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Midlertidige retningslinjer i U18-saker under Covid-
19 - pandemien 
 

Innledning 
Covid-19-pandemien har stor betydning for ungdom som gjennomfører ungdomsstraff eller 
ungdomsoppfølging, særlig hva gjelder svekket tjenestetilbud og gjennomføring av fysiske 
møter med konfliktråd og tiltaksansvarlige i oppfølgingsteam.  

Konfliktrådet skal tilstrebe normal virksomhet av hensyn til utsatte ungdom som er under 
straffegjennomføring. Økt smitte over hele landet gjør det imidlertid nødvendig med noen 
tilpasninger for å legge til rette for at myndighetenes forskrifter og anbefalinger om smittevern 
kan overholdes og at ansatte, deltakere i oppfølgingsteam og ungdom beskyttes mot smitte. 

Konfliktrådets smittevernsveileder og beredskapstrapp gir innsikt og råd om hvordan 

konfliktrådene kan sikre normal virksomhet samtidig som smittevern ivaretas.  

Denne retningslinjen angir midlertidige tilpasninger i straffegjennomføringen av 

ungdomsoppføling og ungdomsstraff som følge av pandemien.  

 

Ungdomskoordinator er samfunnskritiske 

Konfliktrådsleder kan definere et nødvendig antall ungdomskoordinator som 

samfunnskritiske for å sikre at ungdom under straffegjennomføring får forsvarlig oppfølging. 

De som blir definert som samfunnskritiske, kan søke om å få barnehage/skoleplass dersom 

de har barn. Det forutsettes at noen gitte kriterier er oppfylt, se her.  

Oppstart av saker 

Det følger av konfliktrådsloven § 24 første ledd at konfliktrådet skal starte forberedelse av 
oppstart straks saken er overført. I følge forarbeidene til loven betyr det umiddelbart og 
normalt innen en uke (Prp 57 L (2013-2014 s. 90).  

Konfliktrådet skal straks kontakte ungdom og eventuelt verge ved å sende ut et brev med 
informasjon om at saken er mottatt og en beskrivelse av veien videre, se mal for innkalling til 
info- og kartleggingssamtale.  

Det må gjøres en særskilt vurdering av om det er forsvarlig å starte opp saker via digitale 
plattformer dersom det er behov for tolk.  

Ved restanser av saker 
Ved kapasitetsutfordringer bør konfliktrådet uansett innkalle ungdom og verger til 
kartleggingssamtale kort tid etter mottak av sak for å få god kjennskap til ungdommen og 
saken, slik at det kan gjøres en vurdering av risiko. Saker med høy risiko for tilbakefall eller 
negativ utvikling bør prioriteres med hensyn til oppstart.  

https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4687652.2296.stj7nampqzbaqp/Smittevernveileder+for+konfliktr%C3%A5dene+08.05.20+-+versjon+1.0.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/beredskapstrapp.6360471-525445.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert.pdf
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Dersom det vurderes at flere saker har lik risiko, bør saker med lang oppfølgingstid og saker 
idømt av domstolen prioriteres. Dersom oppstart av saker blir forsinket, skal ungdom og 
verger få god informasjon og holdes løpende orientert om forventet oppstartsdato. 

Utsatt oppstart 
Konfliktrådet har per i dag ikke hjemmel til å beslutte utsatt oppstart. Regjeringen har 
foreslått en slik hjemmel i høringsnotat om endringer i konfliktrådsloven. Ungdom skal ikke 
lastes for at tjenestetilbudet er redusert eller utilgjengelig ved at oppstart utsettes. Dersom 
tiltak er redusert eller utilgjengelig, bør derfor likevel oppstart skje med reduserte tiltak, se 
nærmere nedenfor under utforming av ungdomsplan. 

I saker der det ikke vurderes som forsvarlig å starte opp av hensyn til ungdommen, må 
ungdomskoordinator gjøre fortløpende vurderinger av når det er hensiktsmessig å starte opp. 
Saken bør drøftes med påtalemyndigheten og andre relevante aktører som 
spesialisthelsetjenesten. Ungdomskoordinator må sikre at vurderingene synliggjøres og 
dokumenteres i saken. 

