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Politiet bruker ressurser på
russen som de heller ville
brukt på andre

FUNGERER: Politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen er fornøyd med at Asker og Bærum kommuner prioriterer forebyggende
arbeid med ungdom, og at arbeidet er preget av gode relasjoner. Foto: KARL BRAANAAS
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Politiets sjefsforebygger Ann-Gørild Kjeldsen vil helst jobbe mot 12-åringer
som fortsatt kan hjelpes på rett kurs i livet. I mai tar russen alle krefter.
DEL

Kjeldsen er leder for Kriminalitetsforebyggende seksjon i enhet vest i Oslo



politidistrikt.



Denne måneden bruker politiet i enhet vest de forebyggende ressursene
nesten utelukkende på å håndtere russefeiringen.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Nå ser vi at vår kapasitet går til russen. Det gjelder kapasiteten til dem på
operativt, operasjonssentralens kapasitet og litt av etterforskernes
kapasitet. Da må de andre gruppene dessverre vente, sier
politioverbetjenten.
LES OGSÅ: 65 unge på hasjkontrakt i Asker

Verre med 18-åringer
Hun er klar på at når folk er 18 år er mye annerledes. Da kan ikke politiet
lenger dele like mye opplysninger med foreldrene.
– Vi må prioritere brutalt. Det vi ser er at det fortsatt er gode muligheter for
å påvirke 12-åringer, selvfølgelig i samarbeid med skolene, foreldrene,
barnevernet og idretten, sier Kjeldsen.
LES OGSÅ:
250 russ samlet seg på McDonald's
Saga (18) ﬁkk drømmetur med russebuss
Må svare for tillitsbrudd

Alvorlig i Oslo
Meldingene om gjenger og alvorlige episoder som skyting og steinkasting,
også med unge mennesker involvert, har ﬂorert den siste tiden, fra deler
av Oslo.
Nå i helgen kom det frem at det skal settes inn 30 årsverk for å forebygge i
disse områdene, over en periode på et halvt år.
– Jeg vet ikke nok om bakgrunnen til situasjonen der til å vite om de har
kommet for sent inn, om løpet er kjørt for disse ungdommene, sier hun.
LES OGSÅ: Unge møttes til avtalt slåsskamp

Kom inn tidlig på Borgen
Kjeldsen ser positivt på at politisk og administrativ ledelse i Asker og
Bærum setter forebygging høyt.
– Min erfaring er nok at det er lettere å nå frem overfor ledelsen i disse
kommunen, enn i Oslo der alt er så mye større, sier hun.
– Det har vært ungdomsproblemer for eksempel på Borgen?
– Det på Borgen kunne blitt mye større hvis vi ikke hadde kommet inn
tidlig. Det er viktig at skolen, kommunen, barnevernet, og vi, er tidlig inne
og tar tak i. Mister vi oversikten, kommer vi ikke inn i tide.

– Tett samarbeid
Det er når ﬂere aktører samarbeider godt tverrfaglig at dette lykkes.
– Det med relasjoner mellom samarbeidspartnerne her er sentralt. Vi har
vært de samme menneskene over mange år. Det gjør at vi har gode
varslingsrutiner, og vi stoler på hverandre. Nå skal det også sies at vi ikke
har så store ansamlinger av mennesker som ikke er godt integrert, eller
som er traumatisert, som deler av Oslo sliter med, sier Kjeldsen.
Askers ordfører bekrefter dette.
– Vi har lang erfaring med tett og godt samarbeid med politiet når det
gjelder ungdomsforebyggende arbeid og noe av det vi har vært mest
bekymret for at et nytt politidistrikt ikke ville prioritere like høyt. Så langt
har vi fått bekreftet at dette er høyt prioritert fra politiet, noe vi er veldig
glade for, og også selv vil gi prioritet, sier Lene Conradi (H).
LES OGSÅ: Kartlegger unge på Borgen for å forebygge bråk
(Saken fortsetter under faktaboksen)

FOREBYGGENDE ARBEID

Enhet vest i Oslo politidistrikt består av Asker, Bærum og Majorstua
politistasjoner. Det er også bestemt at Røyken skal beholde sin
politistasjon etter at kommunene Asker, Bærum og Hurum slås
sammen 1.1.2020.
Politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen er seksjonsleder
Kriminalitetsforebyggende seksjon i enhet vest.
Kjeldsen har kontorplasser både i Asker og på Majorstua.
Alle stasjonene har såkalte ungdomsteam som er spesialister på saker
med ungdom.
Arbeid mot radikalisering er en av oppgavene de jobber med.
Politiet følger kontinuerlig med på hvem som eventuelt kommer hjem
fra krigssoner.

Vi ha trygg russetid
Selv om russen krever mye liker Kjeldsen å høre om russ som tar med
utviklingshemmede på rulling, og at de samler inn til for eksempel
Kreftforeningen.
– Vi jobber for å gi dem en trygg russetid, ikke for å ødelegge den, sier hun.
LES OGSÅ: Klagestorm til politiet om russebråk

DELT: Borgen har store levekårsforskjeller, og grensen går grovt sett mellom området med blokker og delen med eneboliger.
Foto: KARL BRAANAAS
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Politiet vil heller bruke ressurser på narkomane og innvandrere....
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