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Innhold 

• Kort om oss 

• Forebygging og nettpatruljen 

• Etterforskning av seksuallovbrudd ( på nett ) 

• Trender 

• Deres rolle 

− Offer vs gjerningsperson 

• Andre spørsmål / diskusjon? 



 
Hovedfokus Nettpatruljen 
 
• Hovedoppgaven for Nettpatruljen er å jobbe kriminalitetsforebyggende, 

hindre lovbrudd og uønskede hendelser, bygge tillitt og ha dialog med 

borgerne 

 

• Politiets virksomhetsstrategi beskriver et mål om at vi i 2025 skal være til 

stede i det digitale rom, på en måte som gjør at innbyggerne opplever 

trygghet og har høy tillit til politiets arbeid 

 

• Som ett av flere tiltak for å nå dette målet, skal politiets tilstedeværelse på 

nett etableres i samtlige politidistrikt i løpet av 2018 

 

 

 



Politiets strategi  for sosiale medier 

Informasjons-
oppgaver 

Åpne, 
uniformerte 

politioppgaver 

Skjulte, sivile 
politioppgaver 



Resultatmål – Nettpatruljen: 

 

Støtter opp under politiets samfunnsoppdrag med å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape 

trygghet for befolkningen på nettet.  

Etableres i begrenset omfang med mulighet for utvidelse på andre sosiale medier 

Skal  på sikt være tilgjengelig 24/7.  I piloten vil nettpatruljen bli etablert i redusert omfang 

Skape dialog med borgerne – spesielt barn og unge. Ekstra fokus på borgere i Søndre Nordstrand 

Bidra til tett samarbeid med alle relevante spesialfunksjoner i politidistriktet og  eksterne 

samarbeidspartnere.  

Bidra til kompetanseheving i arbeid og muligheter på sosiale medier for ansatte i Oslo politidistrikt 

 

 

 

 



POLITIET PÅ SNAPCHAT: nettpatoslo 



Åpen chatt fra 09:00-15:00 aller hverdager 

Lav terskel for å ta kontakt 

 

Spør om hva som helst 

 

Bare snakke 

- Ikke bare politi men også 

voksenpersoner 

 

Men vi har en stor verktøykasse hvis 

ungdommer ønsker hjelp. 



Kanaler: 

 

 



Etterforskning - SEAS 

• Størsteparten av seksuallovbrudd 

− Prostitusjon og blotting 

• Fremgangsmåter 

• Kapasitetsbegrensninger 

• Mediefokus 

• Tabu…? 

 





Trender 
 

• Økning 

− Avdekker mørketall? 

• Unge barn 

• Selvproduserte overgrep 

− Frivillighet, tvang og grenseland 

• Porno 



Deres rolle 
 

• Avdekke 

• Innledende etterforskning 

− Bevissikring? 

• Støtte 

− Dinutvei.no 

− DIXI  

− Barnevakten.no 

− Tips politiet 

• Må man anmelde?  

− Strl §196 

◦ Incest, misbruk overmakt, seksuell omgang med barn u/14, vold i nær relasjon 



Spørsmål - Diskusjon 
 




