som å være en god venn og til å stole på, er det få som mener at
hasjrøyking gir økt status, men prosentandelen som svarer at det å røyke hasj øker
statusen litt eller mye på 9. trinn har økt fra 3% i 2017 til 10% i 2019. Det betyr altså
at 1 av 10 9.klasseelever mener at statusen øker ved bruk av hasj i Lørenskog og
at denne har gått markant opp på disse to årene. På 10. trinn øker den ytterligere til
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17% (2019), mens den er lavere på videregående. Når det gjelder alkohol mener
omtrent 1 av 3 (29%) 10. klassinger at statusen øker litt eller mye ved å drikke seg
full.

3.1.3 Vold, ran og trusler
Ifølge politiets statistikk for Lørenskog har antallet voldshendelser der ungdom
under 18 år er mistenkt, siktet eller dømt for voldshandlinger økt med 50 %
fra 2016 til 2019. Prognosen for 2020 viser en enda større økning i antall
voldshendelser, men dette er kun prognosetall.

Tabellen under viser antall forhold (ikke antall personer) der ungdom under 18 år er
mistenkt, siktet eller domfelt for Lørenskog kommune. Kroppskrenkelser og trusler er
de underkategoriene som øker mest.
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(Kilde: Politiet Lillestrøm politidistrikt)
Ran av jevnaldrende blir på innledende konsultasjon beskrevet som en kriminell
handling som forekommer blant ungdommene. Det blir fortalt om ran av
mobiltelefoner, sykler og luksusvarer som dyre jakker og klær. Ungdommene
beskriver det som å bli «jumpa».

«Hvis du går med litt ting på fest da.. Det er enkelte
som blir jumpa for alkoholen sin. Det har skjedd flere
ganger. Eller om du har noen rusmidler.. Da er det
ofte sånn.. Jeg skal ikke generalisere da.. men det er
den gjengen som går med jumpsuits av Armani og
sånne ting og Louis (Vuitton) og sånne ting som er
den tøffe gangstergjengen da. Så fort de kommer til
noen utefester så skal de jumpe folk og lage mye
bråk fordi de vil bli kjent som kule gangstere».
Ungdomsinformant

Ungdommene forteller også om ran av de som selger rusmidler fordi de går med
større kontantbeløp på seg. Ran kan ofte skje ved bruk av våpen som kniver, eller
skytevåpen (ekte eller replika).
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Politiet forteller også om forekomsten av ran i ungdomsmiljøene og knytter dette i
stor grad opp mot narkotikarelatert kriminalitet. Antall ran i politiets tall for ungdom
under 18 år har hatt en økning hvert år fra 2016-2020. Av alle ranene som er begått
av ungdom under 18 år på Romerike er 27,8 % begått av ungdom under 15 år(utdrag
fra politiets temarapport om ungdomskriminalitet).

«Her på NN skole har jeg ikke sett så veldig mye, men på
ungdomsskolen vet jeg at det var noe i forhold til det å «låne»
klær fra hverandre eller om de beholder det/stjeler det og selger
det.. Der vet jeg at det var litt av det. Rett etter slutten av
skoleåret på ungdomsskolen var det en ganske grov voldsepisode mellom flere ungdommer hvor forklaringen var dette
her med: «Jeg bare lånte bort jakka mi og så fikk jeg den ikke
tilbake».
Vokseninformant
Fornedringsvold er også et utrykk som blir trukket frem som et begrep på voldsbruk
blant ungdommene.

“Et annet fenomen som er i oppblomstring, er fornedringsvold.
Dvs. at man filmes mens man får juling, og dette spres i sosiale
medier, slik at vedkommende opplever å aldri bli ferdig med det
han/hun ble utsatt for og man får den samme julingen «igjen og
igjen». Andre former er at man tvinges til å kysse skoene til
annen ungdom, med trussel om alvorlig skade om de ikke gjør
det. Dette filmes også og spres som nevnt ovenfor”.
Vokseninformant
Hatmeldinger, trusler på nett, på skolen og i fritiden, samt deling av bilder og
utpressing blir beskrevet som en del av utfordringsbildet. Utekontakten har det siste
året fått flere henvendelser fra barneskolene, eller foresatte i kommunen om elever,
som blir utsatt for trusler over sosiale media. De forteller også at foresatte har tatt
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kontakt, fordi barna deres er redde, og ikke tør å være ute på kveldstid, eller etter
skolen, i fare for å få bank.

Vold og ran begått av ungdom under 18 år går i stor grad utover annen
ungdom. Konsekvensene av vold mellom ungdommer kan være vedvarende frykt
hos fornærmede og andre involverte, utrygghet i det lokale samfunnet og redusert
tillit til samfunnet og politiet(utdrag om ungdomskriminalitet fra lokal oppsummering i
Øst politidistrikt).

3.1.4 Våpen
Bruk og oppbevaring av våpen blir beskrevet av flere av deltakerne i karlgeggingen,
både blant voksne og ungdom. Alt fra bruk av tapetkniver i trusselsituasjoner på
barneskolenivå og opp til skytevåpen, knokejern og macheter etc. i de mer
organiserte kriminelle miljøene fra 18-20 års alder og oppover. Posering med våpen
og våpensymboler på bilder i sosiale medier forekommer helt ned i barneskolealder i følge utekontakten. Selv om det ikke er vanlig at så unge barn går med kniv,
er det en situasjon utekontakten ikke har opplevd tidligere.

På spørsmål om tilgang på våpen, og om de er ekte, svarer en ungdom:

«Ekte våpen! Men selvfølgelig.. det er jo veldig lett å
få tak i softgun og sånn. Det får du kjøpt i butikken
uten jaktbevis. Du trenger bare å bevise at du er over
18 år, men når det gjelder gevær så er det lett å få
tak i.. Hvis du kjenner noen så er det veldig lett. Det
blir lettere og lettere å få tak i for hver dag».
Ungdomsinformant

Politiet bekrefter i intervjuer at det er en del våpen i omløp og at det er noe mer
trusler med kniv, likevel er økningen for liten til at man kan kalle det en økende trend.
På spørsmål til politiet om det er våpen i omløp i Lørenskog er svaret dette:
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«Ja, alt av slagvåpen, knokejern, balltrær og alt av
stikkvåpen, kniver, skrutrekkere og sånne ting er jo veldig
vanlig. Også er det jo tilfeller med skytevåpen eller kopier
av skytevåpen. Våpen som brukes på en sånn måte at det
oppleves som et ekte våpen for den som blir utsatt for
trusselen.»
Som svar på et oppfølgingsspørsmål om det er replika våpen og lekevåpen, eller om
det er mer softgun eller sånne ting, får vi dette svaret:

«Ja til alt. Startpistoler som ser ut som skytevåpen,
replikaer, plomberte ekte våpen, alt. Og så er det
selvfølgelig noen ekte våpen også, men jeg må si at det
ikke er vanlig med ekte skytevåpen i ungdomsmiljøene på
Lørenskog. Det blir litt vel drastisk å hevde det, men at det
forekommer, ja.»
Utekontaktene har gjort funn av større mengder ammunisjon og brukerutstyr i utemiljøet i
2020. De har ved flere anledninger sett ungdom som bærer machete og skarpe
kniver. Utekontaktene har også vært i kontakt med ungdom like før våpen har blitt avfyrt.

