
Hva er ungdomsstraff  
og ungdomsoppfølging? 

– informasjon til ungdom og verge
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Dette informasjonshefte skal ungdomskoordinator gå gjennom med deg  
for å forklare innholdet i straffereaksjonen ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.  

Du får med deg en kopi av informasjonsheftet etter møtet. 

For mer informasjon se: www.konfliktraadet.no

1. HVA ER UNGDOMSSTRAFF OG UNGDOMSOPPFØLGING?
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt for ungdom.  
Du må si ja, det vil si samtykke, til straffereaksjonene.
 
Hvis du sier ja til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, vil det bety at du er 
villig til å ta ansvar for egne handlinger og jobbe for en positiv utvikling i livet 
ditt. Konkret innebærer dette å
–  være med å lage en ungdomsplan med tiltak som du må følge opp i straffe

perioden. Du vil bli fulgt opp av et oppfølgingsteam. 
–  møte den eller de du har gjort et lovbrudd mot (gjenopprettende møte),  

hvis de vil møte deg. 

Ungdomsstraff  kan vare fra 6 måneder til 2 år (unntaksvis 3 år). 
Ungdomsoppfølging  kan vare opp til 12 måneder. 

Man kan få ungdomsstraff hvis man har begått ett alvorlig lovbrudd eller 
flere lovbrudd. Hvis man ikke får ungdomsstraff, kan man få ubetinget 
fengsel eller samfunnsstraff. Det er opp til domstolen å bestemme. Dersom 
lovbruddet ikke er så alvorlig at det er aktuelt med ungdomsstraff, kan man 
få ungdomsoppfølging eller en annen straffereaksjon. 

Det er domstolen eller påtalemyndigheten som bestemmer hvor lenge reak
sjonen skal vare. Lengden avhenger blant annet av hvor alvorlig lovbruddet er.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging handler om å få til endringer i livet ditt, 
om at du tar ansvar for det du har gjort og at vi sammen skal klare å snu ting til 
det positive for deg fremover. Du må være motivert og klar for å gjøre en innsats, 
men ungdomskoordinatoren og oppfølgingsteamet vil følge deg tett opp og 
støtte deg gjennom en tid der motivasjonen kan svinge.

Målet er at du ikke skal bryte loven.

 Hva tenker du om dette?  Har du noen spørsmål? 

Informasjonshefte utgitt av
Sekretariatet for konfliktrådene

Januar 2021
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2. FORBEREDELSE
For å kunne lage en god ungdomsplan må vi bli kjent med deg. Vi vil derfor 
snakke med deg om hvordan du har det, hvordan du ønsker at livet ditt skal 
se ut, hva som skal til for at du ikke skal bryte loven og hva du selv kan gjøre 
for å nå dette målet. Hva trenger du hjelp til, og hvem kan hjelpe deg? Hvem 
er viktig i livet ditt? Vi kommer også til å snakke med andre som kjenner deg 
godt for å finne ut av hvilke tiltak du skal ha i ungdomsplanen. Vi vil også 
snakke med deg om hvem som bør være med i oppfølgingsteamet ditt. 

3. OPPSTART
Straffegjennomføringen starter med at du og ungdomskoordinator lager 
ungdomsplanen i samarbeid med oppfølgingsteamet. Planen skal inneholde 
tiltak du må gjøre gjennom straffeperioden. Planen skal signeres av deg, dine 
verger1 og ungdomskoordinator. Dette skjer i et ungdomsstormøte. Straffe
perioden løper fra planen er signert.

Du skal også ha et møte med den eller de du har gjort et lovbrudd mot. Dette 
kan enten skje ved oppstart av straffegjennomføringen eller senere. 

 Hva tenker du om dette?  Har du noen spørsmål? 

4. UNGDOMSPLANEN OG OPPFØLGINGSTEAMET
Ungdomsplanen skal si hva du må gjøre i din hverdag. Tiltakene i planen har 
som mål at du ikke skal gjøre nye lovbrudd i framtiden. Du er med på å lage 
planen. Den må godkjennes av deg, verger og ungdomskoordinatoren. Hvis 
du får ungdomsstraff kan du ta med deg forsvarer når ungdomsplanen skal 
lages og signeres. Nedenfor ser du et eksempel over en samlet oversikt av 
tiltak i en ungdomsplan. 

