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Tiltaksplan mot tagging 2011 – 2018 

1. FOREBYGGENDE VIRKSOMHET MOT BARN OG UNGE 
Delmål Strategi og tiltak Ansvar/Samarbeid 
1.1  
Holdningsskapende 
aktiviteter må inn i skolen 
tidligere enn i dag, for å gi 
målrettet informasjon om 
konsekvensene som tagging 
fører med seg. 
 
 
 

1.1.1.  
Det må utarbeides et pedagogisk 
undervisningsopplegg til bruk i 
barneskolen der tema tagging 
inkluderes i dagens undervisning 
om natur og miljø, forsøpling, 
kildesortering mv. 
 
1.1.2. 
Ikke alle voksne som arbeider 
med barn og ungdom er like 
negative til tagging, og 
formidler dette. Det må utvikles 
informasjonsmateriell som kan 
brukes i undervisning og 
informasjonsarbeid rettet mot 
barn og ungdom. Selv om man 
er positiv til ”graffitikunst”, bør 
det være mulig å formidle at 
tagging er hærverk og ulovlig.  
 
1.1.3 
Fortsatt satsning på årlige 
”events” som setter fokus på 
konsekvensene ved tagging uten 
å løfte ”den moralske 
pekefingeren” bla ved å vise at 
gaterommet kan brukes til annet 
enn å tagge og som utfordrer 
ungdom til å se på tagging fra 
flere sider. 
 

1.1.1.2. 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- Utdanningsetaten 
- STK (ved 
Samferdselsetaten)  
 
 
 
1.1.2.1. 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- Utdanningsetaten 
- STK (ved 
Samferdselsetaten)  
- Politiet 
- Ressursgruppe  
- Byrådsavdeling EST 
(SaLTo) 
 
 
 
 
1.1.3.1 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- STK (ved 
Samferdselsetaten)  
-Utdanningsetaten 
- Politiet 
- Byrådsavdeling EST 
(SaLTo) 
 

1.2. 
Det må satses på 
holdningsskapende tiltak 
mot foreldre og foresatte. 
 

1.2.1 
Det må utarbeides 
informasjonsmateriell til 
foreldre og foresatte som viser at 
tagging er straffbart og at dette 
kan få store følger både 
økonomisk og på andre områder. 
Langt fra alle foresatte er klar 
over dette.  
 
 
 
 

1.2.1.1 
- Rusken/ Byrådsavd. MOS 
- STK ved 
Samferdselsetaten  
- Utdanningsetaten 
- Politiet 
- Byrådsavdeling EST (ved 
SaLTo)- Ressursgruppe  
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1.3.  
Arbeidet i styrings- og 
ressursgruppen om tagging 
må videreutvikles for å 
oppmuntre til tettere 
samarbeid på tvers av 
relevante fagmiljø i 
kommunen.  
 
 

1.3.1  
Oslo er en arena for 
”taggeturisme”. Det kommer 
taggere til byen både fra andre 
land, men også fra andre 
kommuner i Norge. Dette krever 
andre strategier enn fokus på 
holdningsarbeid blant 
skoleelever. 
 
Ressursgruppene skal brukes 
både i forhold til å utvikle 
forebyggende tiltak mot tagging 
og operasjonelt arbeid i forhold 
til effektiv fjerning av tagging.  
 
 

1.3.1.1 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- STK (ved 
Samferdselsetaten)  
- Styrings-/ Ressursgruppe  
- Byrådsavdeling EST (ved 
SaLTo) 
- Politiet 

 
 
 
2. JURIDISKE VIRKEMIDLER OG REAKSJONER PÅ ULOVLIG 
VIRKSOMHET 
 
Delmål Strategi og tiltak Ansvar / Samarbeid 
2.1.  
Det må arbeides for å øke 
antallet politianmeldelser 
av tagging både på privat 
og kommunal eiendom  

2.1.1. 
Det bør jobbes for at alle etater 
og virksomheter i kommunen 
øker antall anmeldelser og 
innfører samme praksis i forhold 
til å anmelde taggesaker. 
Gjennom anmeldelser 
signaliseres det at tagging er 
ulovlig og at det får en 
konsekvens.  
 
2.1.3. 
STO må bidra til at det gjøres 
enklere for private å levere inn 
politianmeldelser av tagging. 
 
 
 
 
 
2.1.4. 
Det bør etableres et tettere 
samarbeid mellom STK og 
politiets egen graffitigruppe. 
 

2.1.1.1. 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- STK ved 
Samferdselsetaten  
- Politiet  
- Ressursgruppe 
 
 
 
 
 
2.1.3.1 
- STO v Samferdselsetaten 
- Politiet 
- Samarbeid med 
kontaktpersoner i private 
bedrifter/næringsliv mv 
gjennom bl.a. 
ressursgruppen 
 
2.1.4.1. 
- STK ved 
Samferdselsetaten  
- Politiets graffitigruppe 
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2.2.  
Det må arbeides for at 
alternative reaksjonsmåter i 
taggesaker brukes i større 
utstrekning enn i dag. 
 

2.2.1 
Reaksjoner fra 
påtalemyndighetene bør komme 
så raskt som mulig etter at 
taggesakene er ferdig 
etterforsket 
 
2.2.2 
Bruk av megling i konfliktråd 
bør vurderes oftere i saker hvor 
påtalemyndigheten anbefaler 
dette.  Andre reaksjonsformer 
som påtaleunnlatelse med vilkår, 
som ”Oppfølgingsteam”, bør 
også vurderes.  