3.1.5 Beefing og avtalte slåsskamper
Slåsskamper blir også løftet frem som en utfordring i ungdomsmiljøene. Disse
slåsskampene kan ha varierende opphav og motiv. Beefing eller avtalte slåsskamper,
narkogjeld, gjenytelser, hevnaksjoner for kjærlighetsbrudd og torpedovirksomhet blir
nevnt i denne sammenheng.
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Ungdataundersøkelsen for Lørenskog i 2019 viser at 23% av elevene på
ungdomsskolen har vært i slåsskamp en eller flere ganger det siste året. Dette er en
økning på 3% fra 2014.
For videregående skole er tallene noe lavere, og kun 12% av videregåendeelevene
har vært i slåsskamp i 2019. Tilsvarende tall for 2014 var 9% (Ungdata, 2019).
Tallene viser at ungdom slåss mer på ungdomsskolen enn på videregående og at det
er en liten økning i antall slåsskamper de tre siste årene.
Med beefing mener vi når man har en pågående krangel, uenighet,
med ypping eller opptakter til slåssing. Beefing forstår vi som forløpet til selve
slåssingen, hvor elementet «avtalt» muligens er en del av beefingen. Å «ha
en beef» med noen mener vi er en pågående krangel, ypping, eller opptakt
med en bestemt person/gruppe som kan lede til en slåsskamp (Færder
kommune, 2019).

Ungdommene vi har snakket med har varierende kunnskap om avtalte slåsskamper.
Noen sier de ikke kjenner til så mye, mens andre forteller at det er mer utbredt blant
de yngre i ungdomsmiljøet. De som kjenner til fenomenet forteller at det ofte blir
avtalt via Snapchat og i grupper på Snap. På den måtes spres det veldig raskt og
fører til at mange kommer for å se på slåsskampene. Da blir det også filmet av
veldig mange og lagt ut og delt i sosiale medier etterpå. Enkelte beskriver at det
kan bli mer bråk om man ikke møter opp første gangen noen utfordrer til slåsskamp
og at man da må ha med hele gjengen og slik blir det ikke bare en slåsskamp mellom
de to som opprinnelig var i krangel.
En av ungdommene beskriver det slik:

«En type vold som jeg ser rundt i mitt område er jo det å sende
folk på hverandre, som er da å sende en gruppe folk til å banke
opp en person. Det er i hvert fall mye av det i det miljøet jeg
kommer fra. Så er det sånn at hvis man har kranglet med noen
så er det ofte en venn som spør: «Vil du at jeg skal ta han?»
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Det som er tegn på at man bryr seg er: «Åja. Skal jeg hjelpe
deg med å banke dem?» Man får tilbud om: «Skal jeg utføre
kriminalitet overfor ditt forhold med denne personen?»
Ungdomsinformant

Mange er redde for å si ifra til voksne eller «å snitche». Da ender det ofte opp med at
ingen gjør noe med det. Her er det flere også som forteller om slåsskamper på tvers
av kommunegrensene og at man kan få besøk av gutta fra Stovner eller andre
steder. Som årsaker til slåsskampene blir det av ungdommene nevnt mange
grunner; fra krangler og irritasjon, rivalisering mellom gjenger, rusterritorier, hevn eller
markering. Flere forteller også at det ofte handler om kjedsomhet, eller at man
«beefer» bare for å sette i gang noe. Det er ikke alltid det er så viktige grunner som
ligger bak en slåsskamp. Det kan for eksempel være en krangel om et fake Guccibelte. Flere sier at det blir satt istand slåsskamper for å synliggjøre at man ikke skal
«fucke med oss».
Voksne deltakere i kartleggingen forteller at slåsskamper forekommer generelt i
ungdomsmiljøet, men også knyttet til ungdom involvert i ulike former for kriminalitet.

«Ungdom bevæpner seg i større grad enn før med bl.a. kniv,
knokejern, slagvåpen, osv., og de er ikke redde for å bruke det.
Dette for å ha noe å true med, men like mye som beskyttelse
for egen helse. Vi vet også at det forekommer avtalte
slåsskamper, såkalt «beefing». Det vil si at at ungdom ned i 12årsalderen avtaler og sloss, mens andre heier og ser på».
Vokseninformant
Politiet forteller at avtalte slåsskamper og slåsskamper generelt går i bølger og følger
litt trender. I vårt område var det en bølge av avtalte slåsskamper i 2017 som blåste
litt over i 2018. Nå ser vi at det har tatt seg litt opp igjen i 2020, men om det er en ny
bølge er vanskelig å si noe sikkert om. Slike trender og bølger i ungdomsmiljøene er
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lettere å se i ettertid, men det er viktig å få med seg tidlige signaler slik at man kan
møte utviklingen med relevante forebyggende tiltak.

3.1.6 Kriminelle nettverk
I NOU 2020:4 har KRIPOS sammenfattet et nasjonalt situasjonsbilde over
gjengsituasjonen i Norge. Fire hovedpunkter blir fremhevet:
► Samtlige tolv politidistrikter har en tilstedeværelse av en eller flere gjengaktører.
Disse aktørenes kriminelle aktiviteter finner ofte sted også utenfor deres vanlige
kjerneområder, og mange av gjengene har et internasjonalt preg.
► Gjengenes struktur varierer fra løst sammensatte nettverk til familiebaserte eller
brorskapsliknende grupperinger med en tydelig hierarkisk struktur.
► En fellesnevner for gjengmiljøene er at de er involvert i alvorlig kriminalitet,
hovedsakelig narkotika-, volds- og trusselbasert kriminalitet, men også
økonomisk kriminalitet.

Fra politiets ståsted omfatter de samfunnsskadelige virkningene blant annet at
trygghetsfølelsen i samfunnet blir påvirket, at barn og unge blir rekruttert til
kriminalitet, at miljøer med høy aksept for voldshandlinger og kriminalitet blir dannet,
samt at det oppmuntres til motarbeidelse av politiet. I lokalsamfunn der opphoping av
levekårsutfordringer kombineres med gjengkriminalitet, kan dette føre til at
overlappende utfordringer gjensidig påvirker og forsterker hverandre negativt og at
gjengkriminelle får økt fotfeste (NOU 2020:4).

