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INFORMASJONSKRIV TIL FORESATTE  
VEDR. HENDELSER PÅ VARDÅSBANEN (UTENFOR LOFTET)  
  
 

 

Den 16.02.22 ble det gjennomført et møte vedr. bekymring for store ansamlinger med opp til 60 
ungdom i alderen 13-17 år på Vardåsbanen og ved Extra Vardås. Dette området ligger i umiddelbar 
nærhet til Loftet ungdomsarbeid i Randesund misjonskirke der det samles en annen ungdomsgruppe. 
Ungdommen som er til stede ved Vardåsbanen er i stor grad fra bydel Øst, men kommer også fra 
andre bydeler.   
 

Det er ingen tvil om at de siste årene med pandemi i samfunnet helt klart har preget ungdommene 
og de har blitt svært skadelidende på flere områder. Det er derfor stor forståelse for at ungdom har 
et ekstra behov for å samles, være sosiale og finne på ting sammen nå som samfunnet åpnes mer 
opp igjen. Mange ungdom er spenningssøkende, har behov for å få ut energi og trenger naturligvis et 
sted å være sammen.   
 

Allikevel er det viktig å ta tak i bekymringen som har oppstått når mange ungdom har vært samlet, 
med at det begås kriminalitet som oppskyting av fyrverkeri, utøvelse av skadeverk, tyveri, bæring av 
kniv, slåsskamper, samt salg og bruk av rus, herunder alkohol og hasj. Utfordringene har vært over 
noe tid, og flere fredager på rad har ungdom nå samlet seg og skapt stor uro for nærmiljøet. Politiet 
og andre voksne som har vært i dialog med ungdommene har opplevd opposisjonell atferd hos flere 
av ungdommene, som også skaper bekymring.   
  
Møtet ble initiert av forebyggende avdeling i kommunen, forebyggende avdeling i politiet og Loftet 
Ungdomsarbeid i Randesund misjonskirke. Til stede i møtet var også FAU-representanter og noen 
elever fra Holte, Haumyrheia, Ve og Vigvoll skole. Hensikten med møtet var å informere om 
situasjonen og bekymringen som foreligger, samt komme frem til gode forebyggende tiltak sammen 
for ungdommen og nærmiljøet, på kort og lang sikt.  
  
Det ble i møtet snakket om viktigheten av at foresatte er informert og bevisstgjort hva som rører seg 
i ungdomsmiljøet, herunder ungdomsansamlingene på Vardåsbanen.   
  
Følgende ble drøftet:  
Kortsiktige tiltak:  

• Skriftlig bevisstgjøring og informasjon til foresatte (herunder dette skrivet)  

• Foresatte anbefales sterkt å snakke med ungdommen om denne bekymringen  

• Elevrådsrepresentanter snakker med skoleledelsene om bekymringen  

• FAU-lederne engasjerer trygge voksne som kan delta på synlig tilstedeværelse i en form for 
natteravnvandring. FAU-representantene melder inn aktuelle voksne til områdekontakt 
Emilie Hvistendahl Moe, som koordinerer dette.  

• Kommunens Feltteam er informert om bekymringen og vil være til stede enkelte fredager 
fremover. Feltteamet vil oppsøke ungdom og forsøke å skape dialog. De har som mål å være 
trygge voksne til stede for ungdom.  

• Politiet er informert og vil være til stede ved kapasitet på fredager fremover  

• Gjennomføre nytt møte med samme deltakere om noen uker for evaluering og drøfte veien 
videre, herunder langsiktige tiltak  

 
 

 



 

18.02.22 

Langsiktige tiltak:  

• Invitere ungdom til et stormøte der de kan si noe om sine behov og ønsker  

• Forsøke å komme i posisjon til ungdom som har behov for og ønsker oppfølging/hjelp   

• Ungdommene etterspør flere steder å henge. Kommunen skaffer en oversikt over aktiviteter 
og fritidstilbud som eksisterer og undersøker hva ungdommen savner av tilbud. Bydelshuset 
på Søm, «Klubben», er et alternativt sted for ungdommen å være per dags dato.  

• FAU undersøker muligheten for å bruke de ulike skolenes arealer til aktiviteter / fritidstilbud i 
helger og ferier  

• Relasjonsbyggende arbeid mellom politiet og ungdommen. Forebyggende politi undersøker 
muligheten for å gjennomføre en fotballkamp eller aktivitet mellom politiet og ungdommen.  

• Vurdere å etablere en arbeidsgruppe etter neste møte med hensikt om å arbeide sammen 
for ungdommen  

 
Kommunen og politiet kaller inn til et nytt møte om noen uker, med samme deltakere for å fortsette 
drøftelsen og beslutte de langsiktige tiltakene. Det er viktig å presisere at intensjonen ikke er at 
ungdom skal utebli fra Vardåsbanen, men at ungdom kan samles i nærheten av der de bor. Samt 
gjerne i noe mindre grupper og at det heller foregår aktivitet som ikke er kriminell.   
 

Foresatte med konkret bekymring for ungdom i forbindelse med rus og kriminalitet kan ta kontakt 
med forebyggende politi Sigrid Viste for råd og veiledning, samt å vurdere iverksettelse av 
forebyggende tiltak for ungdommen.  
 

Foresatte og andre voksne med konkrete innspill til forebyggende tiltak i forbindelse med overnevnte 
utfordringer, bes ta kontakt med områdekontakt Emilie Hvistendahl Moe.  
  
 
Med vennlig hilsen 

Sigrid Viste, forebyggende avdeling i politiet 
Emilie Hvistendahl Moe, forebyggende avdeling i kommunen  
 
 

Kontaktinfo:  
Forebyggende avdeling i politiet: Sigrid Viste, sigrid.viste@politiet.no, tlf. 98820783  

Forebyggende avdeling i kommunen: Emilie Hvistendahl Moe, 

emilie.moe@kristiansand.kommune.no, tlf. 90639242  
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