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Vær der 
når det ikke skjer…
Natteravnenes første gruppe startet i 1990 og var ment å være et tiltak for 

Oslo sentrum. Ikke lenge etter oppstarten så vi et klart behov for et tilsvarende

engasjement i nærmiljøene i Oslo. Vi har derfor i årenes løp jobbet for oppstart og

støtte til lokale tiltak i nærmiljøene. Vårt kontor i Oslo sentrum betjener i dag om

lag 40 lokale natteravngrupper i Oslo og Akershus.

I vårt arbeid med lokale grupper, blir vi ofte møtt med argumenter om at nabolaget

er så rolig og at behovet derfor er begrenset. Det kan så være, men det vil alltid

være viktig å opprettholde et trygt nærmiljø. Da kan vi etter endt økt med god 

samvittighet tenke at vi var der da det ikke skjedde – i tråd med budskapet i

Natteravnenes ikke ukjente reklamekampanje.

I denne utgaven ser vi nærmere på flere vellykkede forebyggende tiltak i nær -

miljøer som for eksempel i Nittedal kommune som tidligere i år mottok Regjeringens

kriminalitetsforebyggende pris for sitt nytenkende forebyggende arbeid.

Vi har også snakket med arrangørene av den lokale ungdomskonferansen i Bjerke

bydel i Oslo. Her kan du blant annet lese at ungdommen selv er svært tydelige på

at voksnes synlige tilstedeværelse faktisk er noe de også selv

ønsker seg.

God vandring!
Zoom Grafisk,
Drammen, har rett til 
å benytte svanemerket 
på sine trykte 
produkter.

Forsidefoto: Anette Haugen
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Natteravner landet rundt...
Tromsø
Tradisjonen tro stilte Natteravnene i Tromsø Sentrum opp i årets

17. mai-tog. I samlet tropp viste de seg fram og fikk mange tilrop

og flotte tilbakemeldinger, melder gruppen på sin Facebook-side,

Natteravnene i Tromsø Sentrum. Her har de også lagt inn mange

flotte bilder fra 17. mai-feiringen og fra andre arrangementer.

Harstad
Leder for Natteravnene i Harstad, Hanne Holte, har lenge

ivret for å få motorsyklistene på veien i arbeidet med å

sikre et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i byen. Nå

har hun lykkes, melder Harstad Tidende. – Ja, vi har fått

til et samarbeid med NAF MC Harstad, og vi håper at

flere, både klubber og motorsykkelinteresserte, blir med

på dette, sier Holte til avisa.

Levanger
Natteravnene i Verdal ble lagt ned for to år

siden. I Levanger har de greid å opprettholde

ordningen, men også de kjemper hardt med å

få nok frivillige, melder lokalavisa Innherred.

I seks år har Åse Saltvik organisert

Natteravnene, som del av frivilligsentralen.

Hun roser de frivillige, men skulle ønske de

var flere. – Jeg vil at Levanger skal være et

trygt og godt sted for alle. Da må vi bidra

med denne lille dugnaden noen få timer hver,

sier Ap-politiker, kommunestyrerepresentant

og natteravn i Levanger, Anne Grete

Krogstad til Innherred.

Frekhaug
Da Meland frivilligsentral inviterte 

til informasjonsmøte om nattevandring 

på Frekhaug før sommeren, møtte ingen

opp, melder lokalavisa Nordhordland.

Både politiet, Nordhordland Røde Kors og

frivilligsentralen var til stede på Rådhuset

med stort håp om at mange skulle komme.

Det skjedde ikke. – Vi har for få frivillige til

å opprettholde tilbudet slik det har vært.

Det er synd om vi må avslutte et positivt,

forebyggende arbeid for å trygge opp-

vekstmiljøet på Frekhaug, sa Ane Bysheim,

daglig leder ved Meland frivilligsentral, 

til lokalavisa.

Tananger
I fjor ble Natteravnene i Tananger lagt ned fordi ingen

ville overta driften da de daværende lederne måtte gi

seg, melder solabladet.no. I vinter tok imidlertid Hilde

Kristine Bakke tak. Hun hadde ikke selv anledning til å

være leder, men som engasjert FAU-representant tok hun

det opp i FAU ved Tananger ungdomsskole. Kort tid etter

var Natteravnene i gang igjen. Kirsti Myklebust påtok seg

ansvaret og fra natt til 1. mai i år har det vært jevnlige

vandringer.

Drøbak
Det er ikke mange nok som stiller opp som natteravn for

ungdommen i de mest hektiske periodene om somme-

ren. Enkelte helger blir turene til Natteravnene derfor

avlyst, melder Akershus Amtstidende. Stedet det er

snakk om denne gang er «sommerbyen» Drøbak. 

– Det er vanskeligst i skolenes sommerferie, sier

Natteravnenes listeansvarlig Morten Sickel til avisa, og

legger til at det også er den perioden man har mest 

«liv og røre» i Drøbak sentrum.
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Det var en stolt og glad ordfører i
Nittedal, Hilde Westhrin Thorkildsen,
som før sommeren tok i mot
Regjeringens kriminalforebyggende
pris på vegne av kommunen. – Å få
en slik pris gir en anerkjennelse for
at det vi gjør faktisk virker, påpeker
hun.

Av Anette Haugen

– Forebygging er noe av det aller viktigste

vi driver med helt fra barna begynner i

barnehagen og opp i sen skolealder. Vi er

ikke så veldig byråkratiske her i kommu-

nen, vi bruker mye ressurser på dette og

så tar vi tak med en gang vi får en bekym-

ringsmelding eller oppdager at noe er på

vei til «å skli ut», sier Nittedals ordfører

Hilde Westhrin Thorkildsen (Ap).

Nittedal kommune kaller forebyggings -

arbeidet sitt for «Vi bryr oss» og jobber

etter prinsippet at «det kreves en hel

landsby for å oppdra et barn». Bryr alle

seg får de trygge barn. Gode samarbeids -

modeller, der politi, barnevern, folkehelse-

koordinator, ungdoms ko ordinator, 

pp-tjeneste, ute seksjonen med flere jobber

sammen, er en vesentlig del av suksessen.

En klar plan
Det store løftet som nå har gitt Nittedal

«Regjeringens kriminalforebyggende pris»,

startet i 2009. Gjennom Ungdoms under -

søkelsen det året dukket det opp en del

negative funn. Det var noen miljøer de var

litt bekymret for. Det var den forrige

 politiske ledelsen i kommunen som startet

arbeidet, men det ble videreført uten

nøling av dagenes ledelse.

– Vi ser en veldig endring etter at initiati-

vet ble tatt. Ungdomskriminaliteten har

omtrent sunket til null. Det som er viktig er

å ha en tydelig plan for det du gjør – og

så å gripe inn umiddelbart, sier Hilde

Westhrin Thorkildsen.

Hun forklarer at noe av det de konkret har

gjort, er å opprette elevstøtter på alle 

skoler og alle klassetrinn. Hver klasse vel-

ger to representanter som får opplæring i

hvordan de skal være gode rollemodeller

og trivselsledere. Har andre elever proble-

mer, kan de oppsøke disse. Elevstøttene

har også ansvar for at det skjer noe i

skole gården og at alle får være med.

Fokusgrupper
Noe annet de har opprettet er fokusgrup-

per, der flere instanser kalles inn om det er

noen ungdommer de er litt bekymret for.

Da aksjonerer de umiddelbart, for eksem-

pel ved at politiet eller utekontakten snak-

ker med dem det gjelder, med foreldrene

deres eller kanskje ved at det innkalles til

et foreldremøte. Konkret aksjonsform

avhenger av situasjonen.

Skolefravær følger de også nøye med på.

PP-tjenesten har vunnet kommunens

Petter Smart-pris for sin detaljerte veileder

om hvordan alvorlig skolefravær skal føl-

ges opp. 

– Vi bruker mye ressurser på forebygging,

TAR TAK
med en gang

Regjeringens 
kriminalitetsforebyggende pris

� Juryen for prisen utgjøres av Det kriminalitetsfore-
byggende råd (KRÅD). 
� KRÅD er uavhengig i faglige spørsmål og har i mer
enn 20 år utviklet en modell for samordning av lokalt
kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende
arbeid, kalt SLT. 

Juryens begrunnelse: 

«Kommunen har gjort en stor innsats for å forebygge
ungdomskriminalitet og gjøre oppvekstforholdene
tryggere for barn og unge. De har satset bredt på
samarbeid, ansvarliggjøring på flere nivåer og stor tro
på barn og unges egen erfaring og kunnskap. Det har
vært et systematisk og godt koordinert arbeid.
Utgangspunktet har vært at Nittedal skal være en
trygg kommune å vokse opp i. SLT/Vi bryr oss har på
kort tid engasjert ansatte fra alle deler av kommu-
nen; politikere, administrasjon, barn, unge og forel-
dre, samt politi, frivillige organisasjoner og nærings-
liv i et imponerende samarbeidsprosjekt.»

Bryr seg: – For å få trygge barn og unge, må du
være villig til å bruke ressurser på å gi dem en god
oppvekst, sier ordfører i Nittedal, Hilde Westhrin
Thorkildsen. (Foto: Anette Haugen)

Trygg oppvekst: Det er viktig å involvere de unge.
Her er et knippe av de som jobbet med «Be
Safe»-konserten i 2013. (Foto: Nittedal kommune) 
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men det må du være villig til om du skal

oppnå noe. Blant annet har vi laget

partner skapsavtaler og har et veldig godt

samarbeid med flere av de frivillige orga-

nisasjonene i kommunen, slike som Røde

Kors, Natteravnene, Lions Club og Tur -

kameratene. Vi bidrar med midler og får

veldig god hjelp tilbake, sier ordføreren.

