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Retningslinje for delegering av ungdomskoordinators 
arbeidsoppgaver i konfliktrådene  

   

I konfliktrådsloven er en rekke beslutninger og oppgaver under gjennomføring av ungdomsstraff og 
ungdomsoppfølging lagt til ungdomskoordinator. Denne rutinen setter rammer for i hvilke 
situasjoner disse oppgavene kan utføres av andre ansatte i konfliktrådet, og hvilke krav som da stilles 
til kvalifikasjoner og opplæring. 

Hovedregelen er at det er de som er ansatt som ungdomskoordinator som skal utføre de oppgavene 
som er lagt til ungdomskoordinator i konfliktrådsloven. Justisdepartementet har i brev av 07.05.2015 
presisert at ungdomskoordinator utøver en lovfestet «funksjon», og det åpnes opp for at 
konfliktrådsleder ved UKs fravær eller manglende kapasitet kan delegere disse oppgavene til andre. 
Dette er også presisert i Prop. 57 L s. 81. Dersom oppgavene skal delegeres, må noen forutsetninger 
være til stede. 

Konfliktrådsleder har ansvaret for at de som utfører oppgaver som ungdomskoordinator oppfyller 
kravene til kvalifikasjoner og opplæring. Denne rutinen gjelder ikke administrative oppgaver som 
saksregistrering og journalføring, men de oppgavene som er lagt til funksjonen ungdomskoordinator i 
konfliktrådsloven. 

Formelle krav til den som skal gjøre UK-oppgaver 

 Krav om statsborgerskap i Norge eller et annet nordisk land eller botid i Norge i 3 år, jf. 
konfliktrådsloven § 5 

 Krav om politiattest fordi man er utelukket fra stillingen dersom man har gitte anmerkninger 
på attesten, jf. konfliktrådsloven § 6 

 Krav om personlig egnethet, jf. konfliktrådsloven § 5. Sfk har fastsatt et krav om minst 
treåring relevant utdannelse, og det må i tillegg vurderes om vedkommende egner seg til å 
jobbe med ungdom. 
 

Konfliktrådsleder må notere i personalmappa at disse vurderingene er gjort. 

 

Krav til opplæring 

 Konfliktrådsleder har ansvaret for at de som utfører oppgaver som ungdomskoordinator har 
tilstrekkelig opplæring. 

 De som skal ha selvstendig ansvar for en straffegjennomføring må som et minimum ha 
deltatt på UK-kurs del 1. Dersom det er lang tid til neste kurs, må konfliktrådsleder ta kontakt 
med Avdeling for fagutvikling i Sfk for å avklare et alternativt opplæringstilbud. 

 Alle som skal utføre UK-oppgaver må tildeles en erfaren ungdomskoordinator i eget eller 
annet konfliktråd som kan gi faglig veiledning 


