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Ungdomspatruljen i Bærum  

•5 politibetjenter (To patruljer + etterforsker) 
 
• Jobber dag/kveld/natt  

 
• Etterforsker alle saker der mistenkte er under 18år 

 
•Bekymringssamtaler med barn og ungdom under 18år 

 
•Samarbeid med 

skole/Barnevernet/Utekontakten/Kommunen/Fritidsklubber 
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Internett - Positive sider 

• Venner med hele verden på sekundet 
• Nyheter 
• Ny kunnskap 
• Kommunikasjon 
• Kultur  
• Netthandel 
• Lav terskel for å prate med folk  
• Holde kontakt uavhengig av avstand 
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Internett - Negative sider 

• Privatlivet forminskes 
• Alle kan nå tak i deg – alltid! 
• Mindre grad av kontroll 
• Økt risiko for dårlig innflytelse 
• Alle kan legge ut ”fakta”  
• Manglende sosial stimuli 
• Mistolkning av personer og ytringer  
• Det du sier kan ikke tas tilbake 
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Sosiale medier 

•Stadig endring i forhold til hvilke sosiale medier som brukes. 
•Anonymitet. 
• ”Alt” avtales på sosiale medier. 
•  Hendelser dokumenteres med foto/video. 
•Ukritisk til hvem som legges til som venn/følgere. 
•Mye press, forventniger  ”Perfekte liv”. 
• Lite konsekvenstenkning. 

 
 
 

• FACEBOOK ER IKKE PRIVAT!! 
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Nettmobbing 

•Sende stygge eller sårende meldinger  
 

•Publisere stygge eller sårende meldinger slik at andre kan se det på nett 
 

•«Sladring» om personen, kallenavn og bruk av sarkasme 
 

•Misbruk av passord og profiler  
 
 

•Utestengelse i form av at ingen "liker" et bilde eller en statusoppdatering 
 
•Publisering av bilder som gjør andre flau eller setter ham/henne i et dårlig 

lys 
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Hva er nettmobbing? 

•Å true noen: 
 

Str. § 263 Trusler 
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike 
omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, 
straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. 
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•Å opptre hensynsløst og skremmende: 
 
§ 266. Hensynsløs atferd 
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen 
hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en 
annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. 
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•Å ytre seg krenkede offentlig: 
 
§ 267. Krenkelse av privatlivets fred 
Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes 
med bot eller fengsel inntil 1 år. 
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•Du bestemmer – Var det du som sendte den dritkjipe meldinga? 
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http://www.dubestemmer.no/content/var-det-du-som-sendte-den-dritkjipe-meldinga
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Hva er seksuelle krenkelser på nett? 

•Å dele bilder og videoer:  
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a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer 
barn, 

b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å 
utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, 

Str. §311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn 
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som 

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. 



OSLO POLICE DISTRICT 

•Du bestemmer - Nico og Thea 
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http://www.dubestemmer.no/content/nico-og-thea-kortversjon
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•Å møte noen med hensikt å begå overgrep:  
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Str. § 306. Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep 
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn 
under 16 år, og som med forsett om å begå en handling med barnet som nevnt i 
§§ 299-304, § 305 bokstav b eller § 311 første ledd bokstav a, har kommet frem 
til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. 
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•Du bestemmer - Møtet 
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http://www.dubestemmer.no/content/motet
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•Å avtale kjøp eller bytte av seksuelle tjenester:  
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a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved å 
yte eller avtale vederlag, 

b) oppnår seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved at slikt vederlag er 
avtalt eller ytet av en annen, eller 

c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får en person under 18 år til å utføre 
handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 

 
Strl § 309. Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige 
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som 
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•Voldtekt: 

21.12.2010 • Side 20 

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å 
utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 

Strl § 291. Voldtekt 
Med fengsel inntil 10 år straffes den som 
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Hva opplever politiet i forhold til dette? 
•Mye deling av seksualiserte bilder mellom barna/ungdommen 
•Bildene blir spredt til mange 
•Store konsekvenser for fornærmede 

 
•Seksualisert språk 
• Liten sjanse for å bli tatt 
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Hva gjør politiet i disse sakene? 

•Bekymringssamtaler 
• Foredrag 
•Konfliktråd 
•Straffesak 
• Inndragning av telefon/datautstyr 
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Til slutt.. 

•Et filmtips;) 
 

A girl like her 
https://www.youtube.com/watch?v=wfbFaHTCkP4 
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https://www.youtube.com/watch?v=wfbFaHTCkP4
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Ta kontakt! 

Ungdomspatruljen i Bærum 
 
Dagtid: 67 57 60 00 
Kveld/natt: 02800 
Ring og spør etter ungdomspatruljen 
 
Mia Kværna, tlf:  489 50 241 
 
Facebook: Ungdomspatruljen Asker og Bærum 

 
!NØD: 112! 
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