UNGDOMSPLAN FOR HENRIK

DEL 1 OVERSIKT

I ungdomsstraffen skal jeg følge opp disse tiltakene: 

Tiltak 1 Møte Guri til et gjenopprettende møte hvis hun vil 

Tiltak 2 Gå på skole

Tiltak 3 Ha samtaler på BUP

Tiltak 4 Snakke med politibetjent Marte Lillekroken

Tiltak 5 Ikke ruse meg på illegale rusmidler, ta rustester og ha samtaler 
med ruskonsulent

Tiltak 6 Trene fotball

Tiltak 7 Være hjemme senest kl. 22.00 på hverdager og kl. 23.30 i helgene
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Alle tiltakene beskrives mer detaljert i ungdomsplanen. Her ser du et eksempel. 

DEL 3 - TILTAK
Oversikt over hva Henrik skal gjøre i ungdomsstraffen

GRUNNVILKÅR: IKKE GJØRE NYE LOVBRUDD

Tiltak nr 4 Samtale med politiet
Henrik skal ha samtaler med Marte Lillekroken annenhver 
tirsdag kl.15, hvis ikke annet tidspunkt er avtalt. De skal blant 
annet snakke om hvordan Henrik skal unngå situasjoner som 
kan føre til ny kriminalitet.

Hva

Hvor Hamar politistasjon eller et annet sted som er avtalt.

Tidsrom Start: 01.05.2020 Slutt: 01.12.2020

Formål Henrik skal holde seg unna negative miljøer og få hjelp til å la 
være å begå nye lovbrudd.

Oppfølgingsansvar

Hvem følger opp Navn: Marte Lillekroken Rolle/arbeidssted: 
 politibetjent, Hamar politi

Særlig avtalt Marte minner Henrik på avtalen per sms dagen før de skal 
møtes.

Signatur

Oppfølgingsteamet skal følge deg gjennom hele straffeperioden. Teamet 
settes sammen av personer som har ansvar for tiltakene i ungdomsplanen. 

Teamet kan bestå av personer 
fra familien din, fra politiet, 
kriminalomsorgen, skolen, 
barnevernet, helsevesenet og 
andre personer som har 
betydning i livet ditt f.eks. en 
trener, nabo eller god familie
venn. Skal du gjennomføre 
ungdomsstraff, skal politiet og 
kriminalomsorgen alltid delta i 
oppfølgings teamet. 

5. GJENOPPRETTENDE PROSESS OG MØTE
Gjenopprettende prosesser og møter er en viktig del av straffegjennom
føringen. Det gir deg en mulighet til å ta ansvar for egne handlinger og til å 
få snakket ut med de du har konflikter med. Hvis fornærmede i straffesaken 
ønsker et slikt møte, krever det at du tar ansvar for det du har gjort.

I et gjenopprettende møte vil dere snakke sammen om hva som har skjedd, 
hvordan det har vært for dere i tiden etter at det skjedde og hva som skal til 
for at dere kan få det bedre fremover. Å gjenopprette handler om å reparere 
den skade og urett som har skjedd så godt det lar seg gjøre. 

Det kan også være andre som er berørt av lovbruddet enn direkte 
 fornærmede, og som kan ha behov for et gjenopprettende møte med deg. 
Og det kan være andre som du har behov for å snakke ut med. Sammen med 
ungdomskoordinatoren kan du finne ut hvem du kan ha behov for å ha 
gjenopprettende møter med. 
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6. INFORMASJONSDELING
Hvis du skal ha ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, må du si ja 
 (samtykke) til at det kan deles taushetsbelagt informasjon om deg i 
oppfølgings teamet og i konfliktrådets koordineringsgruppe (KOG).  
Samtykket gjelder informasjonsdeling både før og under straffe 
gjennomføringen. Det er kun opplysninger som har betydning for din 
 straffegjennomføring som kan deles.