Blir forbilder
Selv om du forebygger aldri så mye, skal

det mye til å forhindre at absolutt ingen

dropper ut av skolen, starter med narko -

tika eller havner i kriminelle miljøer. Om

det skjer har kommunen derfor en plan for

å hjelpe de unge, slik at de kan bruke sine

evner for å gi andre en bedre hverdag. Alle

fortjener en ny sjanse. Igjen er det snakk

om å inngå kontrakter, innenfor noe de

kaller «Prosjekt takknemlighet».

– Utekontakten tilbyr en kontrakt, der de

unge får være med på å samle inn penger

til en ukes sommerleir for fattige og

vanske ligstilte barn i Ungarn. Når ungdom

blir vist tillit og er med på å samle inn

penger til noe slikt, blir de forbilder og

 helter i stedet for «problemer». Det er en

fantastisk rehabilitering. Det handler om

menneskesyn. Vi må se på folk som

 ressurser og ikke en byrde, fastslår Hilde

Westhrin Thorkildsen.

Et annet populært prosjekt er «Be Safe»-

uken på høsten, der de en hel uke jobber

systematisk med ulike temaer på skolene

og avslutter med en stor konsert med

 kjente artister. Nittedal har dessuten et

veldig aktivt «Barn og unges kommunesty-

re». Et av prosjektene de bidrar til er «Free

Friday», der barn og

unge inviteres til å stå

gratis på ski i

Varingskollen, samtidig

som det arrangeres

leker og annen moro. 

Ta barna på alvor
– Vi er heldige i

Nittedal og har veldig

mange barn og unge

som er aktive både

innenfor idrett og kul-

tur. Det er likevel viktig

å ha en arena også for

dem som ikke er så

aktive på den fronten,

påpeker ordføreren –

og legger til:

– Når vi snakker om

forebygging handler

mye om å ta barna på

alvor. Det er viktig at

alle føler at de betyr

noe. Satser du på fore-

bygging blant de unge,

samtidig som du viser

at du tar tak med en

gang noe skjer, da får

du gode og trygge

barn og unge som

 vokser opp.

Hilde Westhrin

Thorkildsen innrømmer

gjerne at kriminalforebyggende arbeid er

et av hennes hjertebarn i jobben som ord-

fører. Hun synes også det er gøy at det er

så tett samarbeid og kort avstand i kom-

munen. Hun snakker selv mye med de

unge. Om noen har noe på hjertet er det

ikke uvanlig at de kommer direkte til

henne.

SLT-modellen

� SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyg-
gende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at res-
sursene som alt finnes hos kommunen og politiet,
blir mer samkjørt og målrettet.  
� SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og
deres foreldre og foresatte.
� Målet er at kommunens barn og unge skal få rik-
tig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samar-
beider godt på tvers av etater og faggrupper.
� SLT-modellen ble introdusert i Norge av KRÅD tid-
lig på 1990-tallet, basert på den danske SSP-model-
len. SLT ble vitenskapelig evaluert første gang i 1995
(NIBR), senest i 2008 (Politihøgskolen) og er i tillegg
grundig utprøvd av rundt 200 norske kommuner.
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Ønsket seg 
synlige voksne

Det er mange tilbud til ungdom i bydel Bjerke. May Britt Grunnaleite får
jevnlig tilsendt bilder som lages av elever ved Bjerke videregående skole.

(Illustrasjonsfoto tatt av elever ved Bjerke videregående)
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Da bydel Bjerke arrangerte sin årlige
ungdomskonferanse i 2012, var de
unge tydelige på at de ønsket seg
synlige, voksne ute i nærmiljøet.
Bydelens SaLTo-koordinator tok da
initiativ til et møte. Det ble starten
på Natteravnene på Årvoll. Nå har
også Veitvet fått egne ravner. 

Av Anette Haugen

Veitvet er én av flere nye lokale natteravn-

grupper som er startet opp i Oslo det siste

året. Fra før har bydel Bjerke, som de til-

hører, en aktiv natteravngruppe på Årvoll.

Den har eksistert i to og et halvt nå. Begge

gangene har det vært SaLTo-koordinator i

bydelen, May Britt Grunnaleite, som har

tatt initiativ til oppstartsmøter og hjulpet

gruppene i gang.

– Det har vært snakket om å opprette nat-

teravngrupper her tidligere også, men da

ungdommen selv var så tydelige på at de

ønsket seg synlige, voksne natteravner i

nærmiljøet – slik noen hadde observert i

sentrum – ble det nok en «trigger» til å 

få det gjennomført, forklarer SaLTo-

ko ordi natoren i Bjerke bydel.

Inviterte til møte
Da Årvoll-gruppen ble startet opp, invit -

e rte SaLTo-koordinatoren til et møte, der

blant annet politiet, Natteravnene sen-

tralt, FAU ved skolen, Bjerke uteteam og

fritidsklubben var representert. Her ble det

både informert generelt om Natteravnene

og om hva som rører seg i bydelen.

Deretter var det opp til gruppen å organi-

sere seg selv. 

Mye av det samme skjedde da gruppen på

Veitvet ble startet opp for ikke så lenge

siden. May Britt Grunnaleite var i kontakt

med FAU for å dele informasjon om barne-

og ungdomsmiljøet  på Veitvet. Hun infor-

merte da samtidig om Natteravnene.

Deretter var det FAU ved Veitvet skole som

tok kontakt tilbake for å avholde et møte

og sette i gang. 

– Jeg hjelper dem i gang, oppretter kon-

takt med

Natteravnene

sentralt, skaffer

lokaler og sva-

rer på spørsmål

om de lurer på

noe. Det er imid-

lertid viktig at

de selv tar

ansvar for selve

organiseringen.

Erfaring tilsier

at du trenger et

eierskap til ord-

ningen for å få

det til å fungere, sier SaLTo-koordinatoren.

Noe annet hun gjør er å informere jevnlig

om hva som skjer i nærmiljøet og områder

det kan være lurt at Natteravnene går

innom, slik som t-banen, parker og skoler.

Det ser ut til å bli verdsatt. På Veitvet har

de for øvrig fått lov til å ha samlingssted

på bowlingen, der de også får gratis kaffe.

Dette er et fint sted å møtes, for her er de

informert om hva som skjer.

Forebygging
May Britt Grunnaleite kan ellers fortelle at

jobben hennes som SaLTo-koordinator er

ganske kompleks, men hovedrollen er å

forebygge for rus og kriminalitet blant

barn og unge i bydelen. Hun jobber lokalt i

bydelen – med samarbeid og koordinasjon

rundt tilbudene for barn og unge – men

hun jobber også regionalt, i tillegg til at

hele Oslo har et samarbeid.

– Ungdommen forflytter seg jo, derfor har

vi et nært samarbeid og en del fellespro-

sjekter i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner

og Alna. I tillegg samarbeider alle SaLTo-

koordinatorene i hele Oslo. Vi har felles-

møter en gang i måneden, forteller hun.

Noe av det hun er med på å organisere

lokalt, i samarbeid med skolene, er et rus-

forebyggende program. Andre ting de dri-

ver med er gatemekling. Det er veldig

mange instanser som har med barn og

unge og gjøre. Det er alt fra skole, aktivi-

tetsskolen, barnehage, helse, politi, NAV,

barnevern, fritid med mer, så det trengs

koordinering.

Et større prosjekt de jobber med i Bjerke

bydel for tiden, er noe de kaller «Vold i

nære relasjoner». Det varer helt fra 2015

til 2018. Koordinatoren tenker at dette

også i bunn og grunn handler om rus- og

kriminalitetsforebygging.

Ikke glem foreldrene
På spørsmål om hvilke forbedringer de har

sett i nærmiljøet etter at SaLTo-modellen

ble startet opp for ti år siden, påpeker May

Britt Grunnaleite at ungdomskriminaliteten

i Oslo i løpet av denne tiden har gått ned

med over 30 prosent. Det er mye, ikke

minst med tanke på det har vært en vekst

av antall barn og unge. De har også sett

nedgang i deres egen bydel.

Om SaLTO-arbeidet ser ut til å virke og

ungdomskriminaliteten går ned, er det en

gruppe koordinatoren er veldig bevisst på

at hun selv og andre som jobber med fore-

bygging ikke må glemme bort. Det er for -

eldrene.

– Du blir så glad i barna og opptatt av det

positive som skjer, slik at det er lett å

glemme foreldrene. Det er viktig at de får

informasjon – og ikke minst på riktig måte.

Hvis vi opplyser om at det er mye uro eller

cannabis i et område, kan de bli redde. Det

er imidlertid ikke mening å skape frykt,

men vi ønsker å orientere de foresatte.

Målet er å skape gode, trygge nærområder

med synlige voksne, understreker May

Britt Grunnaleite.

Koordinator: May Britt
Grunnaleite er SaLTo-koordi-
nator i Bjerke bydel i Oslo
og jobber med forebygging
av rus og kriminalitet blant
barn og unge. (Foto: privat)

� Byrådet vedtok i 2006 å etablere SLT-samarbeids-
modellen mellom Oslo kommune og Oslo 
politidistrikt i hele byen. Målet er å forebygge 
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

�  Samarbeidsmodellen har fått navnet SaLTo, 
som står for SLT i Oslo eller 
«Sammen lager vi et trygt Oslo». 

