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INTENSJONSPROTOKOLI,

om tverretatlig samarbeid innen foreby gging av kriminalitet blant mindreårige,

deres rehabilitering og reintegrering

Regjeringen i Arkhangelsk fylke, Innenriksetaten (UVD) i Arkhangelsk fylke, Kriminalomsorgen
Russland (UFSIN) i Arkhangelsk fylke og Domstolen i Arkhangelsk fylke, pa en side, og Barne-,
ungdoms- og familieetaten region nord, Kriminalomsorgen region nord (Kongeriket Norge), på en
annen side, videre kalt Partene,

med tanke pa behovet for å være spesielt oppmerksom på organiseringen av arbeidet med
mindreåri^,,e lo\,brvtere,

pa bakgrunnen av inngåelse av Samarbeidsprogrammet mellom Justisdepartementet av Den
Russiske Føderasjon og Justis- og politidepartementet av Kongeriket Norge, undertegnet den 29.
januar 2010, samt i samsvar med kravene i FNs konvensjon om barns rettigheter, FNs "Standard
Minimum Rules" om rettshåmdhevelse mot mindreårige, FNs Hovedprinsipper for forebygging av
kriminalitet blant mindreårige,

uttrykker ønske om:

a utvikle et langsiktig samarbeid knyttet til forebygging, rehabilitering og reintegrering av
mindreårige lovbrynere;

å utveksle erfaringer og informasjon om utvikling pa dette området.

1. Prosjektsamarbeidets målsetting

I.I. Overordnet nidsetting for prosjektpartiierskapet er a legge til rette for spredning av kunnskap i
Barentsregionen om straffereaksjoner overfor barn og ungdom, utbre bruk av alternative
straffereaksjoner overfor mindreårige lovbrytere som beskytter deres legitime rettigheter og
interesser, samt bidrar til å unngå ny kriminalitet.

1.2. Partene har som mål å samarbeide i følgende hovedretninger:

utredning av praksis og systemer brukt i begg=e landene for å forebygge
ungdomskriminalitet;

rehabilitering og sosial støtte for mindrearige som har returnert fira fengselet, med tanke på
deres resosialisering og reintegrering i samfunnet,

regelmessig utvekslin_; av informasjon om nye trender i utviklingen av nasjonal lovgivning
om forebygging av ungdomskriminalitet;

organisasjon og gjennomforing av forebyggende arbeid på et individuelt nivå med familier til
mindreårige lovbrvtere;

innfor in- aN juvenile teknolo,ncr i straffesaker illot mindreå rige,

bruk av meklin,,, torsonin^ mellom offeret og den mindreårige lovbryter for a overvinne de
negative virkningene av begatt kriminalitet;

bruk av alternative straffereaksjoner overfor mindreårige lovbrytere i samsvar med nasjonal
l ovgiN,iiing,

1.3. Samarbeidet er antatt å bl i uttort innenfor samarbeidsprogramme t i Barentsreglonen "Chi ldren
and Youth At Risk: 2008-2012" som indikerer at unge lovbrytere er en prioritert målgruppe innenfor
rammene av internasjonalt samarbeid, med spesielt fokus på tverretatlig samarbeid rettet mot
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rehabilitering og reintegrering av unge lovbrytere må vektlegges særskilt for denne gruppen.

2. Prosjektorganisering

Partene uttrykker beredskap til a undersøke følgende spørsmål:

2.1. Om organisering av prosjektsamarbeidet pa to nivåer, henholdsvis i en styringsgruppe og en
prosjektgruppe.

Følgende politiske strukturer har tenkt å delta i styringsgruppen; på Norsk side representanter for
Justis- og politidepartementet i Kongeriket Norge og Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Barne-
likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kongeriket Norge), på Russisk side - representanter for
Regjeringen i Arkhangelsk fylke, Kriminalomsorgen Russland (UFSIN) i Arkhangelsk fylke,
Innenriksetaten (UVD) i Arkhangelsk fylke og Arkhangelsk fylkesrett.