«Kriminell gjeng»
En selvdefinert eller eksternt definert gruppe med skremselskapital som utviser evne
til å operere over tid med en orientering mot alvorlig kriminalitet, herunder
narkotikaomsetning og aggressiv adferd i det offentlige rom. Andre fellestrekk er ofte;
bruk av symbolske uttrykk for gruppeidentitet, geografisk tilhørighet,
rekruttering av unge personer til kriminalitet, krav om lojalitet og organisering
rundt noen få lederskikkelser. (NOU 2020:4)
Videre beskriver KRIPOS det de kaller «gjengrelatert aktør».
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«En kriminell gruppe, nettverk eller enkeltaktører som ikke anses som en kriminell
gjeng, men hvis aktivitet direkte påvirker, tilrettelegger for eller anses som en del av
utfordringene som knyttes til kriminelle gjenger. Kriminelle ungdomsgrupperinger,
erfarne enkeltaktører eller tilretteleggere/bakmenn er eksempler på gjengrelaterte
aktører». (NOU 2020:4)

I denne rapporten har vi i hovedsak fokusert på ungdom som går under definisjonen
«gjengrelatert aktør». Disse nettverkene står bak vold og trusler, ran, narkotikasalg
og annen kriminalitet (øst-politidistrikt 2020).
Voksne informanter beskriver i intervjuer at det har vokst frem et hierarkisk gjengmiljø
der det blir kjøpt og solgt rusmidler og at disse miljøene er preget av trusler, vold og
bruk av våpen.
Politiet beskriver at de opplever at miljøet i Lørenskog hardner til, spesielt i de
miljøene som driver med narkotika. De forteller at det har blitt mer polarisert, mer
bruk av vold og grove trusler og at gjengstrukturer er tydeligere nå enn det var for 510 år siden. De gamle gjengstrukturene ble presset ganske godt tilbake den gangen,
men har siden 2015 vokst frem igjen.
Politiet beskriver også at det både er nye gjengstukturer som har oppstått, men at det
også eksisterer knytninger til de gamle gjengstukturene med eldre folk som har holdt
på i det kriminelle siden de var tidlig i tenårene. Enkelte nettverk har forgreininger
hele veien opp til mer etablerte kjente kriminelle gjenger både i Lørenskog og andre
deler av Oslo eller Romerike.

«Hos de drevne og organiserte så er det masse eksempler på
at man shopper kriminell kapasitet hos de som har det. Da kan
du plutselig få samarbeid mellom grupper som man i
utgangspunktet man anser som rivaliserende, fordi man er
avhengige av hverandre for å utføre kriminelle
handlinger. Standardmatrisen som man kjenner fra gamle filmer
med mitt hjørne og ditt hjørne er ofte ikke så enkelt eller
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så svart hvitt. Det gjør det vanskelig å sette inn et målrettet tiltak
mot en hel gruppe, men vi ser at det er åpenbart at det er
enkeltpersoner som er av stor betydning for hvordan gruppa
eller gjengen holder på, så det er fortsatt sånn at tar man ut
nøkkelpersoner så vil det ramme større deler av et nettverk».
Informant i politiet

En av de voksne nøkkelinformantene beskriver utviklingen og mulige årsaker slik det
slik:

«Det er generelt utenforskap som er min personlige oppfatning
av hvorfor dette skjer. Jeg tror at veldig mange av disse gutta
går rundt og er veldig mye redde. De er redde for å miste
plassen sin i gjengen, de er redde for å bli rana, de er redde for
å ikke få solgt stoffet sitt når de skal, redde for å ha gjeld, redde
for å bli skutt, knivstukket eller bli banka opp og sånne ting. Og
det er jo min enkle teori at det er ingen som ønsker å ha det
sånn. Den glorifiserte delen av den kriminelle aktiviteten hvor
det er raske penger, mulighet til å kle seg med bling og
liksom flashe vellykkethet. Jeg opplever at det er en så liten del
av totalpakka at jeg ikke kan skjønne at noen heller vil ha de få
minuttene med vellykkethet og gå rundt å være redde hele
tiden, fremfor å ha en streit jobb og tjene greit med penger. Men
de har jo ingen til å hjelpe seg inn på det sporet.»
Vokseninformant
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3.1.7 Regelbrudd, skadeverk og hærverk
Noe skadeverk blir også trukket frem som en del av kriminalitetsbildet. Selv om det
kan se ut til at det er færre som melder om tagging enn det var tidligere, blir det meldt
om noe forsøpling og skadeverk på idrettshaller etc.
Ungdomsinformantene beskriver også at det forekommer tyverier av dyre klær på
fester eller i andre sosiale sammenhenger. De beskriver et merkepress som fører til
at mange ønsker seg dyre klær som de ikke nødvendigvis har råd til. Det som stjeles
blir ofte solgt etterpå, for eksempel på Finn.no. Enkelte forteller at det ofte er guttene
som stjeler, men at de får jenter til å selge tingene på Finn.no etterpå.
Det har ikke vært rom for å gå nærmere inn på denne type kriminalitet i rapporten.
Politiet påpeker i intervjuer at det er store mørketall og vanskelig å definere hvor
involvert ungdom er i denne type lovbrudd, fordi det krever at saken har en kjent
gjerningsperson. Dette gjelder for øvrig også andre lovbrudd som vold og ran etc. der
man ikke har en kjent gjerningsperson, eller at det ikke er spor eller andre
opplysninger som kan føre til en oppklaring.

Snitching is when you tell on someone to get yourself out of trouble.
-

Urbandictionary.com

4.2 KJENNETEGN VED UNGDOMMENE
Deltakere på innledende konsultasjon mente at ungdom med rus- og
kriminalitetsutfordringer kan komme fra alle sosiale lag og familier. Det er likevel et
gjennomgående svar i intervjuene at de som begår gjentatt kriminalitet eller ruser seg
mer enn andre har komplekse utfordringer. Utfordringene gjør seg ofte gjeldende
både på skole, hjemme og i fritiden, men ikke alltid. Enkelte barn og unge som begår
kriminalitet og/eller ruser seg på fritiden kan gjøre det godt på skolen og følge regler
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hjemme. Dette gjør det vanskelig å oppdage en skjevutvikling tidlig nok dersom man
ikke er godt samsnakket.

Noen kjennetegn ser ut til å gå igjen både på innledende konsultasjon og i større
eller mindre grad hos de som utmerker seg på dette feltet. Her er et utvalg av
kjennetegnene som blir trukket frem av informanter og på innledende konsultasjon.

Individuelle kjennetegn
Høyt stressnivå, ensomhet, søvnforstyrrelser, usikkerhet og dårlig selvtillit blir
trukket frem hos mange av ungdommene. Andre kan ha personlige egenskaper
som spenningssøkende atferd og lett påvirkelige som kan slå ut i form av dårlige
holdninger, tøffe fremtoninger og endret atferd. Penger, dyre klær og utstyr kan være
motivasjon for noen. Det er flere av de voksne informantene som legger merke til et
økt pengeforbruk og dyre klær som de vet at ungdommene eller familien egentlig ikke
har råd til. I enkelte tilfeller blir det også fortalt at barn og unge stjeler eller selger
rusmidler for å ikke belaste familiens allerede dårlige økonomi.