(Se faktaramme om SLT på side 7.)
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Det blir stadig startet opp nye,
 lokale natteravngrupper. I år har det
kommet til ekstra mange – til glede
og trygghet for flere nabolag. 
En av de nyeste gruppene i Oslo er
Hasle/Hovin, som har utspring fra
FAU på Fyrstikkalleen skole (F21). 

Tekst og foto: Anette Haugen

En voldsepisode blant noen gutter ved

Fyrstikkalleen skole (F21) i fjor høst, var

utslagsgivende for at FAU-leder ved sko-

len fant ut at nå var det på tide å gjøre

alvor av tankene hun lenge hadde hatt om

å få i gang en lokal natteravngruppe i

nærmiljøet. Hun snakket med flere av for-

eldrene i FAU og fikk med seg tre til som

var villig til å bli med å organisere dette.

Med gode hjelpere på plass tok hun kon-

takt med en annen lokal natteravngruppe

for å høre hvordan de er organisert, hun

snakket så med FAU ved barneskolen

Hasle, fikk tips fra foreldre ved egen skole

som er knyttet til en annen natteravn -

gruppe og tok omsider kontakt med natte-

ravnkontoret i Oslo sentrum for å få tips

og råd om oppstart. 

Startet i april
– I slutten av mars fikk vi organisert et

møte der blant annet Marianne fra natte-

ravnkontoret var til stede. Det kom ikke

mange, men likevel nok til at vi fikk en del

navn. Vi bestemte oss for å sette i gang

med dem vi hadde. Derfor valgte vi å star-

te med å gå annenhver fredag, forteller

Hege Børke Lillekroken, FAU-leder ved F21

og en av kontaktpersonene for gruppen. 

Første vandring hadde den nye natteravn-

gruppen 17. april. Deretter stilte de opp

natt til 1. mai og siden har de gått hver

annen fredag fram til sommerferien. Når

de nå starter opp igjen til høsten, håper de

å kunne gå hver fredag. Runden deres

omfatter foruten nærmiljøet på

Hasle/Hovin, både Helsfyr, Carl Berner og

kanskje ned til Tøyen.

I tillegg til at de har opprettet en egen

Facebook-side «Natteravnene

Hasle/Hovin» har gruppen også fått litt

drahjelp i forhold til rekruttering fra

borettslag i nabolaget. Flere har lagt ut

informasjon om dem på hjemmesidene, slik

at det drypper inn nye vandrere inni -

mellom. Men de trenger flere. Er du

 interessert, ta kontakt via FB-siden eller

mail: FAU@f21.no.

Bare sett i gang
Per i dag har den nye natteravngruppen

på Hasle/Hovin 23 personer på lista si. De

håper som sagt å øke dette i løpet av høs-

ten. I utgangspunktet settes fem personer

opp på vakt hver gang, men blir de flere

ser de muligheten for å dele opp i to grup-

per. Oppstart for kvelden er klokka 20.30

og de går vanligvis fram til midnatt.

Så langt har det vært stille når de går

 rundene sine, men de får mange positive

kommentarer når de er ute og går, både

fra voksne og fra ungdom. Det er motiv -

erende og hyggelig. På forespørsel om

Hege Børke Lillekroken har noen tips til

andre som vurderer å starte opp en lokal-

gruppe i nærmiljøet, har hun følgende å si:

– Det er bare å sette i gang. Ta kontakt

med natteravnkontoret, der får du både

utstyr, hjelp og gode råd. Det er også en

god ide å ta kontakt med andre lokale

grupper i systemet for å høre hvordan de

har organisert seg. Å gå natteravn er en

fin ting. Selv om det er stille og rolig gjør

du noe nyttig, du får mosjon og du blir

kjent med andre mennesker i nærmiljøet.

Mange nye natteravngru
pper

Nye natteravngrupper
I år har så langt disse natteravngruppene blitt startet
opp i Oslo/Akershus:

� Masjid Bilal, moské på Sinsen/Rosenhoff
� Tøyen skole
� Jordal skole
� Kampen skole
� Veitvet skole
� Fyrstikkalléen skole (F21), Hasle/Hovin
� KØBB (Kampen økologiske bondegård) 

– ravner på hest

� En liste over alle de lokale natteravngruppene i 
Oslo/Akershus finner du på Natteravnenes nye 
hjemmesider: 
www.natteravnene.no/natteravngrupper. 
Her finner du også kontaktinfo.

Nystartet: Gruppen på Hasle/Hovin er ny, men allerede godt synlig i nærmiljøet.
De som er ute og går denne kvelden er: Knut Hallgeir Wik, Ellen Jahren, Tove
Kristin Flølo, Tanja Bast Mork, Aina Skarsethstuen og Hege Lillekroken. 
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Da Bjerkefestivalen ble arrangert i
slutten av mai, var den lokale natte-
ravngruppen en naturlig samarbeids-
partner. At det skjer noe positivt i
bydelen er også med på å skape
trygghet i nærmiljøet.

Tekst og foto: Anette Haugen

Med artister og band som Bjørn Eidsvåg,

Alejandro Fuentes, Loveschack, Chris

Thompson og Romsås Storband, ble det

satset stort da Bjerkefestivalen ble arran-

gert for aller første gang siste helgen i

mai. På dagtid var det dessuten rigget

med hoppeslott, hoppesklie og andre

 aktiviteter for barna – og selvfølgelig var

det serveringstelt av ulike slag i parken.

Planen er at festivalen skal bli et årlig

 festinnslag i bydelen. Initiativtakere har

vært et par lokale ildsjeler, som tidligere

har dratt i gang tilsvarende arrangemen-

ter andre steder. Noe de også sørget for,

var at sikkerheten rundt arrangementet

var stort. Her var både politiet, Røde Kors

og Natteravnene på plass. 

Naturlig tilstedeværelse
En av de som ganske tidlig ble trukket inn i

arrangementet var Dag Erik Wiig, leder for

Natteravnene på Årvoll/ Tonsen hagen. 

– Jeg ble kontaktet på bakgrunn av jeg er

natteravnleder. Det er første gang det

arrangeres en slik festival her, så da er det

ekstra viktig å ha sikkerheten i orden. En

festival med musikk og servering trekker

lett til seg ungdom, derfor føler vi at vi har

en naturlig plass her, sier Dag Erik Wiig,

som har vært sentral i hele organiseringen

av festivalen.

Dessverre var de uheldige med været

under årets festival. Yr og kulde gjorde nok

at en del ble hjemme, men likevel hadde de

så mye som 1500-2000 personer inne

bare første kvelden. Natteravnene var

synlige både med vandring fredag og

 lørdag kveld og ved at Natteravnenes

bobil var på plass fra 15.00 til 19.00 på

lørdagen.

Forebygging
– Det har vært fredelig og lite å melde,

men at vi har en effekt med tanke på å

skape trygghet og forebygge kriminalitet

både her på festivalen og når vi vandrer

ellers, er jeg ganske sikker på. Vi får

mange positive tilbakemeldinger i nær -

miljøet på det, påpeker natteravnlederen.

Han tror også det er viktig å arrangere

lokale festivaler slik som Bjerkefestivalen.

Det betyr at det skjer noe i bydelen og at

folk kan hygge seg i nabolaget, samtidig

som godt vakthold gjør at alle føler seg

trygge.

Skaper trygghet lokalt

Synlig: Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom (t.h.), stilte opp på Bjerkefestivalen med bobilen.  Her sammen 
med natteravnleder på Årvoll/Tonsen hagen, Dag Erik Wiig, og Ranveig Marisei, som var med å starte opp gruppen.

Trygghet: Natteravn Ranveig Marisei tar seg en prat med unge som gjester festivalen. 
Det gir trygghet at Natteravnene er til stede. 



16 Gatelangs - 03-2015 www.natteravnene.no

Tema: Forebygging i nærmiljøet

1 2 3 4 5 6

Med ny, sentral plassering – rett ved
siden av polititeltet – var
Natteravnene igjen på plass på
Ekebergsletta hele Norway Cup-uka.
Med Uteseksjonen plassert imellom,
utgjorde de tre aktørene et svært
viktig og sikkert «hjørne» av sletta.  

Tekst og foto: Anette Haugen

Tradisjonen tro var Natteravnene på plass

da årets utgave av verdens største fot-

ballturnering, Norway Cup, ble arrangert.

Hver dag fra 14.00 til 20.00 var en rekke

natteravner, både fra sentrum og lokal-

gruppene, ute og vandret på Ekebergsletta

for å sikre at alle kunne føle seg trygge.

Som vanlig var det en hyggelig opplevelse,

der du nesten bare var omgitt av blide

fjes.

Monica Heim og Kristin Finstad var to av

natteravnene som stilte. For begge var det

første året de var med på dagravning på

Ekeberg, men de er ellers erfarne natterav-

ner. Kristin Finstad har i over sju år gått

natteravn for lokalgruppen på Bøler, mens

Monica Heim tidligere har gått i Oslo sen-

trum. De fikk en hyggelig runde, der spørs-

målene stort sett handlet om hvor de ulike

banene lå. Et banekart er med andre ord

en lur ting å ha med på runden.

