
 

Justis- og innvandringsministeren  
 

Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 
Kontoradresse: Gullhaug Torg 4A Telefon: 22 24 31 00 

Org. nr.: 972 417 831 

 

Stortingets president 
Stortinget 
0026 OSLO 
 
 
 

 

 

  

   

Deres ref. Vår ref. Dato  
    19/5684 - SIGR 10.12.2019 

 

Spørsmål nr. 378 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Carl I. Hagen       
 
Spørsmål: 
Vil justis- og innvandringsministeren sørge for at bakgrunnen til de 182 på landnivå blir 
klarlagt og offentliggjort, slik at denne kriminalitet kan bekjempes på en god måte?  
 
Svar: 
Politiet har hjemmel til å innhente og registrere opplysninger om landbakgrunn dersom 
det er av betydning for deres oppgaveløsning, både i den enkelte straffesak og i 
forebyggende øyemed. Opplysningene vil også kunne deles med andre aktører dersom 
det er nødvendig, for eksempel i det forebyggende arbeidet. Jeg vil imidlertid se 
nærmere på om det er rom for at man i større omfang behandler slike opplysninger, 
siden dette kan bidra til en bedre kriminalitetsbekjempelse. 
 
Jeg gjør også oppmerksom på at SSB utarbeider offentlig statistikk om 
gjerningspersoners landbakgrunn: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-
kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/mer-detaljerte-tall-for-siktede-med-
innvandrerbakgrunn. Herunder utarbeides det statistikk fordelt på lovbruddstype og 
enkeltland, noe som etter mitt syn imøtekommer behovet for offentlig tilgjengelig 
informasjon om gjerningspersoners landbakgrunn.  
 
Politidirektoratet viser for øvrig til at Oslo politidistrikt i dag utarbeider analyser over 
personer under 18 som kan omtales om unge gjengangere. I disse analysene deles 
gjerningspersonene blant annet inn i kategoriene «fødeland Norge» og «fødeland andre 
land». 
Under følger en fremstilling av dette for de første tre kvartalene for årene 2010-2019. 
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Oslo kommune og Oslo politidistrikt utgir årlig en felles rapport om barne- og 
ungdomskriminaliteten i Oslo. Et område som følges særskilt er unge som begår gjentatt 
kriminalitet. I rapporten for 2018 vises det til at det i første halvår 2017 ble sett 
nærmere på bakgrunnsfaktorer for en liten gruppe gjentatte gjengangere første halvår 
(36 personer). Noe av det som utpekte seg for den gruppen, var at de i stor grad hadde 
foreldre som var født i andre land, men at de aller fleste var norske statsborgere, og også 
født i Norge. I rapporten ble det vist til at etnisk bakgrunn og fødeland i seg selv 
forklarer lite hvorfor noen blir kriminelle, men sier noe om andre mulige bakgrunns-
faktorer, som blant annet fattigdom, språkutvikling, hjelp til skolearbeid, og foreldrenes 
forhold til det offentlige hjelpeapparatet dersom barna får utfordringer.   
 
I rapporten for 2018 vises det også til at det vil bli gjort en mer omfattende 
undersøkelse og analyse av samtlige gjengangere siden 2015. Politidirektoratet har 
informert meg at dette arbeidet er i gang, og at en rapport er planlagt ferdigstilt i 2020. 
Politidirektoratet har opplyst til meg om at foreldrenes landbakgrunn også vil bli 
vurdert i den rapporten. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jøran Kallmyr  
 