Tidlige traumer i livet i form av konflikter i hjemmet, ofre for vold eller vitne til vold,
trekkes frem som en gjennomgående tematikk hos mange av ungdommene man er
bekymret for. Krigstraumer fra hjemlandet blir også trukket frem i mange av
intervjuene av de voksne informantene som en risikofaktor.

Rusproblematikk knyttes ofte til depressivt stemningsleie, angst og dårlig psykisk
helse. Det er delte meninger om det er en svak psykisk helse som fører til
rusmisbruk eller om det er rusmisbruket som fører til dårlig psykisk helse. Det
er allikevel både voksne og ungdom som forteller at de opplever at rusen blir brukt
som selvmedisinering.

Kjennetegn ved familien
Det blir trukket frem at sårbare familier med dårlig økonomi, høyt konfliktnivå og
som har flyttet mye bidrar til en belastning for barna. Manglende omsorg og
oppfølging fra foresatte og lite emosjonell støtte hjemmefra trekkes frem som
risikofaktorer. Trangboddhet er ofte gjennomgående i familier som sliter, da dette kan
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føre til at barna og ungdommene trekker ut på kveldstid og at foreldrene mister
oversikten over hvem de er sammen med og hva de foretar seg.

Det blir også trukket frem at eldre søsken som er en del av et kriminelt nettverk eller
er involvert i rus og kriminalitet har en dårlig påvirkning på yngre søsken.
Brutte familierelasjoner blir trukket frem som en risikofaktor. Spesielt der det er
konflikter mellom de foresatte etter et brudd, kan man se at barna sliter med å
tilpasse seg. Både voksne som har for strenge grenser og voksne med mangel på
tydelige grenser, kan bidra til utrygghet og usikkerhet hos barna og ungdommene.
Ungdom som vokser opp i familier som er lite integrert i det norske samfunnet,
fremkommer som en av grunnene til at de trekker til uheldige miljøer.

Kjennetegn ved vennekretsen
Ungdommene som bruker rusmidler og blir involvert i kriminalitet har ofte venner som
driver med det samme. Behovet for tilhørighet og en følelse av aksept gjør at de
tilstrekkes andre med lignende utfordringer og som de opplever som mer like dem
selv. Overganger fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til
videregående legger grunnlaget for å bli kjent med nye venner, men også for brutte
relasjoner og endret omgangskrets. Flere av vokseninformantene legger vekt på at
konflikter i vennegjengen, endrede relasjoner og nye nettverk kan være tegn på at
ungdommen ikke klarer å tilpasse seg.

Skolefungering
Fellestegn er ofte høyt fravær, lav skolemestring og lave eller synkende
karakterer. Dårlige relasjoner til lærere, likegyldighet og mangel på respekt
for lærere og voksne generelt er ofte synlige trekk hos disse ungdommene.
Noen av ungdommene som er involvert i rus og kriminalitet klarer seg
imidlertid godt på skolen, og er sterke både faglig og sosialt. Dette er ofte de
som leder «gjengen», som trekker i tråder og som går under radaren for de
voksnes bekymring.

Fritid
Ungdommene selv trekker frem at de ofte kjeder seg og at de ikke har noen steder å
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være på fritiden. Hvis foreldrene ikke har råd til å betale for idrett eller andre
organiserte fritidsinteresser så faller de fort utenfor det sosiale miljøet. Noen av
ungdommene som blir involvert i rus og kriminalitet klarer å holde på
fritidsinteressene en stund, men det er et gjennomgående kjennetegn at disse
ungdommene ikke deltar i organisert fritid.

4.3 TALL FRA TJENESTENE
For å få et bilde over antall ungdom det knytter seg bekymring til, eller som får
oppfølging, har vi hentet inn noen tall fra forskjellige tjenester og etater i kommunen.

Politiet
Ifølge tall fra politiet var det 73 ungdommer under 18 år som var mistenkt, siktet eller
dømt for å ha begått en kriminell handling i Lørenskog (2019). Dette tallet utgjør
ifølge politiets utregninger 2,4 % av befolkningen i den målgruppen for 2019.

I følge tall fra politiet var det 73 ungdommer
under 18 år som var mistenkt, siktet eller dømt
for å ha begått en kriminell handling i Lørenskog
(2019). Dette tallet utgjør i følge politiets
utregninger 2,4 % av befolkningen i den
målgruppen for 2019.

I intervjuer anslår politiet at de har en kjernegruppe på overkant av 3035 ungdommer tilknyttet kriminelle nettverk i Lillestrøm politidistrikt. (Lillestrøm
politistasjonsdistrikt består av kommunene Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og
Nittedal). Disse ungdommene er i alderen 16-21 år, utelukkende gutter og de
aller fleste med minoritetsbakgrunn.
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I tillegg til disse i kjernegruppen har politiet kontakt med/kjennskap til omlag 100150 andre ungdommer som har en kjent knytning til kriminalitet og til en eller flere av
de tidligere nevnte i kjernegruppen.

Barneverntjenesten
Pr. 30.06.20 kan barnevernet rapportere at de har fått inn 480 meldinger totalt,
hvorav 87 fra politi og 44 omhandler unges adferd, rus og kriminalitet. Meldingene fra
politiet gjelder 31 ungdommer hvorav 29 er gutter. De fleste er født i 2002-2005, altså
i alderen 15-17år. Dette er en tydelig økning fra tidligere år ifølge barneverntjenesten,
men konkrete endringstall må telles manuelt grunnet endring i meldingssystemet.

Ifølge barnevernstjenesten hadde de fire ungdommer plassert på institusjon i
2019 hvorav kun en av disse var plassert på såkalt atferdsparagraf (bvl. §4-24, §425 eller §4-26). Per oktober 2020 er fem ungdommer plassert på institusjon hvorav
alle er plassert på atferdsparagraf.
Ungdom plassert jf. adferdsparagrafene 4-24 og 4-25, 4 -26 plassert pr år:
2012
2

2013
4

2014
0

2015
1

2016
2017
2018
2019
2020
5
0
2
1
5
(Lørenskog barnevernstjeneste pr. okt 2020)

Barnevernvakten
I 2018 ble barnevernvakten døgnbemannet. Dette har ført til en naturlig økning i
antall henvendelser i hele tjenestens nedslagsfelt. Fra september 2019 gikk tjenesten
over til nytt registreringssystem som gjør det vanskelig å sammenligne tall med
tidligere år.
Ifølge årsrapporten for 2019 kommer det frem at det har vært en
økning i henvendelser på sakstypene rus og kriminalitet fra 2018 til 2019. Økningen
fra 2017 til 2018 henger sammen med overgang til døgnåpen tjeneste og er naturlig
for alle sakstyper. Grafen under er produsert av kartleggingsteamet på bakgrunn av
tall fra årsrapporten til barnevernvakten, og en viser tall for hele Romerike.
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NAV
NAV Lørenskog har ikke tall på hvor mange ungdom som ruser seg eller begår
kriminalitet spesifikt, men har denne oversikten over ungdom som får oppfølging fra
NAV (tall per september 2020).

