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NASJONAL SATSNING MOT GJENGMILJØENE PÅ DET SENTRALE 

ØSTLANDSOMRÅDET 

 

I politisk plattform for den sittende regjering av 17. januar 2019 side 20 fremheves 

viktigheten av en intensivert innsats mot gjengkriminalitet. Regjeringen ber blant annet om 

at det utarbeides en ny handlingsplan for barne- og ungdomskriminalitet og at det skal 

opprettes et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet. 

 

Politidistriktene Oslo og Øst sendte 5. desember 2018 inn en felles søknad til 

Samordningsorganet om bekjempelse av kriminelle gjenger. I planen er det skissert en 

innsats som skal vedvare frem til 2021. I møtet 7. s.m. fikk satsningen tilslutning fra 

Samordningsorganet, likevel slik at det under møtet ble besluttet at rammene for satsningen 

skulle utvides i forhold til den presenterte planen. 

 

Politidirektøren og Riksadvokaten har vært informert, og har i ettertid besluttet at 

satsningen, som inngår i begge etaters sentrale prioriteringer, og som utvilsomt har stor 

samfunnsmessig betydning, fremover skal forankres i den ordinære linjestrukturen. Det er 

også bevilget særskilte midler til dette over statsbudsjettet for 2019. Disse midlene er 

fordelt til de aktuelle enheter. Viktigheten av en relevant og god oppmerksomhet fra 

særorganenes og politidistriktenes ledelse, understrekes. Ved behov skal Politidirektoratet 

og Riksadvokatembetet informeres om aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk av 

særlig viktighet. 

 

Konkret innebærer bestillingen til ovennevnte adressater at det innen 15. mars 2019 skal 

utarbeides en revidert plan som bereder grunnen for en kraftfull, forpliktende og bred 

innsats mot de såkalte gjengene på det sentrale østlandsområdet. Synlige og gode resultater 

i det reaktive straffesakssporet, men også en forsterket innsats i det forebyggende sporet, 

forventes over tid å gi en synlig og god effekt. En slik koordinert og målrettet 

oppmerksomhet og innsats er helt nødvendig dersom gjengenes kriminelle virksomhet skal 
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rammes med tilstrekkelig kraft. Planen skal ivareta nevnte plattforms betraktninger om 

iverksettelse av et gjengprosjekt. 

 

Målsettingen med den forsterkede innsatsen er å svekke gjengenes utbredelse og kriminelle 

virksomhet varig. For å lykkes blir det avgjørende at sentrale aktører (bakmenn) innad i 

gjengene vies nødvendig oppmerksomhet fra politiets side. Det er en forutsetning at 

innsatsen skal være kunnskapsbasert og forankret i et nasjonalt, oppdatert, felles og 

forpliktende situasjonsbilde. Dette er helt avgjørende for å gi beslutningstager et løpende 

og adekvat beslutningsgrunnlag.  

 

Oslo politidistrikt gis i oppdrag å lede arbeidet med å utarbeide en innsatsplan. Planen skal 

baseres på et felles, nasjonalt situasjonsbilde som utarbeides av Kripos. Planen og omtalte 

situasjonsbilde sendes både til Riksadvokatembetet og Politidirektoratet. 

 

All etterforsking skal på vanlig måte følge den nasjonale straffesaksinstruksen. Oslo 

statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet må av samme grunn holde seg 

godt orientert om pågående saker. I arbeidet skal samtlige aktører ha nødvendig 

oppmerksomhet omkring behovet for eventuelle lovendringer, det være seg materiell 

strafferett eller prosess, og forslag skal fremmes tjenestevei. 

 

Satsningen skal evalueres innen utgangen av året. 

 

 

 

    Håkon Skulstad                                                                                         Tor-Aksel Busch 

(sign)          (sign) 

 

 

 

            

 

 

Gjenpart: 

- Det nasjonale statsadvokatembetet 

- Oslo statsadvokatembeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