Stille og rolig
Natteravnene hadde i år fått ny plassering

for sin stand, rett ved polititeltet og ikke

langt unna den store scenen. Denne sen-

Sikkerheten
SAMLET

3

4

2

1

Norway Cup:
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trale plasseringen bidro 

naturligvis til at Natteravnene 

ble mye mer synlig for alle som beveget

seg rundt på sletta. Selv om dialogen med

politiet alltid har vært god, ble kommuni-

kasjonen nå om mulig enda enklere. 

Eivind Kjøllestad, politi 1. betjent ved

Manglerud politistasjon og ansvarlig ved

polititeltet, kunne fortelle at de opplevde

en veldig god stemning på sletta også i år.

Fordi så mange av de som jobber med

arrangementet – både hos dem selv og 

hos de andre aktørene – er så erfarne, går

det meste nærmest av seg selv. Alt er vel-

dig veldrevet.

Natteravnene stilte daglig med åtte til ti

frivillige på sletta. Noen stilte hver dag,

andre var innom noen timer. Mot slutten

av uka lød rapporten på fredelige og hyg-

gelige vandringer, der litt plastring, et par

bortkomne barn og spørsmål om baner og

toaletter var de «største» utfordringene.

De ble riktig nok tilkalt til en skole på

Søndre Nordstrand en av kveldene, men

bare ved å vise seg, ble det ikke noe bråk

fra de utenforstående som var i området.

6

5

1) Konsert: Det gikk rolig for seg også da
det finske tenåringsidolet Isac Elliot
holdt konsert på den store scenen.
Natteravnene var selvfølgelig på plass
hele tiden. (Foto: Thor-Erik Dalby)

2) Stille: – Ikke noe trøbbel så langt, kan
politi 1. betjent Eivind Kjøllestad konsta-
tere.

3) Kaffeprat: Med sentral plassering på
sletta, var det populært med en prat og
en kaffekopp på Natteravnenes stand.

4) Trivelig: Flere grupper med natterav-
ner er som regel ute og går samtidig. Da
er det hyggelig med en liten prat når
man møtes.

5) På elsykkel: Natteravnenes nye elsy-
kler er gode å ha når du skal fra den ene
enden av Ekebergsletta til den andre.
Her er Natteravnenes generalsekretær
Lars Norbom i farta. 

6) Fin erfaring: Monica Heim og Kristin
Finstad er begge nye som Norway Cup-
ravner, men erfarne natteravner. Her er
de i prat med politiinspektør Steen
Nielsen Dalgaard, også kalt
Ekebergslettas «Politimester Bastian».
Han går alltid alene, da er det lettere å
få kontakt med folk, er hans mangeårige
erfaring.
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Før sommerferien signerte
Natteravnene og Hafslund en helt ny
samarbeidsavtale. Hafslund valgte
Natteravnene som samarbeidspart-
ner for å synliggjøre sitt samfunns-
ansvar, og fordi de tror valget kan
bidra til intern stolthet og personlig
engasjement hos de ansatte.

Tekst og foto: Anette Haugen

For Hafslund er det viktig å vise sitt 

samfunnsansvar gjennom å bidra med

humanitært arbeid. Da de så etter en 

sam arbeids partner i Oslo, falt valget på

Natteravnene. 

– Vi er en stor aktør i Oslo, og ønsker 

derfor å synliggjøre vårt engasjement her.

Vi valgte Natteravnene fordi de har en 

viktig funksjon i byen i forhold til å skape

trygghet om kvelden og gjennom natten,

sier Johan Chr. Hovland, konserndirektør

for kommunikasjon og samfunnskontakt i

Hafslund. 

Intern stolthet
Den konkrete samarbeidsavtalen består 

i at Hafslund både skal bidra med øko -

nomisk støtte og engasjement. Avtalen er

av stor betydning for begge parter, og det

legges opp til flere aktiviteter utover

 høsten der også de ansatte i Hafslund får

mulighet til å vise sitt samfunnsengasje-

ment både som ansatt og som privat -

person. 

– Det som er ekstra fint med Natteravnene

er at dette er en konkret aktivitet, der våre

medarbeidere har mulighet til engasjere

seg og bli med å gå natteravn personlig.

Det gir samarbeidet en ekstra dimensjon,

noe vi håper kan bidra til å skape en intern

stolthet, utdyper Truls Jemtland, 

kom munikasjonsdirektør i selskapet.

Håper på rekruttering
– Hafslund er en solid og seriøs aktør. Vi

er veldig fornøyd med måten de tenker og

skaper engasjement på. Når vi gjør avtaler

med nye samarbeidspartnere er det viktig

at samarbeidet går ut over det økonomis-

ke. Det gjør det definitivt her, og vi håper

også at engasjementet vil bidra til økt

rekruttering, understreker Lars Norbom,

generalsekretær i Natteravnene. 

Han legger til at de har hatt en lang og 

god dialog før de signerte avtalen – og at

begge håper på at det vil bli et langvarig

samarbeidsforhold med merverdi for

begge parter.

Signerte ny samarbeidsavtale

Signerte: Begge parter var fornøyd da den nye avtalen ble signert av Johan Chr. Hovland, konserndirektør
for kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund og av Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene. 

Natteravnene tildelt jubileumspris
I mai ble Natteravnene tildelt jubi-
leumsprisen til Norsk
Sikkerhetsforening, på bakgrunn av
at de lever opp til Norsk
Sikkerhetsforenings visjon
«Sammen for et tryggere samfunn».

Av Anette Haugen

I forbindelse med 40-årsmarkeringen til

Norsk Sikkerhetsforening i 2015, beslut-

tet foreningens styre å dele ut en jubi-

leumspris på 25 000 kroner til en politisk 

uavhengig og frivillig organisasjon som

bidrar til økt trygghet for befolkningen. 

Valget falt på Natteravnene i Oslo, med

begrunnelsen av at de utrettelig og frivil-

lig bruker tid på å gå gatelangs, for der-

med å gjøre gatene til trygge områder for

alle aldersgrupper i Oslo by. Prisen ble 

Takknemlig: Generalsekretær i Natteravnene, Lars
Norbom (t.h.), takker for prisen. Her sammen med
Marianne Sætrang Lunde, frivillighetskoordinator i
Natteravnene og Øyvind Halnes, president i Norsk
Sikkerhetsforening. 
(Foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet)
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Priser til Natteravnene

Natteravnene på Kampen/Jordal/
Vålerenga fikk under Kampendagene
tildelt Kampenprisen for sin mange -
årige innsats i nærmiljøet. 

Av Anette Haugen

I slutten av mai, under de årlige

Kampendagene, fikk de lokale Natte -

ravnene en hyggelig overraskelse da de

ble tildelt Kampenpris. Det er Kampen Vel

som avgjør hvem som får prisen, men

beboerne i nærmiljøet inviteres i forkant til

å komme med forslag. I tillegg til aner-

kjennelse og heder, består prisen av en

spesialdesignet plakett med Kampenmotiv.

Begrunnelsen
Tommy Grotterød, leder av Kampen Vel,

delte ut prisen. I sin tale sa han blant

annet: 

«Årets Kampenprisvinner har

lang fartstid på Kampen og

områdene rundt. Årets vinner har

som formål: Være til stede,

synes, snakke med, trygge. Mange har

stilt opp i mange, mange år. I dag er de

mer enn 50 personer.»

«Vi snakker selvsagt om Natteravnene

Kampen/Jordal/Vålerenga. Et flott på-

tvers-samarbeid, der voksne i alle aldre

stiller opp for barn og unge i nærområdet.

Prisen går til de som så dette som kjempe-

viktig og satte det hele i gang. Prisen går

til alle som stiller opp på frikveldene sine,

som er med år etter år. Nylig er også KØBB

blitt med på ravningen, med hester.» 

«Av enkeltpersoner kunne vi nevnt mange,

men vi trekker frem to. De har ravnet i

flere år og har de siste årene vært primus

motor og koordinatorer. Det er Hege

Loftfjell og Rob Waring.»

Gir motivasjon
– Det er gjevt og motiverende å få en slik

anerkjennelse! Vi opplever ofte, når vi er

ute og ravner om kveldene, at folk takker

og sier at det vi gjør er bra. Det blir likevel

løftet opp på et annet nivå når Kampen

Vel gir oss årets pris. De vurderer mange

kandidater som fortjener ros for sin inn-

sats for nærmiljøet, sier Rob Waring, en av

koordinatorene for ordningen.

Prisvinnere: Det gir motivasjon å 
få en bydelspris. Fra venstre: Rob
Waring, Hege Loftfjell, natteravn -
koordinatorer og Tommy Grotterød,
leder Kampen Vel. (Foto: privat)

Natteravnene tildelt jubileumspris

Kampenprisen til
lokale natteravner

delt under en stor jubileumsmarkering

på Grefsenkollen.

– Denne genuine og frivillige innsatsen

fra hver enkelt natteravn er til forbilde

for oss alle og et vesentlig bidrag til en

tryggere og hyggeligere by. Vi i Norsk

Sikkerhetsforeningen håper derfor dette

bidraget på 25 000 kroner kan komme til

nytte i Natteravnenes frivillige arbeide

med å skape en tryggere by for oss alle,

sier president Øyvind Halnes i forening-

en.