KOG er en samarbeidsgruppe der politiet, konfliktrådet, påtalemyndigheten 
og andre etater som for eksempel barneverntjenesten gir råd om hvilken 
straffereaksjon som kan være aktuell. Dette innebærer at personer i KOG 
kan be om taushetsbelagte opplysninger fra andre i sin etat, eksempelvis kan 
representanten fra barnevernet innhente opplysninger om deg fra det lokale 
barnevernskontoret. KOG gir også råd til ungdoms koordinator under 
 gjennomføringen av straffen.

Oppfølgingsteamet deler informasjon om deg for å kunne støtte deg og 
kontrollere at du gjennomfører tiltakene i ungdomsplanen under straffe
gjennomføringen.

 Hva tenker du om dette?  Har du noen spørsmål? 

7. HVILKE KRAV STILLES TIL DEG?
Du må gjøre det som er avtalt i ungdomsplanen. Det viktige er at du følger 
opp alle avtalene, møter opp til og gjennomfører tiltak og samarbeider med 
oppfølgingsteamet ditt.

Du må
–  delta i et gjenopprettende møte hvis den som har vært utsatt for 

 lovbruddet ønsker å møte deg
–  bidra med å lage en ungdomsplan og gjennomføre ungdomsplanen 

i samarbeid med  oppfølgingsteamet ditt
– møte til avtalt tid og sted underveis i straffegjennomføringen
– gi beskjed hvis du ikke kan møte
– levere legeattest ved sykdom

Du skal ikke
– begå nye straffbare handlinger i gjennomføringstiden
–  være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i møter med oppfølgings

teamet eller møter/tiltak som er bestemt i ungdomsplanen. Hvis det er 
mistanke om at du møter påvirket, kan du bli bedt om å gjennomføre en 
rustest.

–  reise til utlandet i gjennomføringstiden. I noen tilfeller kan ungdoms
koordinator likevel gi deg tillatelse. Dette må du søke om i god tid.

–  true personer som deltar i gjennomføringen av straffen din eller påvirke 
miljøet på en negativ måte
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8. HVA SKJER HVIS DU IKKE FØLGER OPP  
KRAVENE SOM STILLES TIL DEG?
Hvis du bryter ungdomsplanen eller de andre kravene til deg vil du bli møtt 
med følgende reaksjoner
– muntlig advarsel
– bruddsamtale

Det kan også settes inn strengere tiltak i planen slik at du
– ikke kan være på bestemte steder
– ikke får være sammen med bestemte personer 
– ikke får bruke alkohol, berusende eller bedøvende midler
– må møte hos politiet eller friomsorgen

Bryter du kravene på nytt, kan det lages en ny ungdomsplan med andre tiltak. 
Nye brudd kan også føre til at straffegjennomføringen i konfliktrådet avsluttes. 
Da sendes saken til påtalemyndigheten eller kriminalomsorgen. Er straffen 
ungdomsoppfølging, vil påtalemyndigheten behandle saken på nytt eller bringe 
den inn for retten, som avgjør hva som vil skje videre. Er straffen ungdoms
straff, vil konsekvensen kunne bli at du må sone hele eller deler av fengsels
straffen. 

Hvis du gjør nye lovbrudd før straffegjennomføringen er ferdig, vil påtale
myndigheten bestemme hva som skjer med den straffen du holder på å 
gjennomføre. 

 Hva tenker du om dette?  Har du noen spørsmål? 

Informasjonen du har fått i denne brosjyren er hentet fra disse lovene:
Ungdomsstraff: straffeloven kapitel 8 a 
Ungdomsoppfølging: straffeloven § 34 jf. § 37 (1) bokstav j, straffeloven 
§ 53 fjerde ledd,  straffeprosessloven § 69 tredje ledd, straffeprosessloven 
§ 71 a annet ledd 
Gjennomføring av straffen: Konfliktrådsloven kapittel 4  
Forsvarer: straffeprosessloven § 96 tredje ledd, § 99 og § 100 andre ledd
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Sekretariatet for konfliktrådene  
Møllergata 16, 0179 Oslo  

www.konfliktraadet.no 

22 77 70 01 