488 ungdom i aldersgruppen 18-24 år mottar statlige ytelser fra NAV i
Lørenskog.
Cirka 200 ungdom opp til 29 år mottar økonomisk sosialhjelp hver måned. Av disse
er det cirka 60 som mottar en statlig ytelse i tillegg til supplerende økonomisk
sosialhjelp

Rus og psykisk helsetjeneste
Rus og psykiske helsetjeneste følger opp mennesker over 18 år med
rusavhengighet. Ifølge tall per 16.10.2020 har de fem brukere mellom 18 og 20 år,
hvorav to jenter og tre gutter.

Konfliktrådet
Tolv ungdommer fra Lørenskog har blitt idømt ungdomsstraff eller
ungdomsoppfølging i perioden 01.01.15 – 26.10.20. Ti har gjennomført, en har brudd
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og en er under gjennomføring (pr. 26.10.20). Konfliktrådet gjør oppmerksom på at
dette er en manuell telling og at feil kan forekomme.

Utekontakten
Utekontakten fører feltrapport i tillegg til journal på ungdom som samtykker til
oppfølging. Totalt har tjenesten 106 registrerte navn i feltrapport med bekymringsfull
utvikling. Dette tegner ikke hele bildet av antall ungdom utekontakten er bekymret for,
da ikke alle er registrert med navn eller man mangler fullt navn på ungdom som
trekker til et bekymringsfullt miljø. Med bekymringsfull utvikling i denne
sammenheng menes en eller flere av disse kriteriene; dragning til kriminelle
miljøer, trusler, vold, slåsskamper, utprøvning, bruk og salg av narkotika.

Registrerte ungdom med bekymringsfull utvikling

10 %
26 %
Barneskole
Ungdomskole

26 %

Vgs
Andre

38 %

Basert på 106 personer
logget i 2020.
Utekontakten.

Ruskontrakter
Tallene under er basert på første halvår i 2020 (frem til 30.6.2020). Fra uke 12 tom
uke 17 i 2020 ble det ikke gjennomført rustesting pga. covid-19.
Det er 31 ungdommer har fått oppfølging på ruskontrakt i løpet av første halvår i
2020. 15 av disse kontraktene ble inngått i 2019, mens 16 nye kontrakter ble
inngått første halvår i 2020. Av 31 kontrakter ble 17 kontrakter inngått med
politi, tre under ungdomsoppfølging via konfliktrådet og 14 frivillige som helsehjelp
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Kjønns- og aldersfordeling ved kontraktsinngåelse viser at alle kontraktene er inngått
med gutter. En under 16 år, tre over 18 år mens de resterende 27 var mellom
16 og 18 år.
Det har forekommet ti kontraktsbrudd, hvorav tre av disse skrev ny kontrakt, mens
syv avsluttet oppfølging.
Det ble gjennomført totalt 286 rustester hvorav 241 rustester var negative og 45
tester var positive: på Cannabis (41), Amfetamin (9) og Ecstasy (20). Noen testet
positivt på Cannabis alene, noen på Cannabis og Ecstasy samtidig og noen på alle
tre rusmidlene samtidig (Lørenskog kommune, Helsestasjon for ungdom 2020).
Kilde: Helsestasjon for ungdom
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4

ANALYSE

5 ANALYSE
I analysen ønsker vi å se på hvilke utfordringer som peker seg ut spesielt for
Lørenskog kommune knyttet opp mot målgruppen. Målet er å finne ut hvilke tiltak
som møter de utfordringene vi har identifisert.

Vi har sett på hvilke tiltak vi allerede har som kan styrkes eller utbedres og hvor
hullene eventuelt må dekkes av nye tiltak. I denne sammenheng er det også viktig å
synliggjøre kommunens styrker og positive utviklingstrekk som bidrar til et trygt
og godt oppvekstmiljø som forebygger utenforskap, rus og kriminalitet.

5.1 HVILKE UTFORDRINGER UTPEKER SEG I LØRENSKOG?
Ved å sammenfatte funnene i denne kartleggingen vurderes det at utfordringene i
ungdomsmiljøet i Lørenskog er størst med tanke på vold/trusler, omsetning av
narkotika og utvikling av kriminelle ungdomsnettverk. Kartleggingsteamet ser at det i
hovedsak dreier seg om gjengrelaterte aktører definert av KRIPOS i NOU 2020:4, og
som nevnt tidligere i rapporten. Det vil være et behov å se på tiltakene som retter seg
mot både forebygging av disse problemområdene, men også oppfølging av
enkeltindivider med denne typen problematikk.
Trangboddhet og utrygghet i nærmiljøet er to punkter som utpeker seg negativt i
oppvekstprofilen for Lørenskog (2020). Det vil derfor være viktig å finne tiltak
som bidrar til å øke tryggheten og skaper gode møteplasser for de som bor trangt.
Barnefattigdom er økende over hele landet, men andelen barn og unge (0-17 år) som
bor i lavinnteksthusholdninger er lavere i Lørenskog enn i Viken, og landet som
helhet ifølge folkehelseinstituttets oppvekstprofil (Folkehelseinstituttet, 2020).
Kartleggingsteamet ser at det er visse boligområder i Lørenskog som har en høyere
andel av familier med sosioøkonomiske vansker og levekårsutfordringer.

Politiet viser i sin temarapport om ungdomskriminalitet til følgende hypoteser for
mulige forklaringer på økningen i voldsproblematikk i ungdomsmiljøene:
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► Tid uten voksenoppfølging
► Bruk av rusmidler – økning i bruk av cannabis
► Smitteeffekten av vold (som et virus), som forsterkes via sosiale media.

Kartleggingsteamet synes derfor at det er viktig å fokusere på tiltak
som motvirker dette ved tett voksenkontakt, rusforebygging,
konflikthåndtering og nettvett.

5.2 TILTAK OG KAPASITET
Det er som tidligere nevnt valgt en bred målgruppe fra 12-20 år i denne
kartleggingen, og det er stor forskjell på bekymringsbildet og utfordringene mellom de
yngste og de eldste.

12-15 år
I de yngste aldersgruppene fra 12-15 år ser det ut til å være flere hjelpetiltak og
fritidstilbud enn for de eldre aldergruppene. I denne aldersgruppen er det relativt få
som ruser seg eller selger rusmidler, spesielt blant de yngste på barneskolen.
Utfordringsbildet i denne aldersgruppen ser ut til å være mer knyttet opp mot
konflikter, trusler, slåsskamper, hærverk og mangel på respekt for voksne.