Utforming av ungdomsplan  

Ved oppstart skal det utarbeides en ungdomsplan som beskriver hvilke tiltak ungdommen 
skal ha under normale forhold, jf konfliktrådsloven § 25. Planen må utformes så detaljert det 
lar seg gjøre, og det er viktig at ungdommen kjenner til omfanget av planen og formål med 
de ulike tiltakene når han/hun signerer planen.  

I praksis kan flere av de aktuelle tiltakene være begrenset eller utilgjengelig som følge av 
pandemien. Dersom det på grunn av smittevernstiltak ikke er mulig å få på plass de tiltak 
som er ønskelig, beskriver ungdomskoordinator dette i ungdomsplanen, slik at det tydelig 
fremkommer hvilke krav som stilles til ungdommen og hva de er forpliktet til når tiltakene er 
tilgjengelig. Det er viktig at ungdommen kommer i gang med tiltak som er tilgjengelige. 

Ungdomskoordinator må informere ungdommen om at straffegjennomføringen vil kunne bli 
annerledes, og mindre omfattende, så lenge myndighetenes tiltak opprettholdes og at 
tiltakene vil justeres i tråd med hva som er mulig. 

Det er viktig at konfliktrådet har tett dialog med eksterne samarbeidspartnere for å holde seg 
orientert og oppdatert på hvilke tjenester som er operative lokalt og gjør dem 
oppmerksomme på ungdommene som er særlig sårbare og har et særlig behov for tilpasset 
oppfølging.  

Digital signering av ungdomsplan 

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre et fysisk møte hvor ungdomsplanen signeres, men 
det likevel anses forsvarlig å signere ungdomsplan, kan signering skje på følgende måte:  

- Digital signering (https://signering.posten.no der det er mulig. Det krever BankID, 
BankID på mobil eller Buypass ID.  
Se rutine for å signere avtale eSignering etter mekling.  

 
- Dersom det ikke kan benyttes digital signering, skal ungdomskoordinator gå nøye 

igjennom tiltak og vilkår per telefon. Ungdom og verger samtykker til planen ved å 

https://signering.posten.no/
http://eid.difi.no/nb/bankid
http://eid.difi.no/nb/buypass
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sende en bekreftende SMS til ungdomskoordinator med ordlyden «jeg samtykker til 
det vi ble enige om i planen». Når ungdomskoordinator har mottatt SMS, skal 
ungdomsplan oversendes i posten slik at ungdom og verge får anledning til å komme 
med innvendinger dersom de opplever å være uenig i noe som står i planen. SMS må 
lagres som x-notat. 

Ungdom og verger må være godt orientert om innhold i ungdomsplanen via telefon eller 
skjerm i forkant av en eventuell e-signering. 

Ungdomsplanen gjelder fra den dagen ungdomskoordinator, ungdom og verge gikk igjennom 
tiltakene over telefon eller videomøte og planen er bekreftet ved e-signering eller på sms. 

Gjennomføring – oppfølgingsteam 
Oppfølgingsteam skal som hovedregel gjennomføres fysisk. I tilfeller der ikke hele eller deler 
av oppfølgingsteamet kan møtes samlet pga smittevernstiltak, kan ungdomskoordinator 
legge til rette for at enkelte deltakere kan delta på skjerm. I saker med høy risiko hos 
ungdom, bør minst én person fra oppfølgingsteamet sitte fysisk sammen med ungdommen i 
møter, der dette er smittevernmessig mulig. Se nærmere om terskler for gjennomføring av 
fysiske møter med ungdom under straffegjennomføring i beredskapstrappen. På nivået 
“kriseberedskap” angir trappen at fysiske møter ikke skal gjennomføres bortsett fra dersom 
det anses å være “strengt nødvendig”. Med dette mener vi situasjoner hvor det er høy risiko 
for ungdommene knyttet til psykisk uhelse, rus eller ny kriminalitet. 