Glade for prisen
– Vi er naturligvis veldig glade for pri-

sen, da vår virksomhet er svært forenelig

med Norsk Sikkerhetsforenings arbeid og

deres slagord: «Sammen for et tryggere

samfunn», sier generalsekretær i

Natteravnene, Lars Norbom etter å ha

mottatt NSFs jubileumspris.
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Samarbeidsmøte

De fleste lokale natteravngruppene i
Oslo drives av foreldre, men det fin-
nes også noen som drives av alt fra
ungdomsforeninger og voksne venne-
grupper, til konfliktråd og moskeer.
Om ikke alt kan overføres direkte er
det uansett nyttig å dele erfaringer. 

Tekst og foto: Anette Haugen

Før sommeren arrangerte natteravnkonto-

ret sitt andre samarbeidsmøte for lokal-

gruppene i Oslo og Akershus. Det første

ble holdt i fjor høst, der det ble oppfordret

til å holde et nytt møte ganske snart.

Blant de som møtte var det både noen helt

nystartede grupper og noen godt erfarne.

Uansett hvor lang erfaring gruppene

hadde, var det noe å lære for alle. 

Blant gruppene som stilte denne gang var

Bøler, Karlsrud, Årvoll, F21 (Hasle/Hovin),

Masjid Bilal (moské på Sinsen/Rosenhoff)

Norsk-pakistansk eldreforening og

Grønland Gujjar Kabaddi-klubb. Selv om

gruppene drives veldig forskjellig og går

på ulike dager og tider, ble det likevel

raskt klart at her kunne gruppene få nytti-

ge tips fra hverandre – og kanskje også få

til et samarbeid på enkelte punkter.

Bytt rute
En av lokalgruppene hadde vært på et

samarbeidsmøte med Manglerudpolitiet

natt til 1. mai. De kunne fortelle at det ble

oppfordret til å snu litt på ruta av og til

når de går, så det ikke er helt forutsigbart

akkurat når de kommer. Dette tipset var

nyttig for flere av de andre å høre.

Det ble også diskutert hva som bør være i

førstehjelpsveskene. Her kunne Marianne

Sætrang Lunde, frivillighetskoordinator

hos Natteravnene, fortelle at natteravn-

kontoret kan supplere og bistå med første-

hjelpsutstyr til gruppene som trenger det.

Rekruttering og organisering var igjen

tema. I og med at gruppene drives så ulikt,

varierer utfordringene her. Noen har bra

med folk, andre har kanskje mange på

«listen» uten at alle stiller opp. I forhold

til organisering, brukte en av gruppene

appen «Whats up», der det er lett å dele

informasjon og få tak i folk. Facebook og

hjemmesider ble naturlig nok også brukt. 

SaLTo-kontakter
Et «problem» som gikk igjen hos noen var

at det var vanskelig å få kontakt med 

politiet om de ville rapportere noe. De

hadde ikke et eget kontaktnummer, så det

ble tidkrevende å nå fram. Dette gjaldt

først og fremst de som tilhørte Grønland

politidistrikt. De som tilhørte Manglerud

politidistrikt skrøt derimot veldig av sam-

arbeidet med forebyggende avdeling der. 

Anbefalingen fra natteravnkontoret var i

så fall å ta kontakt med SaLTo-koordinator

i bydelen for å få hjelp og råd. Deres jobb

er å forebygge kriminalitet, så de er gode

samarbeidspartnere.

Hvordan oppføre seg?
Noen lurte også på om det fantes et sett

med regler for hvordan man skal oppføre

seg som natteravn, rent bortsett fra at

man ikke skal gripe inn, men heller kontak-

te politiet. Noen av gruppene hadde egne

gruppeledere som tok hovedansvaret, 

spesielt de som hadde mye ungdom i

gruppene. Andre delte ansvaret likt.

Uansett ga Marianne noen generell råd:

� Tenk på kroppsspråket. Å gå med 

armene i kors kan provosere, ha de 

heller ned.

� Hold sammen, ikke gå hver for dere. 

� Gå ikke for tett på folk. 

Det kan virke provoserende.

� Skal du ringe for hjelp – eller notere 

noe, gå rundt hjørnet for ikke 

å provosere.

� Vis vennlighet, spør om det går bra.

Kan hjelpe hverandre

SaLTo-koordinator Bydel Alna
eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Søndre Nordstrand
katrine.bagge.skarheim@bsn.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Vestre Aker
elisabeth.ulleberg@bva.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Grorud
anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no
Salto-koordinator Bydel Sagene
tone.kronquist@bsa.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Frogner
Isabel Espinoza (vikar)
SaLTo-koordinator Bydel Østensjø
annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Nordre Aker
unni.haug@bna.oslo.kommune.no

SaLTo-koordinator Bydel Nordstrand
vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Stovner
tove-s.christiansen@bsr.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Ullern
tonje.tovik@bun.oslo.kommune.no
Utdanningsetatens SaLTo-team
Camilla.Farstad@ude.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Bjerke
may.grunnaleite@bbj.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel St. Hanshaugen
karin.swanstrom@bsh.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Gamle Oslo
elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no
SaLTo-koordinator Bydel Grünerløkka
silje.vie.solhjell@bga.oslo.kommune.no

SaLTo-koordinatorer i bydelene

Gode råd: Både erfarne og nye lokalgrupper
fikk med seg gode råd fra samarbeidsmøtet –
og det var ønske om å fortsette med halvårige
møter.
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Fra midten av august har det vært en ny stemme som har
svart nærmiljøgrupper som har kontaktet frivillighets -
koordinatoren til Natteravnene. Da tok nemlig Gry-Janicke
Nordby over jobben etter Marianne Sætrang Lunde.

Tekst og foto: Anette Haugen

– Det blir spennende, jeg gleder meg veldig til å starte opp, sa

Gry-Janicke Nordby (41), da hun var på opplæring og også tok

turen opp på Ekebergsletta under Norway Cup, for å få en 

forsmak på jobben hun snart skulle begynne i.

Som trebarnsmor har Gry-Janicke lenge vært engasjert i alt

barna har holdt på med. Helt fra de begynte i barnehagen har

hun vært foreldrekontakt, sittet i FAU og også gått natteravn

lokalt hjemme der hun bor, på Kolbotn i Oppegård.

Engasjert
– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, også før jeg fikk barn.

Etter hvert som barna har blitt litt større – de er nå åtte, tolv og

femten år – har jeg tenkt at jeg ville bidra litt mer. Det håper jeg

på å få muligheten til nå gjennom jobben som frivillighets -

ko ordinator i Natteravnene, sier Gry-Janicke.

Noe av det hun ivrer for å hjelpe til med er oppstart av nye grup-

per og ikke minst å hjelpe grupper som er litt nede med å komme i

gang igjen og få ut informasjon. Da hennes eldste datter begynte

på ungdomsskolen undret hun stadig på hvorfor de ikke fikk

informasjon om Natteravnene på foreldremøtene, for hun visste

det fantes en lokal gruppe. Til slutt så hun en notis i avisen og

meldte seg, men det hele var litt tilfeldig, så her håper hun å

kunne bidra.

Halv stilling
Som tidligere utgjør frivillighetskoordinatorjobben en halv stilling

hos Natteravnene. Det passer perfekt for Gry-Janicke, som driver

sitt eget bakeri, Søstrene Nordby, på Tøyen. Det var hennes olde-

far, Karl P. Nordby, som i sin tid startet det kjente bakeriet med

samme navn. 

Mye har skjedd siden den tid, det har vært et generasjonsskifte,

men selv om Gry-Janicke nå har et ønske om å gjøre noe mer ved

siden av, vil hun ikke helt gi slipp på bakerivirksomheten. Det vil

si, hennes bakgrunn er markedsføring, salg, administrasjon og alt

som har med driften å gjøre. Hun baker gladelig på hjemmebane,

men det er ikke hun som tryller fram den gode baksten i eget

bakeri.

Over i styret
For de som lurer på hvorfor Marianne Sætrang Lunde har sluttet

som frivillighetskoordinator, er årsaken at hun kun var i et vikari-

at samtidig med at hun fullførte sitt masterstudie. Hun kommer

imidlertid fremdeles til å ha nær tilknytning til Natteravnene, i og

med at hun ble valgt inn i Natteravnenes nye styre i mai. 

(Se presentasjon side 22.)

Den øvrige staben hos Natteravnene er som før: generalsekretær

Lars Norbom i full stilling og frivillighetskoordinator med ansvar

for sentrum, Thor-Erik Dalby, i halv stilling. 

Gleder seg: Gry-Janicke Nordby har nylig begynt i jobben som frivillighetskoor-
dinator med ansvar for nærmiljøgruppene i Oslo og Akershus. Hun ser fram til
å komme skikkelig i gang.

Endringer 
i natte-
ravnstaben



�
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Sander Brink
(jurist, f. 1987), styreleder

Sander Brink er nederlandsk, men født og

oppvokst i Drammen. Gikk på internasjonal

skole i Frankrike i seks år og tok et år juss i

Belgia. Utdannet jurist ved Universitetet i

Oslo 2013. Ulønnet arbeid som jurist hos

Gatejuristen. Førstekonsulent hos

Namsfogden i Oslo. Begynte som natteravn august-09 og har

siden vært aktiv i Oslo sentrum. I styret siden 2011.

Siri Skrøder (leder, f. 1960), nestleder

Siri Skrøder er født i Fredrikstad, men har

bodd i Oslo i 28 år. Er utdannet førskolelærer

og bedriftsøkonom. Har jobbet med barn i 30

år og er nå leder for Personal og barnehage-

ledelse i Stiftelsen Kanvas. Kanvas er en 

stiftelse som på ideelt grunnlag utvikler og

driver barnehager, og som er pådriver for å

bedre barns oppvekstsvilkår i Norge. Begynte som natteravn i

2008 og har blant annet vært med på å etablere natteravn-

gruppe på Karlsrud (Nordstrand).

