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HØRING - DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RÅD (KRÅD) - FORSLAG TIL NY 

ORGANISERING AV FUNKSJON OG OPPGAVER 

 

Bakgrunn for saken 

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra departementet utført en evaluering av 

KRÅD. Evalueringen viser at KRÅD i dagens form ikke dekker alle de roller og behov 

som fremstår som viktige i rådets mandat. Et hovedfunn i rapporten er at KRÅD først og 

fremst lykkes med rådgivning og samordning rettet mot førstelinjen (politi og kommuner), men at 

KRÅD i mindre grad oppnår resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater).  

 

Departementets forslag er at dagens KRÅD avvikles og erstattes av følgende struktur:  

 Det etableres et Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.  

 Det etableres et Departementsutvalg for kriminalitetsforebygging.  

 Det etableres en Referansegruppe for Departementsutvalg for 

kriminalitetsforebygging.  

 

Karmøy kommunes vurdering av forslag til ny struktur 

Karmøy kommune har vurdert forslag til ny organisering. De ulike strukturene vil 

gjennomgås og kommenteres før en kommer inn på Karmøy kommunes erfaringer med 

KRÅD samt konklusjon.  

 

 Nasjonalt  kompetansesenter for kriminalitetsforebygging  

Karmøy kommune vurderer et nasjonalt kompetansesenter til å være en god løsning. 

Den skisserte løsningen vil ivareta behovet for rådgivning og kompetanseutvikling 

både nasjonalt og lokalt. For at førstelinjen skal lykkes i det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet er en god dialog og rådgiving fra 

kompetansesenteret viktig. Et kompetansesenter bør derfor sikres tilstrekkelig 

ressurser til å ivareta arbeidet med samordning og rådgivning mot førstelinjen.  
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Begrepet KRÅD er innarbeidet og har stor kredibilitet hos kommunene og andre 

samarbeidspartnere. Derfor mener Karmøy kommune at begrepet bør videreføres.  

Et kompetansesenter for kriminalitetsforebygging bør slik Karmøy kommune 

vurderer det være en underliggende enhet hos Politidirektoratet. Dette er på grunn 

av at det gir en fordelaktig nærhet til det operative arbeidet samt praksismiljøene. 

Knyttes kompetansesenteret mot et forsknings- og utredningsmiljø kan muligens 

utfordringer oppstå med å nærme seg miljøene der det forebyggende arbeidet skjer.  

 

 Departementsutvalg for kriminalitetsforebygging  

Opprettelsen av et departementsutvalg skal styrke forankringen av kriminalitets 

forebygging på departementsnivå. Et fast utvalg bør kunne sikre større grad av 

kontinuitet i arbeidet på systemnivå sett at gode samarbeidslinjer fra 

kompetansesenteret til departementsutvalget sikres.  

 

For å lykkes med det kriminalitetsforebyggende arbeidet er det videre viktig at flere 

faggrupper involveres samt at flere departement har fokus på området.  

 

 Referansegruppe for departementsutvalget 

Referansegruppen skal ha en rådgivende funksjon ovenfor departementsutvalget for 

kriminalitetsforebygging. Men det kommer ikke fram hva funksjonene til en 

referansegruppe innebærer.  

 

Karmøy kommunes erfaringer med KRÅD 

Karmøy kommune har benyttet seg av god kompetanse, rådgiving og veiledning fra 

KRÅD ved flere anledninger. Dette har vært viktig i forankringen og forståelsen av 

kriminalitetsforebygging samt SLT som arbeidsform. Det at KRÅD har muligheten til å 

støtte opp om kommunene og arbeidet lokalt, regionalt og interkommunalt er svært 

viktig for førstelinjen.  

 

Konklusjon 

Karmøy kommune er positiv til opprettelse av kompetansesenter for 

kriminalitetsforebygging samt departementsutvalg med tilhørende ressursgruppe for å 

sikre resultater på nasjonalt nivå. Karmøy kommune mener videre at rådgivingen og 

samordningen KRÅD har drevet mot førstelinjen må opprettholdes på dagens nivå og 

form, da KRÅD har lykkes godt med dette arbeidet. Karmøy kommune mener videre at 

begrepet KRÅD bør bestå. 

 
Med vennlig hilsen 

 

Sigurd Eikje         Siri Merete Alfheim 

Rådmann         SLT/ - folkehelsekoordinator 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 
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