Foreldrerettede tiltak, informasjonsarbeid, rask konflikthåndtering og tett samarbeid
mellom skole og hjem bør være kjerneelementer i oppfølgingen av de yngste.
Kommunen bør også sørge for at denne aldergruppen har mulighet til å skape seg en
meningsfull fritid. Mange deltar i organisasjonslivet med idrett, kor, korps,
trossamfunn eller i andre foreninger.

De som er uorganiserte opp til 7. trinn har tilgang på kommunale
fritidsklubber/juniorklubber omtrent to dager i uka. For de som går på ungdomsskolen
finnes i dag kun VOLT (3 dager i uken) og åpen hall/Fridays på fredager i kommunal
regi.
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16-18 år
I mellomgruppen blant de som går på videregående og overgangen fra
ungdomsskolen ser vi at mye av problematikken med rus og vold eskalerer. Dette
kommer frem både fra Ungdatatallene og fra nøkkelinformantene. For denne
aldersgruppen er VOLT og Fridays gode tilbud for enkelte, men de passer ikke for
alle. Veiviser for ungdom er i ferd med å etableres i Lørenskog hus og vil kunne bidra
til å gi et positivt værested for denne aldersgruppen. Her vil de også kunne få hjelp av
ulike fagpersoner (miljøterapeuter/FPH/NAV/utekontakten) uten henvisning og på en
mer dynamisk måte. De vil få tilbud om deltagelse i ulike kulturaktiviteter og
deltidsjobber. Modellen er inspirert av Ung Arena i Oslo kommune hvor man
samlokaliserer tjenestene for bedre samhandling og skreddersydd tilbud til den
enkelte. Én dør - mange tilbud.

Ved alvorlig bekymring for vedvarende rus og atferdsproblematikk kan man kontakte
barneverntjenesten. Det er flest ungdommer fra denne aldergruppen på
ruskontrakter. Helsestasjon for ungdom og utekontakten følger opp ungdommene
med samtaler og ukentlig urintesting, og for noen fungerer dette tiltaket veldig godt.

Rusforebyggende team opplever imidlertid at det krever mye ressurser å følge opp
ungdommene godt nok da utfordringsbildet for disse ungdommene er mer
sammensatt enn det var tidligere. Mange har behov for tett oppfølging og mottar hjelp
fra flere av kommunens instanser, dette er krevende med tanke på koordinering
tjenestene imellom, samt informasjonsflyt.

18-20 år
I den eldste aldergruppen kan det se ut til at kriminaliteten og voldsproblematikken er
mer knyttet til de organiserte nettverkene, og at den i stor grad er narkotikarelatert.

For denne aldersgruppen kan man ikke lenger sende bekymring til
barneverntjenesten, og de må selv kontakte Nav eller rustjeneste for å få hjelp.
Utekontakten har ved individuell oppfølging mulighet til å hjelpe disse ungdommene
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over i andre tjenester i kommunen, som Nav, Rus- og psykisk helsetjeneste,
forebyggende psykisk helsetjeneste etc. Dette krever imidlertid langvarig arbeid med
motivasjon og relasjonsbygging. Flere påpeker her at det mangler et tverrfaglig
ledd/team som kan bidra med koordinering av tjenestene og tett oppfølging av denne
gruppen.

I denne sammenheng kan det være behov for et kriminalitetsforebyggende team
og/eller exit prosjekter for de som ønsker seg ut av kriminalitet og kriminelle miljøer.
Bydeler i Oslo, som Søndre Nordstrand, Alna og Gamle Oslo har allerede opprettet
slike team. Her kan det være aktuelt å samarbeide regionalt med andre kommuner
på Romerike om de tyngste tiltakene. Modellen baserer seg på Konfliktrådets modell
der ungdommen får tett tverrfaglig oppfølging.

Lørenskog er også i gang med å utvikle et tverrfaglig samarbeid basert på Asker
kommunes Velferdslab. Dette tilbudet skal legge til rette for bedre levekår og bedre
livskvalitet, gjennom tidlig investering og koordinert oppfølging av ungdom og
familier. På sikt er målet at de skal ha behov for mindre tjenester fra det offentlige.

Sosiale mediers betydning
Av kartleggingen fremgår det at sosiale medier og digitalisering står sentralt i
kriminalitetsutvikling i ungdomsmiljøet. Kjøp/salg av narkotika samt avtalte
slåsskamper, bildedeling, trusler o.l. foregår i stor grad på etablerte plattformer som
Instagram, Snapchat, Tik Tok m.m.

FAFO fremhever digitalisering av ungdomskriminalitet i rapporten «Unge i utsatte
boområder –en kunnskapsoversikt» (2019):

«En bekymring hos politiet er utviklingen i såkalt «pop-up-kriminalitet». Begrepet
beskriver en trend der hvem som begår kriminalitet, hvordan og hvor kriminaliteten
begås, blir mer uforutsigbart som følge av bruken av digital kommunikasjon. Unge
lever i økende grad digitale liv. Unge er raske til å ta i bruk ny teknologi og lever og
kommuniserer i økende grad gjennom digitale medier. Uten at dette kan tallfestes, så
er det en bekymring for politiet at unge, som gruppe, i økende grad vil begå digitale
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lovbrudd. Videre er det en bekymring for at ungdomskriminaliteten endres som følge
av denne digitaliseringen. Digital ungdomskriminalitet kan blant annet omfatte ulike
former for sosial kontroll og trakassering, seksuelle overgrep og deling av bilder, og
radikalisering over internett. Men også voldsutøvelse kan endres blant unge som
følge av digital kommunikasjon. Digitalt går spredning av provokasjoner svært raskt,
når mange, og hvem som er lojale overfor hvem, kan være raskt omskiftelig og
dermed uoversiktlig for politiet å få innblikk i (Sætre mfl. 2018)».

I denne sammenheng kan en rekke spørsmål oppstå: Har ansatte som jobber med
barn/unge tilstrekkelig kompetanse om deres digitale liv? Bør det satses mer på en
felles kompetanseheving på dette feltet? Skolene er nå i gang med et program for å
heve kunnskapen på nettvett.

5.3 ER VI SAMORDNET NOK?
Enkelte av informantene i kartleggingen har beskrevet en «samarbeidstørke» i
kommunen. Dette er en beskrivelse av situasjonen som ikke alle kjenner seg igjen i,
men de aller fleste ønsker seg et tettere tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenestene.
En av utfordringene mange viser til er mangel på koordinering av tjenestene på
individnivå. I saker der ungdommene har komplekse utfordringer på tvers av helse,
familie, fritid, bolig, økonomi, rus/kriminalitet og skole/jobb er det flere som er usikre
på hvem som har ansvaret for å innkalle til slike koordinerende møter. Kartleggingen
viser at det er mye godt samarbeid på tvers, men at det er for personavhengig og lite
satt i system.