Grete Horntvedt
(legdommer, f. 1944), styremedlem

Grete Horntvedt er født på Hamar og har

bodd i bydel Alna i 30 år. Natteravn siden

1990. Utdannet lærer med spesialisering i

engelsk og sosialpedagogikk (UiO). Medlem i

Oslo bystyre for Høyre i 16 år, byråd i sju år.

Leder av Oslo skolestyre og Høgskolestyret i

Oslo og Akershus. Vært Utdanningsdirektør i Oslo og Akershus og

rektor på Treider Privatskole. Siste fem år direktør i Norsk Kultur -

arv. Nå medlem av Alna bydelsutvalg. Legdommer i Oslo

Forliksråd (fra 2013). Har to døtre og fire barnebarn.

Marianne Sætrang Lunde
(høgskolelektor, f. 1968), styremedlem

Marianne er født i 1968, bor i Oslo. Utdannet

barnevernspedagog og har mastergrad i

sosialt arbeid. Jobber på Diakonhjemmet

Høgskole ved Institutt for sosialt arbeid og

familieterapi. 20 års erfaring fra sosialt

arbeid, både med direkte klientarbeid og som

leder innenfor barnevern, psykiatri og forebyggende familie/ung-

domsarbeid. Har jobbet som frivillighetskoordinator i Natte -

ravnene. Styremedlem ved Brusetkollen barnevernsenter siden

2010.

Kim Marius Ilmo Boli 
(samfunnsøkonom, f. 1989) styremedlem

Kim Marius Ilmo Bolin er vokst opp på

Mortensrud i Oslo og er utdannet samfunns-

økonom fra NTNU i Trondheim.

Studieutveksling til New York City i 2008.

Startet eget firma i 2010. Begynte som 

natteravn i bydel Søndre Nordstrand og ble

senere en aktiv vandrer i Oslo sentrum fra november 2013. 

Valgt inn i styret mai 2015.

Olav Erik Storm
(fotograf, selvst. næringsdrivende f. 1954),

varamedlem

Olav Erik Storm er fra Oslo og er engasjert 

i frivillig arbeid i bydel St. Hanshaugen og

på Marienlyst skole. Han har vært FAU-leder

i ti år, driftsstyreleder i seks år og medlem

av KFU (Kommunalt Foreldreutvalg) i tre år.

Han er også ansvarlig for organisering og koordinering av natte-

ravning for åtte skoler i Oslo vest – og har mottatt Marienlyst

Vels Ærespris og Miljø- og Kulturprisen for Bydel St. Hanshaugen.

Gaute Bergmo
(økonomimedarbeider, f. 1967), varamedlem.

Gaute Bergmo har bodd i Florø, Mandal og

Alta før han flyttet til Oslo i 1986.

Frivillighet som kretsdommer svømming,

korpsleder og oppmannsverv i bedrifts -

idrettslag. Var først natteravn lokalt på

Lambertseter, i Sentrum siden 2012. Startet

som postsjåfør, videre til drift data, lisensforvaltning og økonomi-

oppfølging/regnskap. Trives i møte med andre mennesker.

Natteravnenes styre 2015/2016



Alle har behov for svar på sine spørsmål, men det er ikke alltid lett å spørre noen du kjenner. Det finnes flere telefon-
tjenester og nettsider hvor du kan finne god informasjon og hvor du har mulighet til å stille anonyme spørsmål. Disse
sidene kan også være til hjelp for foreldre og andre voksne som lurer på hva de unge er opptatt av.

Trenger du noen å snakke med?

Gratis nødtelefon for barn og unge.
Holder åpent når barneverntjenesten
er stengt. 
Man–fre kl. 15–08. Helgene:
Døgnåpent. www.116111.no

Alarmtelefon for barn og unge                                    

116 111
For alle under 18 år som trenger en
voksen å snakke med. 
Tlf: Man–fre kl. 14–20. 
Chat: Tirs–tors kl. 17–20.

www.korspahalsen.no

Røde Kors-telefonen for barn og unge                                    

800 333 21

Gir informasjon og tips om alt rundt
barn og medier, dataspill, trygg nett-
bruk, digital mobbing, personvern
mm.

www.medietilsynet.no 

Medietilsynet

Svarer på alle type spørsmål fra barn
og unge under 18 år.Tlf: Man–fre kl.
09–15. Nettjenesten: Klar melding
eller Facebook.

www.barneombudet.no

Barneombudet                                    

22 99 39 50
Hjelper foreldre til å delta aktivt i bar-
nas mediehverdag gjennom å formid-
le nyansert informasjon, gode råd og
nyttige verktøy.

www.barnevakten.no

Barnevakten.no
Gir råd og veiledning til alle som har
eller har hatt en spiseforstyrrelse og
til pårørende. Ta kontakt på telefon:
948 17 818 eller mail: 

info@nettros.no.
www.nettros.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser                                    

948 17 818

Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet. 
Åpent: Søn–fre kl. 18–22.

www.ungdomstelefonen.no

Ungdomstelefonen                                    

810 00 277

For voksne som har bekymringer eller
spørsmål rundt barn og unge.
Tlf: Man–fre kl. 09.30–14.30.
Nettjeneste: Døgnet rundt.

www.bekymring.no

Bekymringstelefonen voksne for barn   

810 03 940

Tilbyr gratis samtaler og rådgivning
om alt som har med graviditet å
gjøre.
Åpent: Man–fre kl. 08–20.

www.amathea.no

Amathea                                    

815 32 005

Informasjonstjeneste om helse, for-
hold og familie, rusmidler og seksuali-
tet, med primærmålgruppe unge i
alder 10–30 år. Har egen spørre side.

www.klara-klok.no

Klara Klok

Gratis krisetelefon for alle som treng-
er noen å snakke med, uansett hva
det er.
Tlf: Døgnåpent. Chat: man–tors kl.
18.30–22.30. www.kirkens-sos.no

Kirkes SOS                                    

815 33 300

Gratis hjelpetelefon for incest- og
seksuelt misbrukte i alle aldre og av
begge kjønn.
Døgnåpent. 

www.incest80057000.no

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte   

800 57 000

Informasjons- og diskusjonskanal
drevet av Barne-, ungdoms- og
familie direktoratet.
Gir svar på alt du lurer på, har egen
spørreside. www.ung.no

Ung.no

Gratis og anonym informasjonstje-
neste for alle med spørsmål om
doping.
Åpent: Man–fre kl. 09–15.

www.dopingtelefonen.no

Dopingtelefonen                                    

800 50 200

Svarer og gir råd på alt rundt ruspro-
blematikk. Du kan være helt ano-
nym.Tlf: Man–søn kl. 11–19. Chat:
Man–fre kl. 14–17.

www.rustelefonen.no

RUStelefonen                                    

08588

�

�
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Femten år i
Natteravnenes

tjeneste
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For 15 år siden ble den lokale natte-
ravngruppen på Lambertseter opp-
rettet. Ganske fort fikk de mange
interesserte – og siden har den 
aktive listen bestått av mellom 80 og
100 personer. Natteravnlederen for
gruppen føler seg privilegert med så
mange positive vandrere på laget.

Tekst og foto: Anette Haugen

Det var FAU ved Lambertseter skole som

for 15 år siden tok initiativet til å starte en

natteravngruppe i nærmiljøet. En av dem

som satt i FAU den gang, var Mona

Thorbjørnsen. Hun ble spurt om å ta

ansvaret. Hun hadde mange kontakter og

de mente hun ville fikse dette. Noe av det

første Mona gjorde var å ta en telefon til

Lars Norbom hos Natteravnene sentralt.

– Jeg snakket med både Lars og Ole og

fikk masse informasjon. De kom også med

alt jeg trengte av utstyr, fra vester og lom-

melykter til kaffe og kulepenner. Deretter

snakket jeg med rektor. Kommentaren var

«så hyggelig», og så fikk vi umiddelbart et

eget rom, som bare var vårt, forteller

Mona Thorbjørnsen, som fremdeles er

leder for Lambertseter Natteravnere.

Godt samarbeid
Selv om initiativet ble tatt av FAU ved sko-

len, ble det aldri slik at de fikk ansvaret

for å skaffe vandrere. Mona Thorbjørnsen

gikk inn i administrasjonsrollen, der hun

de siste par-tre årene også har hatt god

hjelp fra sin sekretær Cathrine Jensen,

som ikke minst hjelper henne med å lage

og sende ut vaktlister.

– I begynnelsen rekrutterte vi mange 

gjennom å sende ut det som den gang ble

kalt ranselpost. Jeg skrev informasjon,

kopierte og så fikk elevene det med hjem

til foreldrene. Alt dette fikk jeg gjort på

skolen. Jeg har hele tiden hatt et veldig

godt samarbeid med dem, uansett hvilken

rektor som har vært her, understreker 

natteravnlederen.

I tillegg har hun alltid møtt opp på alle

foreldremøtene i starten av skoleåret. Da

får hun ti minutter helt i starten til å 

presentere Natteravnene. De fleste kjenner

allerede til dem, så det er en takknemlig

oppgave, og det kommer som regel alltid

nye til. Totalt har de rundt 80-100 aktive

vandrere på listen, noe som betyr at de

bare trenger gå to ganger i året hver.

