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Innledning 
 

Hovedregelen for U18-sakene er at straffegjennomføringen skal skje der siktede/domfelte 

bor, jf. konfliktrådsloven § 13. Det er påtalemyndigheten som beslutter hvilket konfliktråd 

som skal behandle saken.  

 

Etter at et konfliktråd har mottatt en sak om ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, kan 

det være nødvendig å overføre saken til et annet konfliktråd. Typiske eksempler på slike 

tilfeller kan være: 

 

 Ungdommens familie bytter bopel  

 Ungdommen flytter pga. skole, jobb, eller av andre årsaker   

 Ungdommen flytter på institusjon  

 Ungdommen overføres fra en institusjon til en annen (annet distrikt) 

 Tilbakeføring etter institusjonsopphold 

 Ungdommen fyller 18 år og forlater barneverninstitusjonen 

 

Det er viktig at overføringen skjer på en måte som ivaretar ungdommen, 

samarbeidspartnere og andre berørte og som gjør det enkelt for nytt konfliktråd å håndtere 

saken på en god måte. Nedenfor følger rutiner for hvordan slike saker bør håndteres.   

 

Før overføring må ungdomskoordinator ved det opprinnelige konfliktrådet 

gjøre følgende:  

 

 Kontakte leder ved nytt konfliktråd på e-post for å varsle om at saken kommer og 

avklare hvilken ungdomskoordinator som overtar saken.  

 Kontakte ny ungdomskoordinator og informere om saken slik at vedkommende kan 

starte forberedelser av saken der det er aktuelt. Arkivet (Sfk) kan gi lesetilgang til 

saken til ny ungdomskoordinator også før saken formelt er overført til nytt 

konfliktråd hvis det er behov for det for å starte forberedelser. 

 Sørge for at all relevant dokumentasjon er registrert i saksbehandlingssystemet før 

saken overføres til nytt konfliktråd.  

 Skrive et kort overføringsnotat som gir ny ungdomskoordinator rask oversikt over 

saken. Notatet opprettes som x-notat og journalføres i saken i 

saksbehandlingssystemet med tittelen «overføring av sak». Notatet bør inneholde 

minimum følgende informasjon:  

 

o kort resyme av saken (ca halv side) 

o navn og kontaktinformasjon til verger og eventuell kontaktperson i 

barneverntjenesten 
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o ved avvik fra vanlig saksgang skal ny ungdomskoordinator få nødvendig 

informasjon om bakgrunnen for dette (eks. ikke laget ungdomsplan, ikke 

oppfylt vilkår, ikke avholdt møter osv) 

o de viktigste personene rundt ungdommen – inkludert personer som har fulgt 

opp ungdommen tidligere og andre støttepersoner 
o navn og kontaktinformasjon til fornærmet og om det har vært gjennomført 

gjenopprettende møte med vedkommende. Relevant informasjon 

vedrørende kontakt med fornærmet og utfall av et eventuelt møte må også 

med. Dersom møte ikke har vært gjennomført, bør notatet inneholde 

relevant informasjon om eventuell planlegging av det gjenopprettende 

møtet og om det foreligger samtykke fra disse til å møte  

o Vurdering av hva som er viktig i videre oppfølging, f.eks. behov for 

helsemessig oppfølging, rusavvenning, behov for oppnevning av hjelpeverge.  

 

 Ungdomskoordinator må sende brev til opprinnelig påtalemyndighet for å informere 

om hvilket konfliktråd saken er overført til. Brevet registreres i OT-saken.    

 

Når skal saken overføres? 
 

 Saken overføres så snart som mulig når ungdommen flytter. Det må fremkomme 

tydelig i saksbehandlingssystemet når saken er overført, se punktet under.  

 Opprinnelig ungdomskoordinator sender e-post med lenke til saken til arkivet i 

Sekretariatet for konfliktrådene og ber om at saken overføres til nytt konfliktråd. I e-

posten må navn på ny ungdomskoordinator oppgis, alternativt settes saken på 

konfliktrådsleder. Etter at arkivet har overført saken og gitt ny ungdomskoordinator 

lesetilgang til eksisterende journalposter, sender arkivet en bekreftelse om dette per 

e-post til ny ungdomskoordinator, med kopi til leder ved det opprinnelige 

konfliktrådet og leder ved nytt konfliktråd. Denne e-posten skal importeres av ny 

ungdomskoordinator til saken, og viser dermed når saken er overført til det nye 

konfliktrådet.  