Med tanke på tverretatlig samarbeid og effektivitet i gjennomføringen av aktiviteter støtter Partene
ideen om å ha i prosjektgruppen fra Norsk siden representanter for Kriminalomsorgen i Nord-
Norge, Barne-, ungdoms- og familieetaten Nord-Norge, og fra Russisk side representanter for
Kriminalomsorgen Russland (LJFSIN) i Arkhangelsk fylke, Innenriksetaten (UVD) i Arkhangelsk
fylke, Arkhangelsk fylkesrett, klinisteriet for utdanning, vitenskap og kultur i Arkhangelsk fylke,
Ministeriet for helse og sosial utvikling i Arkhangelsk fylke, Kommisjonen for mindreårige og
beskyttelse av deres rettigheter ved Guvernøren i Arkhangelsk fylke.

2.2. Om utnevnelse av prosjektkoordinatorer av prosjektaktiviteter på Norsk og Russisk side for
gjennomføring av samarbeidsaktivitetene.

2.3. Om muligheten til å ^T'ennomfore møter for prosjektgruppen to ganger i året, der hensikten er å
definere prosjektaktiviteter for kommende periode, å organisere fagseminarer om forebygging av
kriminalitet blant nlrndreal'l,,e, deres rehabilitering og reintegrering for fagfolk fra relevante
institusjoner, samt utarbeidelse ay søknader om finansiering av prosjektaktiviteter.

3. Prosjektaktiviteter

Partene uttrykker intensjon til a undersøke følgende spørsmål:

3.1. Om å fremme erfarings- og kompetansedeling om programmer med dokumentert effekt innen
torebygging av barne- og ungdomskriminalitet, rehabilitering og reintegrering av mindreårige
lovbrytere.

3.2. Om å gjennomtore prosjektaktivitetene for de prioriterte arbeidsområder som er identifisert i
SamarbeidsproUrammet mellom Justisdepartementet av Russland og Justis- og politidepartementet
av Kongeriket Norge undertegnet den 29. januar 2010, og programmet " Children and Youth at Risk
in the Barents Rc,,ion 2008 - 2012".

3.3. Om opplæring av personell innen provgrammet ART ("Aggression Replacement Training"),
implementerin,, ay konfliktrad samt fremtidig veiledning av spesialistene som gjennomgikk
opplæring.

3.=1. Om signering ay årsplaner for felles aktiviteter innen samarbeidet.

3.5. Om finansiering av prosjektaktivitetene ( reisekostnader, overnattinger , tolking) fra midler
innvilget av "Northern Dimensjon Partnership in Public Health and Social well-being" ( NDPHS) for
det norske Samarbeidsprogrammet for Helse og relaterte Sosiale spørsmål i Barentsregionen.

Vedtak om finansiering av aktiviteter for 2010 er allerede tatt. Søknader om midler for perioden
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2011-2012 vil bli utviklet i fellesskap og sendes til NDPHS i samsvar med tidsfristen fastsatt i
Samarbeidsprogrammet for Helse og relaterte Sosiale spørsmål i Barentsregionen.

-f. Prosjektsamarbeidets gyldighet

4.1. Partene antar at prosjektsamarbeidet skal gjennomføres i perioden 2010 - 2012.

Undertenget i Arkhangelsk den 16. september 2010 i seks eksemplarer, hvert eksemplar er utformet
pa russisk og norsk.

På vegne av Regjeringen i Arkhangelsk fylke

Viseguvernør i Arkhangelsk fylke

for økonomi og finanser

På vegne av UFSIN Russland i Arkhangelsk

Leder for UFSIN Russland i Arkhangelsk fylke

På vegne av Domstolen i ArkhngelsV ylke

Stedfortreder for formannen

for Domstolen i Arkhangelsk fylke

På vegne av Innenriksetaten (UVD) i Å - anUe sk fylke

Leder for UVD i Arkhangelsk fylke
c CA

A.A. Dementjev

A.D. Kilanov

V.G. Bunkov3

På vegne av Barne-, ungdoms- og familieeta en region nord

S.N. Kozlov

Regiondirektør UPål Christian Bergstrøm

På vegne av Kriminalomsorgen region nord

Assisterende regiondirektør Kaia Strandjord
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