Møtefrekvens 
Det er vanlig at oppfølgingsteamet møtes en gang i måneden, men dette kan variere 
avhengig av planens innhold og hvilket nettverk den unge har. Ungdomskoordinator kan 
selv, ut fra behovet i den enkelte sak, vurdere frekvensen på møter i oppfølgingsteamet i 
perioder med mindre kapasitet hos konfliktrådet. I saker der ungdomskoordinator anser risiko 
for ny kriminalitet og negativ utvikling som lav, og hvor ungdommen får god oppfølging fra 
oppfølgingsteamet, kan frekvens på oppfølgingsteam-møter justeres ned for å frigjøre 
ressurser til andre oppgaver.  

Tiltak som faller bort/endres underveis i straffegjennomføringen 
Svekket tjenestetilbud eller omdisponeringer av tjenesteutøvere som normalt sitter i 
oppfølgingsteam kan påvirke kvaliteten på innholdet i ungdomsplan og oppfølgingen til 
ungdom som gjennomfører ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Ungdom skal ikke lastes 
for at tiltak bortfaller eller tjenesteutøvere i oppfølgingsteam omdisponeres og dette skal 
derfor ikke påvirke straffegjennomføringstiden. Hovedregelen er at nye saker skal startes 
opp (se punkt om oppstart av saker) og at ungdom under straffegjennomføringen fortsetter 
straffegjennomføringen iht gjeldende ungdomsplan. Ansvaret for å sikre gjennomføringen av 
de enkelte tiltakene må være tydelig plassert hos de relevante instansene.  

Faller tiltak bort under straffegjennomføringen som følge av pandemien, må planen justeres 
ut fra hva som er mulig og det bør settes inn nye tiltak for å sikre en forsvarlig 
straffegjennomføring. Samtidig kan det i slike situasjoner være behov for at 
ungdomskoordinator eller andre deltakere i oppfølgingsteamet har hyppigere kontakt med 
ungdommen for å fange opp risiko og at riktig instanser eventuelt følger opp.  

Ungdomskoordinator bør melde leder om forhold og avvik som kan relateres til pandemien 
og som er av negativ betydning for ungdommens straffegjennomføring. Eksempelvis kan 

https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/beredskapstrapp.6360471-525445.html
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ungdom ut fra sin situasjon kvalifisere til å få være fysisk på skolen, men hvor skolen ikke 
legger til rette for dette. Andre eksempler kan knytte seg til mangel på møterom lokalt som 
gjør det vanskelig å legge til rette for møter under straffegjennomføringen, eller at 
tjenesteutøvere prioriterer ned deltakelse i oppfølgingsteam. 

Hvordan håndtere brudd under Covid-19-pandemien 
Hvis en ungdom bryter vilkår i ungdomsplanen eller de generelle vilkårene for 
straffegjennomføringen, jf. konfliktrådsloven § 27, skal dette i utgangspunktet håndteres som 
normalt. Det er viktig at ungdomskoordinator tar opp bruddene med ungdommen og gir en 
muntlig advarsel, gjennomfører bruddsamtale eller nytt ungdomsstormøte, slik at 
ungdommen opplever at man reagerer på bruddet. Se veileder 1/2020 «Brudd på vilkår 
under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging».   

Dersom tiltak har falt bort eller blitt endret som følge av pandemien og dette har fått 
betydning for ungdommens evne til å gjennomføre straffereaksjonen, skal ikke ungdommen 
lastes for dette. Terskelen for omgjøring vil dermed være høyere. Eksempelvis kan det være 
mer krevende enn normalt å gjennomføre tiltak om skole dersom det er krav om 
hjemmeundervisning. Det kan ikke forventes at ungdommene skal kunne følge opp tiltakene 
som normalt uten det forutsatte nettverket/tiltakene i planen. Saker hvor det kan være aktuelt 
med omgjøring bør diskuteres i KOG. 