Barne- og ungdomsfaglige møter er ett av de tverrfaglige tiltakene som kommunen
har prioritert i mange år. Fra helsestasjon, via barnehage og barneskole og helt opp
til ungdomsskole har man faste tverrfaglige møter med foresatte for å identifisere og
drøfte tidlige utfordringer. Her jobber barnevernet med forebyggende arbeid før det
oppstår en barnevernssak og bidrar med barnevernfaglig kompetanse. I samarbeid
med pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesykepleiere kan skoler og barnehager
sørge for at foreldrene får råd og veiledning i et tidlig stadium av problemutviklingen.
Enkelte av informantene fra skolene, spesielt på ungdomstrinnet, har påpekt at
tiltakene er for lite konkrete og at de som innkaller til møtet blir stående igjen
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alene med oppfølging av tiltaksplanene. Det har i denne forbindelse kommet opp
et ønske om å vurdere om barne- og ungdomsfaglige møter fungerer godt nok på
ungdomstrinnet.

Det er først når barna blir ungdommer og det oppstår mer komplekse problemer at
det oppleves en mangel på helhetlig koordinering av tiltakene og tjenestene. Dette vil
kommunens se på i tjenestegjennomgang og ved utvikling av «Velferdslab» og et
mulig kriminalitetsforebyggende team.
Regjeringen har høsten 2020 en høring om bedre velferdstjenester for barn og unge
som har som har behov for sammensatte tjenester. Dette bør kommunen følge med
på dersom dette blir vedtatt.
«Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten,
NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe
hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen
skal samordne tjenestene og familier og barn med ekstra stort
behov skal få sin egen barnekoordinator.»
-Helsedirektoratet

Satsning på styrking av hjelpeapparatet på skolene vil kunne bidra til
forebygging av kriminalitet. Forskning viser at ungdom som gjennomfører
videregående skole (selv med svake resultater) reduserer sannsynligheten for å
være i fengsel fem år etter fullført utdanning (FAFO 2019: s 24). Skolens samarbeid
med barnevern, forebyggende politi, helsesykepleiere og andre hjelpere blir
fremhevet, men at det er for liten kunnskap om dette samarbeidet fungerer godt nok
(FAFO 2019: s 25).

En gjennomgang av kontaktpunkter, tverrfaglige strukturer mellom kommune, skole
og politi synes nødvendig for å få kartlagt om etatene er tett nok på hverandre i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet.
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I aldersgruppen fra 18 år, der ungdommene blir myndige, ser vi en ny
potensiell problematisk overgang. Etter fylt 18 år blir ungdom regnet som voksne
og foresatte har begrensede muligheter til å få innsyn i aktuell problematikk med
mindre ungdommene signerer på samtykke til utveksling av opplysninger.
Vi ser også et nytt brudd i hjelpen fra tjenesteapparatet der man ikke lenger kan
melde bekymring til barnevernstjenesten. I denne aldersgruppen har man i stor grad
Nav å forholde seg til, og det blir viktig med et tett samarbeid mellom Nav og
barnevern der det er pågående barnevernssaker.

Ved rusproblematikk kan ungdommene over 18 år selv henvende seg til rus og
psykisk helsetjeneste, men for ungdom som ruser seg kan terskelen være høy for å
innrømme rusavhengighet. Ungdom med rusproblematikk kan fortsatt få hjelp av
utekontakt og helsestasjon for ungdom ved oppfølging på ruskontrakt frem til
23 år. I denne sammenheng er samarbeidet mellom rusforebyggende team og rusog psykisk helsetjeneste et viktig ledd i tiltakskjeden.

Rusreformen foreslår en avkriminalisering av narkotika til eget bruk. De foreslår
også at ansvaret for samfunnets reaksjon på besittelse av illegale rusmidler, skal
overføres fra justissektoren til helsesektoren (Kilde: NOU 2019:26).
Reformen er ennå ikke vedtatt, men det ligger an til at kommunene vil få et
større ansvar for oppfølging av rusproblematikken for både ungdom og
voksne. Uavhengig av utfallet av rusreformen kan det være aktuelt å etablere et
mottaksapparat for saker fra politiet med en rådgivningsenhet som vurderer hvilke
tiltak som skal settes i verk rundt ungdommen. Dette bør utredes i samarbeid med
aktuelle tjenester i kommunen og vurderes opp mot kommende rusreform.

På bakgrunn av kartleggingen som er gjort og i lys av politiske føringer om økt
tverrfaglig samarbeid og samhandling, synes det nødvendig at Lørenskog
kommune styrker den systematiske samordningen av sine tjenester. Dette vil
også bli en viktig del av kommunens tjenestegjennomgang i 2021.
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FORSLAG TIL
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6 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN
Kartleggingsteamet har valgt å fokusere på tiltak vi mener må styrkes eller opprettes
for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom i risiko i Lørenskog kommune. Dette
forslaget til handlingsplan vil danne grunnlaget for en helhetlig plan for det
forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunen.

Vi har delt inn handlingsplanen i disse temaområdene:

► Trygghetsskapende tiltak
► Kompetansehevende tiltak og koordinering
► Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom
► Tiltak på individnivå
► Skolen som forebyggingsarena
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Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Trygghetsskapende tiltak
Trygge voksne ute
* Styrke utekontakten
* Se på muligheten for at klubbarbeidere kan ha økt tilstedeværelse i nærmiljøet

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Krever økte budsjettrammer

Natteravner
* Tettere samarbeid mellom Natteravnene og kommune
* Faste samarbeidsmøter mellom natteravnledere, politi, utekontakter
* Se på muligheten for å utvide natteravnenes nærvær ute til
ettermiddag/kveld

Trygghetsvandringer
* Gjennomføre årlige trygghetsvandringer
* Implementering av trygghetsvandring som verktøy for innbyggere

Ansvarlig
Kommunen
Natteravnene

Økonomi
Krever ressurser fra SLT

Ansvarlig
Kommunen
SLT
Frivillighetssentralen

Økonomi
Eksisterende. Forutsetter
ressurser.

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Trygghetsskapende tiltak
Politi
* Kommunen skal samarbeide tett med politiet
* Jobbe for flere politistillinger i forebyggende avdeling

Ansvarlig
Kommunestyret
Politiråd
SLT

Økonomi
-

Vektertjeneste
* Vurdere vektertjenester på kveld og helg i offentlige bygg og
belastede områder ved behov

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Krever finansiering

Infrastruktur
* Fokus på kriminalitetsforebyggende tiltak i utbyggingssaker
* Møteplasser for innbyggere i eget nærmiljø
* Kriminalitetsforebyggende hensyn skal tas i alle reguleringsog arealplaner

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Eksisterende

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Kompetansehevende tiltak og koordinering
Styrke SLT*
* SLT-koordinatorstillingen økes fra 50 % til 100 % for å styrke
samhandlingen mellom de forebyggende tjenestene
* Gjennomgå eksisterende struktur
*Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Politiråd og SLT-styringsgruppe
* Evaluere sammensetningen i styringsgruppe og politiråd i
forbindelse med tjenestegjennomgang
* Vurdere sammenslåing for å sikre økt samhandling på tvers