 

Etter at saken er overført: 

 

 Det er ungdomskoordinator som får saken som har ansvaret for gjennomføring av 

straffereaksjonene etter overføring. Tidligere ungdomskoordinator kan bistå i saken 

ved behov. Ny ungdomskoordinator kan evt. kontakte tidligere ungdomskoordinator 

hvis det skulle være behov for avklaringer.  

 Tidligere ungdomskoordinator har tilgang til journalposter som vedkommende selv 

har produsert i saken. Arkivet (Sfk) kan gi midlertidig tilgang til vedkommende om 

andre dokumenter i saken hvis det er behov for innsyn i disse for å kunne hjelpe ny 

ungdomskoordinator med saksbehandlingen.  
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 Ny ungdomskoordinator må så fort som mulig kontakte ungdommen og informere 

om at vedkommende er ny ungdomskoordinator og innkalle til en samtale.  

 Hvis det er mulig og hensiktsmessig, kan det være et overføringsmøte med 

ungdom/verge hvor både ungdomskoordinator fra opprinnelig konfliktråd og ny 

ungdomskoordinator deltar. Deltakelse kan skje på video.  

 Det er viktig å sikre god dialog med opprinnelig og ny påtalemyndighet og politi. Ny 

ungdomskoordinator må så fort som mulig orientere koordineringsgruppen om 

saken.  

 Dersom det ikke har vært avholdt gjenopprettende møte før saken overføres, overtar 

nytt konfliktråd ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av et slikt møte. 

Straffesakene flyttes over til nytt konfliktråd, og opprinnelig saksbehandler sender e-

post med lenke til sakene til arkivet om at sakene skal flyttes i 

saksbehandlingssystemet. I e-posten må navn på ny saksbehandler oppgis, alternativt 

settes sakene på konfliktrådsleder. Hvis opprinnelig konfliktråd har hatt kontakt med 

fornærmet og planlagt gjenopprettende møte, må nytt konfliktråd samarbeide med 

opprinnelig konfliktråd for å sikre en god prosess. Eksempelvis kan det være naturlig 

at rådgiver ved opprinnelig konfliktråd fortsetter å organisere det gjenopprettende 

møtet, inklusiv ha kontakt med mekler/fornærmet og at gjennomføringen av møtet 

skjer der. Hvis opprinnelig konfliktråd fortsetter å organisere det gjenopprettende 

møtet, flyttes ikke straffesakene over til nytt konfliktråd. Saksbehandler ved nytt 

konfliktråd får imidlertid tilgang til straffesakene. Opprinnelig saksbehandler sender 

e-post med lenke til sakene til arkivet om at ny saksbehandler må få tilgang til disse 

sakene.  

   

 

I noen saker er det usikkert hvor ungdommen skal bo. Det kan være at ungdommen flytter 

for kortere tidsrom mellom ulike deler av landet eller at f.eks. barneverntjenesten ikke har 

avklart hvilken institusjon ungdommen skal bo over tid slik at ungdommens bosted er 

midlertidig. Det kan i slike saker være vanskelig å vite hvilket konfliktråd som skal håndtere 

saken. Det er viktig at man i denne vurderingen ser hen til hva som vil være barnets beste i 

den konkrete saken, og at konfliktrådene samarbeider for å finne en god løsning. I spesielle 

tilfeller kan det være aktuelt å følge opp en ungdom som formelt ligger under et annet 

konfliktråd. Eventuelle utfordringer knyttet til hvilket konfliktråd som skal ha ansvar for en 

sak bør i første omgang avklares mellom lederne for de aktuelle konfliktrådene. Dersom man 

ikke finner en løsning lokalt, kan saken løftes til Sekretariatet for konfliktrådet som avgjør 

saken.  

 

 

  
 