Stor dugnadsånd
Noen ønsker å gå oftere, og da får de selv-

følgelig lov til det. Mona er imponert over

den store dugnadsånden på Lambertseter.

Det er ikke bare foreldre som går. De har

vandrere fra 18 opp til 78 år. Det er 

tidligere elever, foreldre, besteforeldre og

naboer. I tillegg til å rekruttere på skolen,

har de også vært ute i lokalavisen

Nordstrands blad og anmodet folk om 

å bli med. 

– I stedet for å sitte hjemme alene, så bli

med ut å gå, få litt frisk luft og møt andre.

Vil du lufte bikkja samtidig har vi ikke noe

imot det, kommenterer natteravnlederen.

Hun er samtidig litt stolt over at de har

ganske mange yngre mennesker med seg

ut. Hun jobbet selv flere år på

Fritidsklubben på Lambertseter og rekrut-

terer en del derfra. Det hun da kan tilby

Lambertseter
Natteravnere
� Gruppen ble startet for 15 år siden.
� De har 80–100 frivillige på listen.
� De går det meste av skoleåret, to ganger i uken.
� Vandringene skjer onsdager og 

torsdager kl. 19.00–21.00.
� Noen ganger er de også ute 

fredager kl. 21.30–23.30.
� Oppmøte ved gymsalen Lambertseter skole, 

der de har egne lokaler.
� Kontaktperson: Mona Thorbjørnsen, 

tlf: 913 31 612

Natteravnsykkel: Mona Thorbjørnsen har vært leder for Lambertseter Natteravnere i 15 år, helt
siden starten. De har også en egen natteravnsykkel de fikk for mange år siden.
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tilbake er en attest på at de er med som

frivillige i Lambertseter Natteravnere.

Mange arbeidsgivere ser svært positivt på

en slik attest når de skal ansette nye folk.

Midt i uken
I motsetning til en del andre grupper har

Natteravnene på Lambertseter alltid sat-

set på å gå midt i uken. Vanlig vandrings-

tid er onsdag og torsdag fra 19.00 til

21.00. De er imidlertid også ute en del 

fredager, men da litt senere fra 21.30 til

23.30. Nylig sendte de i tillegg ut en 

forespørsel om det er interesse for å gå

lørdager, men i så fall trenger de litt flere

frivillige.

– I samarbeidsmøter med politiet og andre

har vi alltid påpekt at vi ønsker å være ute

når ungdommen er ute – og det er på

hverdagene. På onsdag er det juniorklubb

og på fredag er det klubb for de litt eldre

ungdommene. Derfor er vi også ute en del

fredager, ikke minst om det arrangeres

«skumparty» eller de har andre arrange-

menter, forteller Mona.

De går uansett alltid innom klubben. Det

er viktig at de unge blir kjent med dem og

ikke reagerer negativt om de kommer. Det

behøver ikke ha skjedd noe for at de 

dukker opp. Edru voksne i gule vester skal

være en del av «hverdagsbildet». Politiet

stikker innom klubben på samme måte. Det

faller helt naturlig for alle. 

Samarbeid med politiet
Natteravnene på Lambertseter har ellers

et veldig godt samarbeid med forebyggen-

de avdeling ved Manglerud politistasjon.

De melder fra når de er ute, men heldigvis

har det aldri vært nødvendig å tilkalle

politiet akutt. Det er generelt stille og rolig

på Lambertseter nå, ikke slik som det var

da drabantbyen var ny og mange rykter,

ikke minst om stoff, florerte. 

– Jeg har en gang ringt etter ambulanse

fordi en dame var syk, men det var hun

selv som tilkalte meg. Andre ganger har vi

trøstet og fulgt ungdom hjem, kanskje

fordi de har kranglet med bestevennen.

Ellers skjer det ikke mye her. Vi skal selv-

følgelig ikke være naive og tro at det ikke

skjer noe, men det er mest i det skjulte –

og ikke på den måten at det plager andre,

fastslår ildsjelen, som likevel nylig har fått

melding fra politiet om en ungdomsgjeng

som slenger stygge kommentarer og pla-

ger forbipasserende. Det er ikke hyggelig. 

Men uansett om det skjer ting eller ikke, er

det godt å være forberedt. Derfor holder

de jevnlig «narkotikakurs» i samarbeid

med politiet. Da kommer politiet, forteller

og viser fram ulike stoffer, slik at vandrer-

ne vet hva de skal se etter. Til disse kurse-

ne får de låne lokaler i kirken. Presten er

selv med å gå natteravn, så de har et godt

samarbeid også der.

Påminnelse
For natteravnene som skal ut og gå er det

slik at de blir satt opp på liste en gang om

høsten og en gang om våren. Det blir satt

opp fire per vakt, med tanke på at sykdom

kan forekomme. De må være minst to som

går, men det er normalt heller aldri noe

problem å få noen til å stille på sparket

om nødvendig. Her føler Mona seg privile-

gert. Det er så mange som sier ja!

– Vi starter opp vandringene noen uker

etter at skoleferien er over, slik at folk

kommer litt i gang. Cathrine sender ut

vaktlister på mail og så sender jeg en sms

eller ringer uken før for å minne om 

vandringen. I dagens samfunn skjer det

mye og folk er så aktive at jeg har full for-

ståelse for at man kan glemme. Derfor er

det viktig med en påminnelse, sier Mona.

Når det gjelder den gode dugnadsånden

vil hun også trekke fram at de sammen

pusset opp lokalene nå i vår. De kjøpte inn

maling og flere stilte opp for at rommet

deres, som ligger perfekt til rett ut mot

idrettsbanen på Lambertseter, skulle bli

ekstra trivelig. En natteravn som skulle

flytte kom også innom med et bord og sto-

ler han ikke lenger trengte.

De har kaffetrakter, eget toalett og alt

annet de trenger i lokalene, men kaffe -

pausen tar gruppen likevel på Shell/

7-eleven på Lambertseter. Der har de 

gratis kaffeavtale til alle natteravner som

kommer innom med vesten på seg.

Liker det
Femten år er lenge, så det er nærliggende

å spørre hvorfor Mona Thorbjørnsen frem-

deles engasjerer seg i Natteravnene?

Hennes egne barn er nå voksne og hun er

blitt bestemor.

– Jeg holder på fordi jeg liker det. Det gir

motivasjon at folk er så pliktoppfyllende.

Trenger jeg noen ekstra har jeg flere å

ringe til, så kommer de nærmest løpende.

Vi får også mange hyggelige kommentarer

både av voksne og ungdom ute. De er vant

med at vi er der og føler en trygghet. Det

gjelder også de eldre, svarer natteravn -

lederen.

Om natteravnene ikke er ute en enkel

kveld, hender det hun får telefoner med

spørsmål om hvor de er. Det virker som en

del følger med hjemmefra, så hun ber 

natteravnene lyse med lykter i skogom -

rådene slik at de blir sett. All den positive

responsen og folks store dugnadsånd er

drivkraften som gjør at hun fortsetter.

Ut å gå: Det er ikke vanskelig å få folk til å gå natteravn på Lambertseter.
Denne kvelden er det de erfarne natteravnene Wenche Bergmo, Anita

Haugen, Tommy Alveid, Dag Jahren og Sigga Magga Thorkelsdottir som er
ute og følger med på hva som skjer i nabolaget.
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Intervju med en natteravn

Da John-Olav Jacobsen (69) flyttet
til Bøler for ti år siden, tok han og
samboeren ganske raskt kontakt med
de lokale Natteravnene. De gikk mye
tur, så hvorfor ikke ta på seg gule
vester, gjøre noe nyttig og bli kjent
med både folk og steder i det nye
nabolaget.

Tekst og foto: Anette Haugen

– Vi flyttet til Bøler i 2005 og begynte å

gå natteravn for å bli kjent. Samboeren

min er opprinnelig fra området, men for

meg var dette et nytt nabolag i Oslo. Vi

går vanligvis tur om kvelden uansett, så vi

tenkte at vi like gjerne kunne gjøre noe 

fornuftig og bli kjent med andre som bor

her samtidig, sier John-Olav Jacobsen.

På Bøler er det en fast og trofast gjeng

som organiserer Natteravnene i området.

John-Olav og samboeren kjente noen i

gruppen, tok kontakt og møtte opp en 

fredagskveld for å bli med. Der fikk de til-

delt en gruppe, de fikk opplæring og bare

få uker senere ble de såkalt nøkkelansvar-

lige med ansvar for sin egen gruppe.

Samarbeid
– Jeg og samboeren min prøver stort sett

å gå natteravn sammen. Vi går hver fjerde

eller femte fredag. I tillegg stiller vi opp på

forespørsel om det er sykdom eller om

noen er på ferie og ikke kan ta vakten sin.

Vi bor like ved frivilligsentralen der opp-

møtet er, så det er ganske enkelt å få tak 

i oss, forteller John-Olav Jacobsen.

I tillegg til at Natteravnene på Bøler går

hver fredag i skoleåret, stiller de på 

arrangementer om for eksempel ungdoms-

klubben ber dem komme. Det skjer i så fall

ofte på lørdager. I tillegg prøver de å stille

med noen til å gå dagravn under Norway

Cup-uka. Den faste gjengen som står for

organiseringen på Bøler får dessuten god

hjelp fra et par skoler.

