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Under følger en del spørsmål til ordføreren som jeg ønsker besvart i neste kommunestyremøte.
Spørsmålene kommer på bakgrunn av flere saker i lokalavisen i løpet av sommeren og høsten angående
økende vold i ungdomsmiljøer i Drammen.
Spørsmål angående barnevernet:
1. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med ungdomskriminalitet i det kommunale barnevernet i
Drammen, og hvordan er arbeidet organisert innenfor barnevernet?
2. Er det statlige barnevernet involvert i arbeidet?
3. Hvor lang tid går det normalt fra det er oppstått bekymring for en ungdom til man har tatt kontakt
med ungdommens foreldre?
4. Hvor lang tid går det fra det er oppstått bekymring for en ungdom til det er iverksatt tiltak?
5. Har barnevernet en oversikt over barn/ungdommer som er "i faresonen" for å begå kriminelle
handlinger?
6. Hvor stor andel av ungdommene det er oppstått bekymring for har foreldre som barnevernet har
utfordringer med å kommunisere med?
Spørsmål angående politiet i Drammen:
1. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med ungdomskriminalitet hos politiet i Drammen?
2. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med forebygging hos politiet i Drammen?
3. Har politiet og det kommunale barnevernet faste kontakter hos hverandre?
4. Deler politiet og barnevernet oversikter og informasjon om antatt kriminelle ungdommer i
Drammen?
Svar
Spørsmål angående barnevernet:
1. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med ungdomskriminalitet i det kommunale barnevernet
i Drammen, og hvordan er arbeidet organisert innenfor barnevernet?
Barneverntjenesten har en 100 % stilling som tidligforebygger (tidligere underlagt politiet) som
utelukkende arbeider mot ungdom i risikosonen, både med og uten tiltak fra barneverntjenesten. Det
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øvrige arbeidet med ungdomskriminalitet utføres av ordinære ansatte i barneverntjenesten som også
har andre arbeidsoppgaver. Konkret er dette 2 100% stillinger som arbeider med veiledning og praktisk
bistand overfor ungdom, fem geografiske avdelinger som arbeider med undersøkelser og hjelpetiltak,
avdeling for enslige mindreårige, fosterhjemsavdelingen og fellesfunksjoner (miljøarbeid, miljøterapi og
familieveiledning). Av disse er det primært de geografiske avdelingene og fellesfunksjoner som arbeider
med denne problematikken. Barneverntjenesten har i tillegg 20% stilling avsatt til ungdomstorget.
2. Er det statlige barnevernet involvert i arbeidet?
Dersom ungdom har så store atferdsvansker at institusjonsplassering er aktuelt, har det statlige
barnevernet ansvar for i bistå med å skaffe institusjonsplass samt oppfølging og godkjenning av disse
institusjonene.

3. Hvor lang tid går det normalt fra det er oppstått bekymring for en ungdom til man har tatt kontakt
med ungdommens foreldre?
Normalt skjer dette innen to uker. Dersom bekymringsmeldingen er alvorlig, skjer dette i løpet av få
dager.
I svært alvorlige tilfeller mobiliseres det til møte allerede samme dag.
4. Hvor lang tid går det fra det er oppstått bekymring for en ungdom til det er iverksatt tiltak?
Barneverntjenesten har etter barnevernloven tre måneder på å undersøke en bekymringsmelding.
Deretter iverksettes hjelpetiltak dersom foreldrene samtykker og kriteriene i barnevernloven er oppfylt.
Der det er akutt behov for tiltak, kan tiltak iverksettes umiddelbart i form av akuttplassering. Denne må
innen en gitt tidsfrist enten behandles av fylkesnemnda eller videreføres som frivillig plassering med
samtykke.
5. Har barnevernet en oversikt over barn/ungdommer som er "i faresonen" for å begå kriminelle
handlinger?
Barneverntjenesten har oversikt over de barn/ungdommer det har kommet bekymringsmelding på, og
som er registrert i barneverntjenestens fagsystem. Det ligger ikke i barneverntjenestens mandat å ha
oversikt utover dette. Tidligforebygger har i tillegg oversikt over de ungdommene vedkommende er i
kontakt med. Det foreligger skranker i forhold til taushetsplikt som gjør at det ikke er overlapp dersom
disse ikke er registrert i form av en melding til barnevernet. Tidligforebygger legger inn melding til
barnevernet når det anses at dette er nødvendig.
6. Hvor stor andel av ungdommene det er oppstått bekymring for har foreldre som barnevernet har
utfordringer med å kommunisere med?
Barneverntjenesten fører ikke statistikk på dette, og det er derfor krevende å hente ut konkrete tall.
Generelt er det slik at mange foreldre er skeptisk til barneverntjenesten innledningsvis, men at dette
som regel forandrer seg etter hvert som man blir bedre kjent. Det foreligger ikke bekymring for at man
ikke skal kunne oppnå et godt samarbeid i forhold til de ungdommene som det er meldt inn bekymring
for, dersom det likevel skjer, har vi ekstra fokus på samarbeidsklima og tillit.
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Spørsmål angående politiet i Drammen:
1. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med ungdomskriminalitet hos politiet i Drammen?
Politiet definerer ikke sin innsats med antall stillinger, men prioriteringer. Dvs. alt utfra
utfordringene så blir ressurs styrt opp og ned. Våre prioriteringer følges, og ungdomskriminalitet er
av de høyest prioriterte. Vi bruker den ressurs som er nødvendig, og mener at resultatene tilsier at
vi avsetter tilstrekkelig.
2. Hvor mange årsverk er satt av til å jobbe med forebygging hos politiet i Drammen?
Politiets primærstrategi er forebygging – i forkant av kriminaliteten – dvs. at alle skal arbeide med
det forebyggende perspektiv for øye uavhengig av oppgaver.
Vi kan informere kommunestyret mer om dette – hvis ønskelig.
3. Har politiet og det kommunale barnevernet faste kontakter hos hverandre?
Politiet og barneverntjenesten har faste kontakter på flere områder. Dette er i stor grad knyttet til
konkrete funksjoner, for eksempel ved behov bistand mellom politiet og barnevernvakten. Politiet
og barneverntjenesten har også faste ukentlige møtepunkter med hverandre.
4. Deler politiet og barnevernet oversikter og informasjon om antatt kriminelle ungdommer i
Drammen?
Politiet deler oversikter over kriminelle og antatt kriminelle ungdommer i Drammen i faste møter
med barneverntjenesten. Denne informasjonen danner også grunnlaget for beskrivelser av positiv
eller negativ utvikling, hva som rører seg i ungdomsmiljøene og er innspill til utvikling av gode tiltak
for ungdom.
Barneverntjenesten kontakter politiet om enkeltungdommer når bekymringer knytter seg til
straffbare forhold eller annen kontakt med politiet og åpner for innhenting av utfyllende
informasjon.
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