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Oppdragsbrev nr. 12/2019 - Involvering i 0-24 samarbeidet  
 
Det vises til oppdragsbrev nr. 9/2019 av 6. august 2019 der departementet orienterte 
om beslutningen om at arbeidet med å forebygge kriminalitet blant barn og unge skal 
innlemmes i 0-24-samarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet skal inngå i dette 
samarbeidet. I det oppdragsbrevet ble det vist til at departementet ville komme til 
tilbake til involveringen av Politidirektoratet (POD) i 0-24-samarbeidet.  

Dette brevet beskriver nærmere 0-24-samarbeidet og ønsket involvering fra POD. Det er 
en forutsetning at involveringen skal være hensiktsmessig både for POD og for 0-24-
samarbeidet. 

Nærmere om 0-24-samarbeidet 
0-24-samarbeidet startet opp i 2015 og har som formål å fremme mer samordnede 
tjenester og helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.  
0-24-samarbeidet ble gitt som et felles oppdrag fra KD, BFD (tidligere BLD), ASD og HOD 
til underliggende direktorater. I hovedsak gikk oppdraget ut på å kartlegge og komme 
med forslag til forbedringer for samarbeid mellom tjenestene på forskjellige områder.  
 
0–24 samarbeidet har to langsiktige effektmål: 

 Kommunenes ulike etater skal samarbeide bedre om hjelpetiltak overfor utsatte 
barn og unge og deres familier. 

 Gjennomføringen i videregående opplæring skal økes, og derved skape grunnlag 
for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet. 

 
I 2017 utarbeidet direktoratene en strategi for 0-24-samarbeidet, som er ment å gå ut 
2020. Det er opprettet en styringsgruppe for samarbeidet som har et overordnet og 

https://024.kikkutkunde.no/wp-content/uploads/2019/01/0-24-Samarbeidet_Strategi.pdf
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helhetlig ansvar for programmet og dets resultater og gevinster. De enkelte deltakerne i 
styringsgruppen har ansvaret for å forankre og avklare saker i egen virksomhet og opp 
mot eget departement. Direktoratene har delt arbeidet inn i tre overordnede 
innsatsområder som de pågående delprosjektene er organisert under. Disse er:  

1. Skape felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde 
 Statistikkprosjektet 
 Felles kunnskapsgrunnlag (fra Fafo og de ulike delprosjektene)  

2. Samordnede virkemidler 
 Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS) 
 Fellesoppdraget til FM, inkludert Finnmarksprosjektet  
 Programfinansiering 
 Felles arena for brukermedvirkning / brukerorganisasjoner  
 Regelverksarbeidene (oppfølging) 
 Felles tilsyn 

3. Endre praksis og skape varige strukturer («kapasitet for tverrsektoriell 
innsats»)  

 Arbeid med å etablere varige strukturer. 
 

Mer informasjon finnes på 0-24-samarbeidets nettside: https://0-24-samarbeidet.no/ 
 
Involvering av POD 
Justissektorens arbeid i 0-24-samarbeidet vil særlig knytte seg til innsats mot barn og 
unge som begår eller står i fare for å begå kriminalitet. Det er også aktuelt å delta i flere 
av de pågående delprosjektene.  
 
Med dette gis POD i oppdrag å delta i følgende arbeid i 0-24-samarbeidet: 

 Deltakelse i styringsgruppen på mellomledernivå. Her vil også Sekretariatet for 
konfliktrådene (Sfk) delta fra justissektoren. 

 Delta i arbeidet med å etablere varige strukturer. Her vil også Sfk delta fra 
justissektoren. 

 
Dersom det er hensiktsmessig kan også deltakelse i andre delprosjekter vurderes. 
Departementet ber om fortløpende tilbakemelding dersom POD finner det 
hensiktsmessig å delta i andre delprosjekter.  
 

Kontaktinformasjon 0-24-samarbeidet 
I det videre arbeidet med 0-24-samarbeid kan POD ta kontakt med følgende 
kontaktpersoner: 

Leder for styringsgruppen av 0-24-samarbeidet i direktoratene:  
Anne Magdalena Solbu Kleiven, tlf: 905 93 169 
Anne.Magdalena.Solbu.Kleiven@udir.no 
 
Leder for 0-24-samarbeidets sekretariat:  
Birgit Leirvik, tlf: 930 86 607 
birgit.leirvik@udir.no 
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Med hilsen 
 
 
Unni Gunnes       Håvard Bekkelund 
ekspedisjonssjef      ekspedisjonssjef 
 

 
 

Likelydende brev vil bli sendt til Sekretariatet for konfliktrådene 
 
 
Kopi til Riksrevisjonen 
 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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