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HØRINGSUTTALELSE - DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RÅD (KRÅD) - 

FORSLAG TIL NY ORGANISERING AV FUNKSON OG OPPGAVER 

 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 06.01.2015: Høring -  Det 

kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) - forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver. 

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 

 

Høringsfrist er satt til 06.02.2015. 

 

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse jfr vedtak i kommunaldirektørens sak 04/2015 

av 03.02.2015: 

  

Oslo kommune vil her konsentrere seg om det første punktet i forslaget til ny organisering i 

denne høringsuttalelsen: Det etableres et Nasjonalt kompetansesenter for 

kriminalitetsforebygging. Departementsutvalg og referansegruppe som er foreslått vil gi økt 

oppmerksomhet rundt kriminalietetsforebygging, noe Oslo kommune mener er positivt. Ut over 

dette vil ikke denne høringsuttalelsen behandle disse to forslagene da det ikke har direkte 

innvirkning på Oslo kommunes arbeid. 

 

Oslo kommune startet opp sitt SLT-arbeid i 2004. Sekretariatet i KRÅD sin oppfølging av 

kommunen gjennom ti år har vært viktig for utviklingen av SaLTo-modellen, i form av 

seminarer, konferanser, økonomisk tilskudd, kompetansedeling og bistand til første linje. 

Spesielt i de første årene var dette av stor betydning. SaLTo-koordinatorene i Oslo har på 

samlinger kunnet utveksle erfaringer og knytte kontakter  til andre kommuner. 185 kommuner 

har etablert SLT som sin arbeidsmodell og KRÅD-sekretariatet har vært en pådriver for å få 

dette til. Oslo kommune mener at SLT-modellen er en god måte å organisere det rus- og 

kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge. Statistikken over barne- og 

ungdomskriminaliteten viser en tydelig nedgang gjennom årene med SaLTo-modellen. 
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Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne videreføre arbeidet fra KRÅD-sekretariatet. Oslo 

kommune mener det er viktig å videreføre oppfølgingen av kommunenes SLT-arbeid. I 

Rambøll sin rapport blir det hevdet at en kunnskapssentermodell ikke vil være like fleksibel, 

lokalt tilstedeværende og praksisnært som KRÅD er i sin nåværende form. Oslo kommune 

mener det er viktig å tilstrebe formen som KRÅD har hatt på dette området. 

 

Oslo kommune mener en egen avsetning til et nasjonalt kompetansesenter er viktig. Oslo 

kommunes budsjett for SaLTo-samarbeidet er større enn budsjettet KRÅD har hatt til 

oppfølging nasjonalt. Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sitt budsjett ligger også 

langt over KRÅD sitt budsjett. Organisering av andre nasjonale kunnskapssentre, som Korus, 

har også budsjett som ligger godt over det som har vært bevilget til KRÅD.  

 

Et kompetansesenter for kriminalitetsforebygging bør ha en tverrfaglig innretning. I tillegg til 

justissektoren er helse, barnevern, arbeidsliv, kulturtiltak, utdanning og byplanlegging noen 

viktige fagområder. Det er derfor viktig at plasseringen og organiseringen av et nytt 

kompetansesenter tar hensyn til dette.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Nina Backer-Røed 

oppvekstsjef 
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