
 
 

     
Postadresse 
Postboks 2003 
1802 Askim 

Besøksadresse 
Skolegt. 12 
1830 Askim 

Telefon 
+47 69 68 10 00 
Telefaks 

E-post: 
postmottak@askim.kommune.no 
Internett: 

Bankkont:. 
1503.46.74660 
Org.nr.: 

  +47 69 88 06 50 www.askim.kommune.no 840 894 312 

 

Askim kommune 

 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 
0030 OSLO 
  

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

15/68-PME 15/57 - 2 / VEGHAL 03.02.2015 

 
  

Høring - Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) - Forslag til ny organisering av 
funksjon og oppgaver 
 
I korte trekk sier evalueringsrapporten at KRÅD ikke dekker flere av de viktigste roller og 
behov som er gitt rådets mandat. Evalueringen viser at KRÅD i for liten grad kan vise til 
resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater). Derimot gir evalueringen bud 
om at rådet lykkes godt med rådgivning og samordning opp mot “førstelinjen”, det vil si 
kommuner og politi. Her spesielt opp mot kommuner som arbeider etter SLT modellen. 
 
I Askim har det vært SLT ordning siden 2007 i organisert form og med en koordinator i 
spesifikk stillingsbrøk. Siden den gang har kommunen hatt fokus på det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i selvfølgelig tett samarbeid med det lokale politiet.  
 
Askim kommune ønsker å understreke at kommunen ved gjentatte anledninger har fått 
meget god bistand av KRÅD’s SLT rådgiver. Bistanden har i tillegg til direkte rådgivning 
med kommunens SLT koordinator gjentatte ganger og praktisk veiledning i 
trygghetsvandringer, spørsmål rundt gatebelysning og andre kriminalitetsforebyggende 
innsatser. KRÅD har også deltatt med gode innspill i Politirådet i Askim. Rådet er også 
inne i veiledning av våre regionale nettverk og har deltatt i både SLT nettverk Follo / 
Østfold samt nettverket til SLT koordinatorene i Indre Østfold.  
 
KRÅD var gode å ha i politiets siste omorganisering i Follo politidistrikt. Selv om rådet 
forholdt seg korrekt nøytralt var det mange gode råd å hente i prosessen, som endte med 
én politistasjon (med tre ansatte i forebyggende enhet) i Indre Østfold. Når vi nå står 
ovenfor en ny omorganisering/reform i politiet er frykten for at det 
kriminalitetsforebyggende fokus blir for lite synlig, hvis KRÅD blir lagt ned eller inn i et 
direktorat uten at den «autonome fleksibiliteten» de pr.dd er i besittelse av.    
 
Det kriminalitetsforebyggende fokus og kommunal kompetanse og kunnskap om 
førstelinjetjenestene, både hos politi og kommune er det forsterket behov for nå, når 
kommunen, via SLT koordinator, skal inn i utviklingsverkstedene hos KS angående 
forebygging av voldelig ekstremisme.  
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KRÅD utlyser tiltaksmidler. Askim kommune, via SLT søker jevnlig og har siden oppstarten 
årlig fått midler til rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er midler særlig det 
utførende og koordinerende nivå i kommunen bruker, da særlig det tverrfaglige 
Ungdomsteamet.  
 
Askim har som nevnt hatt mye kontakt med KRÅD og kjenner også til at den sparsomme 
bemanningen og en del vakanser og utskiftinger i rådets sekretariat de siste årene har 
medført at noen av oppgavene har måttet vike noe, slik at det primære kunne utføres så 
godt som mulig.  
 
Det bemerkes også at det i evalueringsperioden, fra KRÅD, ble sendt over 50 konkrete 
kriminalitetsforebyggende råd til departementet uten at det har fremkommet informasjon 
om skriftlig tilbakemelding tilbake til KRÅD. Da dette kan anses som rådgivning på 
nasjonalt nivå er det lett å stille seg undrende til kritikken om manglende rådgivning som 
fremkommer i evalueringsrapporten. 
 
Nevnte rapport fra riksrevisjonen gir rådet kritikk for manglende fokus på 
kriminalitetsforebygging. Hvis denne kritikken skulle ha noe for seg, mener Askim 
kommune at svaret må være å bistå KRÅD og ikke legge det ned, som er noe av det som 
foreslås. Det bemerkes at det, etter sigende, tidligere var en egen enhet i Politidirektoratet 
som skulle arbeide med forebygging og analyse. Denne ble etter hvert lagt ned, med 
argument om at alle avdelinger skulle drive forebygging.  
 
Hvis tanken er å legge ned KRÅD og lage et kriminalitetsforebyggende kompetansesenter 
inn i politidirektoratet bør det vektlegges at det faktisk fortsetter å være et reelt 
kompetansesenter og har fokus på bistand til “førstelinjen” (samarbeid mellom kommuner 
og lokalt politi) og at det ikke gis oppgaver som utvanner denne viktige kontakten.  
  
Askim kommune avslutter dette høringssvaret med å understreke at kommunen blant 
annet gjennom SLT arbeidet har skjønt at det lønner seg å satse aktivt på tidlig innsats. 
Hvis vi kan bli enda bedre på dette må vi ha tilgang til rådgivning og god kontakt med god 
kompetanse, ikke minst den kompetansen KRÅD gjennom en årrekke har vist at de er i 
besittelse av.  
 
Med hilsen 
Vegard Halvorsen 
SLT-koordinator  
Familiens Hus  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
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