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Kartlegge virksomhetens ansvar og tilbud til barn og unge
som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger.
27.09.2019

Budsjettkapittel, post og
evt. prosjektnummer:
Bakgrunn for oppdraget:
Regjeringen har besluttet at det skal etableres et samarbeid på tvers av departementer
og underliggende etater og virksomheter for å få en helhetlig innsats overfor barn og
unge som begår eller står i fare for å begå kriminalitet. Arbeidet skal innlemmes i 0-24samarbeidet.
Barne- og familiedepartementet (BFD)og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal
sammen ha hovedansvaret for innsatsen overfor barn og unge som begår eller står i fare
for å begå kriminalitet. JD har et særlig ansvar for handlingsplanen mot barne- og
ungdomskriminalitet. Vi kommer tilbake til hvilke virksomheter i justissektoren som
skal involveres i 0-24-samarbeidet og på hvilken måte. Det skal i den sammenheng ses
hen til hva som er hensiktsmessig organisering av arbeidet.
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Politiavdelingen
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line.lister@jd.dep.no

Beskrivelse av oppdraget:
Departementet ber Politidirektoratet (POD) foreta en kartlegging og vurdering av
virksomhetens ansvar og tilbud til målgruppen, jf. punkt 6A i vedlagte felles
oppdragsbeskrivelse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil ta kontakt
med POD for et felles møte der virksomhetene foretar en samlet vurdering.
Kartleggingen utarbeides som et skriftlig bidrag og sendes til JDs postmottak,
postmottak@jd.dep.np, med kopi til eva.herud@jd.dep.no, innen fredag 27.
september. JD vil oversende bidragene samlet fra justissektoren.
Sekretariatet for konfliktrådene og Kriminalomsorgsdirektoratet vil motta lignende
oppdrag. Eventuelle ytterligere oppdrag knyttet til dette arbeidet vil sendes POD i egne
oppdragsbrev eller tas inn i tildelingsbrevet for 2020.
Med hilsen
Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Astri Tverstøl
kst. avdelingsdirektør
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