 
2.2.3 
Det bør søkes om økonomisk 
erstatning for hærverket. Også i 
konfliktrådssaker. 
 

2.2.1.1 
- Politiet 
 
 
 
 
 
2.2.2.1 
- Politiet 
- Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
 
 
 
 
 
2.2.3.1 
- STK v Samferdselsetaten 
- Alle kommunens etater og 
virksomheter 
 

2.3.  
Bydelene står i dag fritt til å 
tillate lokale taggevegger. 
Denne muligheten bør 
oppheves.  
 

2.3.1 
Politivedtekt søkes endret slik at 
lovlige graffitivegger forbys. 

2.3.1.1 
- Byrådsavdeling MOS 
 

2.4  
Det må arbeides for at både 
kommunale og private eiere 
tar ansvar for å fjerne 
tagging på egne bygg. 
 

2.4.1.  
Det må legge til rette for at flere 
private gårdeiere melder seg inn 
i STO og at 
beslutningsprosessen for 
innmelding i ordningen gjøres 
enklere for borettslag. 
 
2.4.2. 
Det bør vurderes om private 
gårdeiere skal pålegges å fjerne 
tagging på egne bygg. 
 
2.4.3. 
Trafikketatens kontrollører kan 
ta bilder og dokumentere 
tagging på bygningsfasader. 
 
 
2.4.4. 
Ved utleie av kommunal 
eiendom skal det fremkomme 

2.4.1.1. 
- STO v Samferdselsetaten 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.1. 
- Byrådsavdeling MOS 
- Styringsgruppen 
 
 
2.4.3.1 
- Byrådsavdeling MOS 
- Styringsgruppen 
- Trafikketaten 
- STK v Samferdselsetaten 
 
2.4.4.1. 
- Aktuell kommunal 
forvalter / 
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krav om fjerning av tagging 
innen 24/48 timer. Oslo 
kommunes nulltoleranse bør 
fremheves som eget punkt i 
kontrakten. 
 

kontraktsansvarlig 

 
 
 
3. FJERNING AV TAGGING FRA OFFENTLIGE OG PRIVATE 
BYGNINGER, ANLEGG OG INSTALLASJONER 
 
Delmål Strategi og tiltak Ansvar/ Samarbeid 
3.1. 
Rask og effektiv fjerning av 
tagging på all eiendom i 
byrommet 

3.1.1. 
Det bør innføres en frist på 
fjerning av tagging innen 24 
timer i indre by, etter at tagging 
er oppdaget og meldt inn til STK 
eller rett eier. 
 
3.1.2  
Tidsfrister for fjerning av 
tagging må være felles for alle 
kommunens bygg og 
virksomheter. 
 
3.1.3 
STK må ha en kontaktperson i 
hver etat/kommunal virksomhet. 
Slik at det blir enkelt og 
effektivt å melde varsel om 
tagging til rett instans.  

3.1.1.1 
- STK v Samferdselsetaten 
 
 
 
 
 
3.1.2 
- Byrådsavd. for MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
- Ressursgruppe 
 
 
3.1.3.1. 
- STK v Samferdselsetaten 
- Ressursgruppe for tagging 
 

3.2  
Dagens STO må 
videreføres og 
videreutvikles.  

3.2.1 
Økt annonsering og 
medieomtale av 
fjerningsordningen må brukes 
for å nå private huseiere.  
 
3.2.2 
Det må utvikles 
informasjonsmateriell til 
abonnenter av STO, slik at det 
gjøres enklere å være 
ambassadører for 
abonnementsordningen 
 
 
 
 

3.2.1.1. 
- Rusken /Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
 
 
 
3.2.2.1 
- STK v Samferdselsetaten 
- Ressursgruppe i arbeid 
mot tagging 
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3.2.3. 
Ressursgruppen skal brukes for 
å se på effektive grep i forhold 
til rask fjerning av tagging. 

3.2.3.1 
- Rusken/Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
- Ressursgruppe i arbeid 
mot tagging 
 

3.3.  
Det må investeres i et 
tidsriktig elektronisk og 
effektivt 
innmeldingssystem i STO  
og et meldesystem for 
tagging i byrommet.  
 

3.3.1 
Dagens elektroniske 
meldingssystem i forhold til 
tagging må videreutvikles og 
utvides. 

o Melding om tagging må 
forenkles ved 
web/kartbasert 
meldingssystem 

o Egen taggetelefon og  
e-postadresse 

3.3.1.1. 
- Rusken/Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
 

3.4. 
Det bør vurderes tiltak mot 
omsetting av ”taggerutstyr” 

3.4.1. 
Restriksjoner og bedre kontroll 
for omsetting av spraybokser bør 
drøftes 

3.4.1.1. 
- Rusken/Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
- Styrings- og ressursgruppe 
i arbeid mot tagging 
- politiet 
 

 
 
4.  NORDISK SAMARBEID 
 
Delmål Strategi og tiltak Ansvar/Samarbeid 
4.1  
Det eksisterende nettverket 
mellom de nordiske landene 
må videreutvikles og 
forsterkes 
 

4.1.1 
Arrangere og delta på 
nettverksmøter. Politiets 
graffitigruppe bør også være 
med i nettverksmøtene.  
 
 

4.1.1.1 
- Rusken/Byrådsavd. MOS 
- STK v Samferdselsetaten 
- Politiets graffitigruppe 
- Styrings- og ressursgruppe 
i arbeid mot tagging 

 