– Vi stiller med lokaler, vester, utstyr og

lager vaktlister vi sender til FAU ved Bøler

og Skullerud skole. Så organiserer FAU

med klassene på skolene og sender folk til

oss. Det fungerer fint. Vi møter dessuten

opp på det første foreldremøtet hver høst

for å informere, forklarer den erfarne 

natteravnen.

Lite miljø
John-Olav Jacobsen synes det er veldig

positivt å gå natteravn og det har gitt ham

mye tilbake. Ikke minst har han blitt kjent

med mange mennesker, både foreldrege-

nerasjonen på Bøler og ungdommen selv. 

– Etter å ha gått natteravn i ti år, kan jeg

si at ungdommen her generelt er veldig

aktive. Mange er med i korps, kor og idrett.

Basket er veldig populært. Det har også

betydd mye at vi har fått en flerbrukshall

ungdommen kan bruke fritt hver fredag.

Det er hyggelig når de unge hilser på deg

på gaten. Det bor mye folk på Bøler, men

miljøet er likevel lite. Vi har nesten alltid

med oss foreldre eller trenere som kjenner

de unge, påpeker John-Olav Jacobsen.

Selv om det stort sett er stille, har natte-

ravnen opplevd noen episoder der de har

tilkalt politiet. Han tror det har skjedd fire

ganger. Det har da stort sett vært for å få

bistand til å hjelpe ungdom hjem. Han

medgir at det er en god følelse når du 

forhindrer at fulle ungdommer sovner ute 

i femten minusgrader.

Trapper ned
Selv om John-Olav Jacobsen synes det er

veldig positivt å gå natteravn, kommer han

nå fra høsten av til å trappe ned på grunn

av helsa. Samboeren hans fortsetter som

nøkkelansvarlig, men selv vil han bare gå

på forespørsel, om andre ikke kan. Og så

kommer han garantert til å ta noen runder

under Norway Cup, for det synes han er

ekstra hyggelig.

Om han skal gi en oppfordring til andre, så

er det «å gå tur med hunden eller få deg

litt frisk luft i gul vest». Mange sier de er

trøtte når de kommer hjem fra jobb, men

samtidig har han erfart at det gir seg så

snart du har vært ute en halv time. Da

kommer energien!

Kom deg ut på tur!

Erfaren: Etter å ha gått natteravn i over ti år på Bøler, trapper John-Olav Jacobsen nå litt ned. Men han
har gitt beskjed om at det bare er å ta kontakt om de trenger hjelp.
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For ti år siden lanserte Natteravnene nye
nettsider. Sidene er stadig blitt fornyet –
senest denne våren. Her er det som ble
skrevet i bladet Respekt om nettsidene
for ti år siden:

Siste nytt om vandringer, informasjon om orga-

nisasjonen og ferske nyheter. Natteravnene

har landet i cyperspace.

www.natteravnene.no er adressen du kan gå

til når du trenger informasjon om

Natteravnene. Internettsidene er en videre -

utvikling av de gamle sidene, men med penere

og mer funksjonelle løsninger. 

– I arbeidet med hjemmesidene har jeg 

fokusert på at de skal være så oversiktelige

som mulig, i tillegg til at de skal være spennen-

de å være inne på og kunne brukes aktivt, sier

Grete Risvik, natteravnen som har hjulpet til

med å lage sidene.

Internettsidene vil stadig bli oppdatert med

nytt stoff, slik at du kan følge med på hva som skjer i 

organi sasjonen. 

– Nyhetsoppdatering fra landets aviser vil bli lagt ut jevnlig. Da

kan man se og lære hvordan andre grupper driver sin virksomhet,

sier Halvor Berg Hovind, informasjonsmedarbeider i Natteravnene. 

Han oppfordrer natteravngrupper fra hele landet til å komme med

innspill.

– For at hjemmesidene skal kunne fungere optimalt er vi avhengi-

ge av tilbakemeldinger og oppdateringer. Jeg håper på et godt

samarbeid med brukere og hyppige besøk!

Les om Natteravnene på nettet!



Konkurranse

33www.natteravnene.no Gatelangs - 03-2015

Stanley Security AS
som gir oss gratis

alarm tjeneste, 

parkering med mer.

Joh. Johannson
som gir oss 

gratis kaffe.

Norpost
som besørger gratis 

utsending av 

rekrutteringsmateriell.

Norske Shell
som sørger for gratis 

drivstoff til bilene våre.

Hafslund ASA 
som bidrar med

engasjement og 

økonomisk støtte

Natteravnene takker gode samarbeidspartnere:

HVOR ER

paraplyEN?
Hvor i Norge befinner natteravnparaplyen
seg på dette bildet?  Vet du svaret? 
Send en mail til: gatelangs@natteravnene.no
innen 1. november, så er du med i trekningen
av en fin premie.

Løsning i forrige nummer var: Ekebergparken i Oslo.

Følg også vår konkurranse på Facebook. Med jevne mellomrom stiller vi samme spørsmål

der. Lik siden vår «Natteravnene» og følg med på «Paraplyens vandring». 

Fem råd for en 
tryggere bytur

� Ikke ta pirattaxi

� Ikke hør på musikk om 

du går alene nattestid

� Oppsøk opplyste gater 

på hjemturen

� Vær observant og våken

� Forsøk å ta følge med venner, 

når det er mulig

Natteravnenes 
tips for en 
tryggere og 

hyggelig bytur:
� Hold sammen –

pass på hverandre 

og ikke la noen være alene.

� Planlegg hjemreisen: 

Sjekk busstider, ha reservepenger 

til drosje og ha en god 

backup-plan (for eksempel 

overnattings muligheter hos 

venner, avtalt hjemkjøring, 

ha strøm på mobil telefonen). 

Unngå mørke og lite trafikkerte 

områder. Velger du å gå hjem – 

gå i opplyste og befolkede gater.
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Fra 2001 til 2003 falt antallet
narkotika utløste dødsfall per år fra
405 til 255, fulgt av en utflating til
2009. Fra 2009 til 2013 var det en ny
nedadgående trend fra 285 til 234.

– Det er for tidlig å si om reduksjonen fra

2009 til 2013 vil fortsette, sier Ellen J.

Amundsen, forsker ved Statens institutt

for rusmiddelforskning.

– Vi har indikasjoner på at injisering av

heroin har vært på retur i Norge, men

andre opioider blir jo misbrukt og tar over

som dødsårsak.

Rapport
I SIRUS-rapporten «Narkotikautløste 

dødsfall» tar Amundsen for seg trender 

i narkotikautløste dødsfall i Norge siden 

70-tallet, samt mer detaljerte oversikter

for de siste år.

De første narkotikautløste dødsfallene i

Norge ble registrert i siste halvdel av

1970-tallet som en konsekvens av at

heroin var blitt tilgjengelig i landet. 

Antall dødsfall økte jevnt på 70- og 

80-tallet, med en påfølgende stor økning

fra begynnelsen av 90-tallet fram til

2001. Fra 2001 til 2003 falt antallet, og

har siden vært mer eller mindre stabilt. Det

kan imidlertid se ut til at det har vært en

ny nedgang de senere år.

Befolkningen i alderen 15–64 år har økt

etter tusenårsskiftet. Et stabilt antall døde

betyr dermed at antall narkotikautløste

dødsfall per innbygger har gått ned. Målt

som andel av befolkningen, har narkotika -

utløste dødsfall blant menn gått ned fra

25 til under 15 per 100 000 innbyggere i

aldersgruppen 25–34 år siden 2007. Det

har også vært en nedgang i aldersgruppen

15–24 år og fra 2009 i aldersgruppen

35–44 år. Også for kvinner ser vi en 

nedgang i aldersgruppene under 45 år. 

Opioider dominerte
I hele 90 prosent av dødsfallene utløste

opioider dødsfallet. Opioider omfatter

heroin, morfin, metadon m.fl. Overdosene

utgjorde hovedtyngden av dødsfallene (78

prosent). Selvmordene utgjorde 11 prosent

og mentale forstyrrelser/avhengighet av

narkotika ti prosent i perioden 2003 til

2013. 

Oslo har hatt flest narkotikautløste døds-

fall målt i antall, mens Hordaland de siste

tre år har hatt flest slike dødsfall målt i

forhold til innbyggertallet. Antall dødsfall

per innbygger varierte mye mellom fylke-

ne. I Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-

Trøndelag og Troms var risikoen for slike

dødsfall lavest. I årene 2009–2013 ble

det registrert narkotikautløste dødsfall i

cirka 80 av landets 430 kommuner. 

Bedre utvikling i Norge 
Narkotikautløst dødelighet i Norge var den

nest høyeste i Europa i 2010 til 2012. 

Bare i Estland var den høyere. Irland,

Storbritannia, Sverige, Finland og

Danmark lå også høyt. 

Selv om Norge ligger nest høyest, har

utviklingen over tid vært mer positiv i

Norge enn i Sverige, Finland, Estland og

Irland. I disse land har det vært en jevn

økning i narkotikarelaterte dødsfall de

siste ti årene. Storbritannia hadde en jevnt

økning fra 2003 til 2008, påfulgt av en

jevn nedgang. Norge og Danmark har hatt

en nedgang de siste årene. 

Kilde: www.sirus.no, SIRUS-rapport 2/2015,
Narkotikautløste dødsfall 

(Artikkelen er gjengitt med deres tillatelse)

Nedadgående trend for 
narkotikautløste dødsfall

Trenden: Antall narkotikautløste dødsfall 1976-2013. Kjønn
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