Utenlandsopphold 
Det er en klar hovedregel om at siktede eller domfelte ikke har anledning til å oppholde seg i 
utlandet i gjennomføringstiden. Det er åpnet for at ungdomskoordinator kan gjøre unntak og 
gi tillatelse, jf § 27 bokstav c. Det vises til retningslinje vedrørende utenlandsopphold i 
straffegjennomføringsperioden (1/2016).  

Ungdom og verge må informeres ved oppstart om at det i utgangspunktet ikke er anledning 
til å reise til utlandet.  

Regjeringen fraråder generelt utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til alle land det 
ikke er gjort unntak fra reiserådet for. Dette gjelder til 15. mai 2021, og det er sannsynlig at 
denne anbefalingen vil bli forlenget. Informasjon om gjeldende råd for utenlandsreiser er 
tilgjengelig på regjeringens hjemmesider. 

Så lenge regjeringen fraråder utenlandsreiser, bør terskelen for å gi tillatelse til 
utenlandsopphold være høyere enn normalt fordi utenlandsreiser vil kunne påvirke 
straffegjennomføringen negativt. Dersom ungdomskoordinator likevel ønsker å legge opp til 
innvilgelse, skal saken avklares med leder, før søknad om utenlandsopphold avgjøres.  

I vurdering av om det skal gis tillatelse til utenlandsopphold, bør det vektlegges at det kan 
forventes at ungdommen må være i karantene/ på karantenehotell etter hjemkomst, noe som 
gjør at ungdommen ikke vil kunne gjennomføre hele eller deler av ungdomsplanen i denne 
perioden.  

Ungdomskoordinator bør så raskt som mulig informere ungdom og verge om ovennevnte.  

Ungdom og verge er ansvarlig for å etterleve de til enhver tid gjeldende regler og råd om 
smittevern knyttet til reise.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
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Relevante dokumenter 

• Retningslinjer for telefon- og videomekling (på intranett, krever innlogging) 

• Retningslinjer for fysiske møter i konfliktrådet (på intranett, krever innlogging) 

• Retningslinje for egnethetsvurdering av telefon- og videomøter i 

integritetskrenkende saker (på intranett, krever innlogging) 

• Rutine for å signere avtale eSignering etter mekling (på intranett, krever 

innlogging) 

• Retningslinjer vedrørende utenlandsopphold i straffegjennomføringsperioden 

(1/2016) (på intranett, krever innlogging) 

https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4684868.2296.zpl7tmtkzk7lzt/Retningslinjer+for+telefon-+og+videomekling.+Versjon+3.0.+Dato+1.5.20.docx
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4681150.2296.inqjulqpqbm7im/Retningslinjer+for++fysiske+m%C3%B8ter+i+konfliktr%C3%A5dene.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4681150.2296.inqjulqpqbm7im/Retningslinjer+for++fysiske+m%C3%B8ter+i+konfliktr%C3%A5dene.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4683056.2296.sjsltnimqknk7z/4.+Retningslinje+for+egnethetsvurdering+av+telefon+og+videom%C3%B8ter+i+integritetskrenkende+saker+28.4.20.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4683056.2296.sjsltnimqknk7z/4.+Retningslinje+for+egnethetsvurdering+av+telefon+og+videom%C3%B8ter+i+integritetskrenkende+saker+28.4.20.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4686358.2296.mjpbktsnpmbtsp/Rutine+-+Signere+avtaler+med+eSignering+etter+mekling.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4686358.2296.mjpbktsnpmbtsp/Rutine+-+Signere+avtaler+med+eSignering+etter+mekling.pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4710854.2296.ksusqu7mltbuzq/Rutiner+for+overf%C3%B8ring+av+ungdomsstraff-+og+ungdomsoppf%C3%B8lgingssaker+mell....pdf
https://konfliktraadet.intra.custompublish.com/getfile.php/4710854.2296.ksusqu7mltbuzq/Rutiner+for+overf%C3%B8ring+av+ungdomsstraff-+og+ungdomsoppf%C3%B8lgingssaker+mell....pdf

