
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.  

 

 

Lillesand kommunes høringssvar – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny 

organisering av funksjon og oppgaver. 

 

 

 Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra departementet utført en evaluering av KRÅD. 

Rapporten ble overlevert departementet 15. oktober 2014. Evalueringen viser at KRÅD i dagens 

form ikke dekker alle de roller og behov som fremstår som viktige gitt 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). Også Riksrevisjonens rapport er lagt til grunn når ny 

organisering av KRÅD foreslås omorganisert. 

Lillesand kommune ønsker å presisere at støtten som er gitt til kommunen gjennom KRÅD har 

vært særdeles nyttig for de resultater Lillesand har oppnådd i det kriminalitetsforebyggende 

arbeid. Den funksjon KRÅD har for å støtte kommunene, og bidra til kompetanseheving innen 

SLT og har vært av avgjørende betydning. KRÅD har også bistått kommunene, og deltatt på 

samlinger både til enkeltkommuner og til det regionale SLT nettverk, som Krimutvalget i 

Knutepunkt Sørlandet.  

Kompetansedeling og bistand til enkeltkommuner er viktig og må opprettholdes.  

KRÅD deler også ut regjeringens kriminalitetsforebyggende pris, som har vært en prestisjetung 

utmerkelse som bør ivaretas. 

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 – Dokument 1 

(2014-2015) gir kritikk for manglende fokus på forebygging. Det er på denne bakgrunn noe 

underlig at svaret på dette er å legge ned KRÅD. Hvis et nasjonalt kompetansesenter for 

kriminalitetsforebygging skal legges som en underliggende enhet hos POD, bør det sørges for at 

dette består som kompetansesenter, og ikke får oppgaver som utvanner behovet for bistand til 

1.linjetjenestene. 

Departementsutvalg med Referansegruppe. 

For å kunne lykkes på den kriminalitetsforebyggende arena, må mange faggrupper involveres. 

Det fordrer at flere departement har fokus på dette arbeidet. Justisdepartementet er en viktig 

samarbeidspartner, og politiet er en viktig premissleverandør lokalt og også nasjonalt for de 

utfordringer man søker å forebygge. Mye av det forebyggende arbeid på alle nivå involverer 

faggrupper som tilhører andre departement, og det har vært, og vil være utfordrende med en 



fast tilknytning til ett departement for et framtidig KRÅD. Et departementsutvalg vil hvis 

sammensetningen er velfungerende, kunne løse de utfordringer dagens KRÅD har hatt med å 

posisjonere seg overfor andre relevante departement. Det er verd å merke seg at tidligere 

rådsmedlemmer i KRÅD nettopp var personer fra ulike departement, men at man gikk bort fra 

denne ordningen.  Et departementsutvalg vil ikke i samme grad være en fri uavhengig aktør på 

den kriminalitetsforebyggende arena på samme måte som KRÅD. Dette vil etter Lillesands 

mening svekke arbeidet i et samfunnsperspektiv, og kan da miste muligheten til å være en synlig 

aktør i samfunnsdebatten.  

Det må derfor gis mulighet til at departementsutvalget gis et mandat og handlingsrom som tar 

vare på utvalgets muligheter til å sikre dette.  

Det sies ikke noe i høringsnotatet spesifikt om hva en Referansegruppe for 

Departementsutvalget skal være.  Referansegruppen bør slik Lillesand kommune ser det, ha en 

tydelig rolle som fritt uavhengig fagråd, og bør være sammensatt av personer med bred 

kompetanse innen feltet kriminalitetsforebygging.  

På bakgrunn av Rambølls funn har Lillesand kommune følgende innspill til ny organisering av 

KRÅD. 

Et kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.  

Lillesand kommune er positiv til at det opprettes et kompetansesenter for 

kriminalitetsforebygging. Lillesand kommune ser det som svært viktig å ivareta 

kompetanseutvikling og stimulere til fagutvikling lokalt. Det fremheves at KRÅD i mindre grad har 

oppnådd resultater knyttet til oppgavene som retter seg mot nasjonalt nivå, overfor 

departementer og direktorater.  Kompetansesenteret bør ha gode samarbeidslinjer til et eller 

flere departementsutvalg, for å videreformidle utviklingstrekk og nasjonale og internasjonale 

trender i kriminalitetsbildet. Denne kunnskapen må også tilflyte nasjonale samarbeidspartnere 

og kriminalitetsforebyggere på kommunalt nivå gjennom Politiråd /SLT.  

Lillesand kommune mener at et Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging bør være en 
underliggende enhet hos Politidirektoratet. Når det er sagt , er det  viktig å knytte 
kompetansesenteret til et forsknings- og utredningsmiljø. Dette vil understreke og i større grad 
rendyrke kunnskapselementet i det forebyggende arbeidet. Arbeidet vil kunne bli mer 
evidensbasert enn hva som er tilfelle i dag, hvor man systematisk og gjennom vitenskapelig 

metodikk kan vurdere ulike verktøy og tilnærminger på feltet.   
 
 Det er viktig å understreke at det er flere fagmiljø fra andre departement enn Justis og 

Beredskapsdepartementet som må inngå i et samarbeid med kompetansesenteret for å lykkes 

i det sammensatte og dels kompliserte og komplekse kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er 

viktig at den nye organiseringen sikrer behovet for helhetlig samordning og formidling av 

kunnskap om kriminalitetsforebygging samt anvendbar, relevant og praksisrettet bistand til det 

lokale arbeidet. Det er viktig at innsikt og råd når frem til førstelinjen der hvor den praktiske 

kriminalitetsforebyggingen skal skje.   

 



En tilknytning til ett (1)departement er således ikke optimalt slik Lillesand kommune ser det, 

men er det beste alternativ slik Høringsnotatet foreligger.  

Begrepet ” Det kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD)” er et innarbeidet navn som har stor 

kredibilitet både ute hos kommunene og hos andre samarbeidspartnere. KRÅD er også et 

innarbeidet begrep for skandinaviske samarbeidspartnere, og Lillesand kommune mener 

begrepet KRÅD bør opprettholdes. 
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