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Samarbeidsavtale mellom Smøla kommune og konfliktrådet i Nordmøre og
Romsdal

Vedlegg
1 Samarbeidsavtale mellom Smøla kommune og konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

Saksopplysninger
Stortinget vedtok i 2012 enstemmig å innføre ungdomsstraff, som et alternativ til ubetinget
fengsel og strengere samfunnsstraff, og lovbestemmelser trådte i kraft 1. juli 2014. (Lov om
Konfliktrådsbehandling).
Ungdomsstraffen er et alternativ til fengsel og strengere samfunnsstraffer, og retter seg mot unge
mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Straffereaksjonen bygger på
prinsippet om gjenopprettende prosess, og gjennomføres i konfliktrådets regi. Ungdommene skal
blant annet delta på møter der alle berørte parter og representanter fra skole, barnevernet, politiet
og kriminalomsorgen skal være tilstede. For å redusere faren for ny kriminalitet, skal det tilbys
ulike kriminalitetsforebyggende tiltak.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff bygger på erfaringer fra lokale samarbeidsmodeller for å
følge opp unge lovbrytere. Den unge lovbryteren må vise evne og vilje til å ta ansvar for sine
handlinger gjennom å samtykke til en forpliktende ungdomsplan. Planen skal utformes
individuelt og inneholde tiltak om oppfølging og kontroll. Et tverrfaglig og individuelt tilpasset
oppfølgingsteam har ansvar for at planen følges i et fastsatt tidsrom.
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Kriminelle mindreårige har et annet behov enn voksne lovbrytere. Fengselsstraff hjelper ikke
disse ungdommene, og benyttes ikke med mindre det er tvingende nødvendig. Konfliktrådet er
ansvarlig virksomhet for tiltaket og koordinerer arbeidet, representert ved ungdomskoordinator.
Det er påtalemyndigheten eller domstolen som overfører straffesaker til konfliktrådet.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er frivillige straffereaksjoner og det kreves samtykke fra
ungdommen og verge.
På bakgrunn av dette var to representanter fra Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal på ORKide
sitt kollegiemøte i juni 2014 og informerte om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
Konfliktrådet ønsker å inngå egne samarbeidsavtaler med den enkelte kommune på Nordmøre.
Opprinnelig var det en svarfrist 15.september 2014, men saken har av ulike årsaker ikke blitt
prioritert i Smøla. Konfliktrådet har ganske nylig etterspurt kommunens behandling av saken.
Rådmannens innstilling
1) Smøla kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
vedrørende ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
2) Smøla kommune stiller ressurser til rådighet i det tverrfaglige oppfølgingsteamet.

Behandling i Smøla Formannskap - 19.05.2015,
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 6 voterende.
Vedtak:
1) Smøla kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
vedrørende ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
2) Smøla kommune stiller ressurser til rådighet i det tverrfaglige oppfølgingsteamet.

Behandling i Smøla Kommunestyre - 28.05.2015,
Formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Smøla kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
vedrørende ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

2) Smøla kommune stiller ressurser til rådighet i det tverrfaglige oppfølgingsteamet.
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