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Krever økte budsjettrammer

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Eksisterende

Forebyggingskalender
* Opprette en forebyggingskalender som gir oversikt over årshjulet med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Ansvarlig
Kommunen
SLT

Økonomi
Eksisterende

Informasjonsutveksling
* Utarbeide gode retningslinjer for informasjonsutveksling i
taushetsbelagte saker
* Se på muligheten for et standardisert samtykkeskjema mellom tjenester i kommunen og andre etater

Ansvarlig
Kommunen
Juridisk avdeling

Økonomi
-

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Kompetansehevende tiltak og koordinering
Fagdager
* Årlig oppvekstkonferanse innen forebygging
* Fagdager og/eller webinarer for ansatte innenfor rus, kriminalitet og ungdomsarbeid
* Innføre «roundtable meetings», et møte mellom innbyggere,
kommunen og næringslivet, som et verktøy for å utløse initiativ i lokalmiljøet og samkjøre innsatsen

Trygghetsuka
* Videreføre Trygghetsuka mot vold og overgrep i nære relasjoner

Ansvarlig
Kommunen
SLT

Økonomi
Krever finansiering

Ansvarlig
Kommunen
VO-teamet

Økonomi
Krever finansiering

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom

Aktivitetshuset VOLT
* Styrke Aktivitetshuset VOLT med en ny 50-100 % stilling
for å utvide kulturtilbudet og sikre gode arenaer for mestring,
medvirkning og forebygging

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Krever økte budsjettrammer

Juniorklubber
* Opprettholde og synliggjøre juniorklubber for barn fra 4.-7.
klasse
* Styrke kompetansen til klubbarbeidere for barn i risiko
* Stimuleringstilskudd til barneskolene som ikke har juniorklubber

Åpen hall-tilbud
* Opprettholde Fridays som åpent hall-tilbud i Kjennhallen på
fredager
* Etablere flere åpen hall-tilbud på ettermiddag/kveld for uorganisert idrett på skolene.

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Eksisterende

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Krever finansiering og samarbeidspartnere
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Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom

E-sportsenter
* Samarbeid med Lørenskog Idrettsforening om videreutvikling av e-sportsenter

Ansvarlig
Kommunen
Lørenskog Idrettsforening

Økonomi
-

Veiviser for ungdom
* Etablere og utvikle veiviser for ungdom i Lørenskog hus i
tråd med rammene for vedtatt politisk sak

Ansvarlig
Kommunen
Lørenskog bibliotek

Økonomi
Eksisterende

Opplevelseskortet
* Opprettholde opplevelseskort for å støtte barn og unge i
lavinntektsfamilier.
* Vurdere om flere enn NAV kan tildele kortene.

Ansvarlig
Kommunen
NAV

Økonomi
Eksisterende
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Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom

Aktive møteplasser utendørs
* Opprettholde og videreutvikle møteplasser for uorganisert
aktivitet utendørs

Ansvarlig
Kommunen
Park, idrett og fritid

Økonomi
-

Ungdomskonferanse
* Årlig ungdomskonferanse som ungdomsrådet arrangerer i
samarbeid med relevante tjenester i kommunen

Ansvarlig
Kommunen
Ungdomsrådet

Økonomi
Forutsetter finansiering

Helge- og ferietilbud
* Utvide helge- og ferietilbudet for ungdom med målrettede
aktiviteter

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
Forutsetter finansiering og/eller
økte budsjettrammer

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Skolen som forebyggingsarena

Miljøterapeuter i skolene
* Gjennomgå antallet og bruken av miljøterapeuter i skolene
* Utrede og vurdere bruken av ambulerende miljøteam som
kan bidra med styrket innsats ved ekstra behov i perioder

Ansvarlig
Kommunen

Økonomi
-

Skolefraværsteam
* Videreføre skolefraværsteam ved bekymringsfullt fravær

Ansvarlig
Kommunen
PPT

Økonomi
Eksisterende

Rusforebygging
* Fortsette å utdanne Kjentmannkontakter og utvikle nettverk.
* Øke kunnskapen om rusmidler blant elever og foresatte i
ungdoms,- og videregående skolen

Ansvarlig
Kommunen
Fylkeskommunen

Økonomi
Eksisterende

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Skolen som forebyggingsarena

Livsmestring
* Videreføre MOT i ungdomsskolene
* Styrke kompetansen om livsutfordringer og ungdomsproblematikk blant ansatte i skolen
* Øke tverrfaglige samarbeid for å fremme læreplanens mål

Ansvarlig
Kommunen
Skolene

Økonomi
Eksisterende

Nettvett
* Kvalitetssikre undervisning og kunnskap om nettvett i grunnskolen

Ansvarlig
Kommunen
Skolene

Økonomi
Eksisterende

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Foreldrerettede tiltak

Kurs for ungdomsforeldre
* Videreføre kurs for ungdomsforeldre
* Implementere motherhood og/eller parenthoodgrupper med
temakvelder

Ansvarlig
Kommune
FPH
Utekontakten

Økonomi
Eksisterende

Oppfølging av familier
* Tettere oppfølging av pårørende ved rusproblematikk
* Utarbeide tiltak som styrker det tverrfaglige samarbeidet
* Styrke oppfølgingen av familier med rus- og kriminalitetsproblematikk

Ansvarlig
Kommune
SLT
Rusforebyggende team

Økonomi
Krever økte budsjettrammer

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Tiltak på individnivå

Kriminalitetsforebyggende team
* Etablere et kriminalitetsforebyggende team som kan følge
opp ungdom som begår gjentatt kriminalitet.

Ansvarlig
Kommunen
Politiråd

Økonomi
Krever finansiering og/eller økte
budsjettrammer

Rusforebyggende team
* Styrking av rusforebyggende team som følger opp ungdom
på ruskontrakter.
* Implementering av kommende rusreform
* Synliggjøre tilbudet ytterligere

Ansvarlig
Kommunen
SLT
Helsestasjon for ungdom
Utekontakten

Økonomi
Krever økte budsjettrammer

Velferdslab
* Videreutvikle velferdslab til lokale forhold for tverrfaglig oppfølging av familier med komplekse vansker.

Ansvarlig
Kommunen
NAV

Økonomi
-

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom i Lørenskog kommune

Forslag til handlingsplan mot rus og kriminalitet blant ungdom
i Lørenskog kommune

Tiltak på individnivå

Ungdomsteam i barnevernet
* Organisere eget team i barnevernstjenesten med kompetanse på ungdom.

Ansvarlig
Kommunen
Barnevern

Økonomi
-

Boliger for ungdom
* Utrede mulighet for ungdomsboliger for de som trenger tett
oppfølging

Ansvarlig
Kommunen
NAV
Boligkontoret

Økonomi
Krever arbeidsgruppe

Sommer- og deltidsjobber

Ansvarlig
Kommunen

* Legge til rette for sesong- og deltidsjobber for ungdom
Økonomi
-
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