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Høring – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av 

funksjoner og oppgaver 

Vi viser til høringsbrev om forslag til ny organisering av funksjoner og oppgaver av Det 

kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD).   

Redd Barna arbeider nasjonalt og internasjonalt for oppfyllelse av barns rettigheter slik de er 

nedfelt i FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter. Redd Barnas Norgesprogram arbeider 

for styrking av barns rettigheter og overvåker og bekjemper brudd på barnerettighetene i 

Norge med særlig fokus på barn i sårbare livssituasjoner. Siden 2013 har Redd Barna 

samarbeidet med SaLTo i en rekke bydeler i Oslo for å bidra til å innarbeide de unges 

risikotaking på nett som en del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet.
[1]

Våre erfaringer 

viser at SaLTo-modellen bidrar til å skape nye tverrfaglige møteplasser, og at det er en aktør 

som lykkes med å være pådrivere for å sette forebygging av kriminalitet på dagsorden lokalt. 

Redd Barna stiller seg positive til forslaget om et nasjonalt kompetansesenter for 

kriminalitetsforebygging, som skal ivareta rådgivning både nasjonalt og lokalt. Det er positivt 

at det tas administrative grep for å sikre rådgivning rettet mot det nasjonale nivået, overfor 

departementer og direktorater. Vi mener det er behov for et uavhengig kompetansemiljø som 

er pådrivere for å styrke det forebyggende arbeid både lokalt og nasjonalt. Tjenester og tilbud 

for barn og unge som kan bidra til å forebygge blir ofte nedprioritert mange kommuner, og vi 

mener det er viktig å se lokale prioriteringer i lys av nasjonal politikk og prioriteringer. 

Eksempler på viktige problemstillinger som er viktige å løfte på et nasjonalt nivå er som 

påvirker kommuners mulighet til å jobbe forebyggende er; bør fritidsklubber være en 

lovpålagt tjeneste og kan øremerking av midler til skolehelsetjenesten bidra til å fange opp 

flere sårbare og utsatte barn lokalt? 

                                                           
[1]

 Samarbeidsprosjektet har resultert i rapportene, Tilgjengelige, tøffe og trygge? Forbygging av kriminalitet på 

internett (2013) og Dobbeltliv. Forebygging av mobbing, hatprat og seksuelle krenkelser på internett (2014). 

Rapportene kan lastes ned på Redd Barnas hjemmesider. Samarbeidsprosjektet har også resultert i 

informasjonsmateriell til unge om identitetstyveri og selvpresentasjon på nettet. Filmsnuttene kan lastes ned på 

Youtube under kampanjebudskapet, Nett er fett, men det finnes ingen slett. Prosjektet er finansiert med støtte fra 

Justis- og beredskapsdepartementets kriminalitetsforebyggende midler.  
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Vi har særlig ett innspill til det videre arbeidet med ny organisering og oppgaver av KRÅD. 

Ivareta barns medvirkning  

Prinsippet om barns medvirkning er ikke omtalt i høringsnotatet, og Redd Barna mener det 

må ivaretas som i den nye organiseringen av funksjoner og oppgaver. 

Alle barn har rett til å bli hørt og få økt innflytelse i alle saker som angår dem, jf. FN 

barnekonvensjon art. 12. Barn er selv de fremste ekspertene på sine egne liv, og gjennom å 

lytte til deres erfaringer og meninger blir arbeidet som rettes mot barn og politiske 

beslutninger enda bedre.  

Barn og ungdom er en prioritert målgruppe i det kriminalitetsforebyggende arbeid og derfor 

mener Redd Barna at det er helt avgjørende at barns medvirkning ligger til grunn i arbeidet 

med å forebygge kriminalitet. Innsatsen må ta utgangspunkt i dem det gjelder. Det er barn og 

unge selv som kan sette ord på hva utfordringer består i og som kan beskrive hva som er 

viktig for å skape gode oppvekstarenaer og hva som bidrar til effektiv forebygging av 

kriminalitet.   

Redd Barna mener at barns medvirkning må vektlegges i alle ledd i den nye organiseringen av 

KRÅD, og at prinsippet om barns medvirkning må ivaretas i kompetansesenterets operative 

arbeid lokalt og nasjonalt og at barn er representert i referansegruppen. For at barns 

medvirkning skal være reell og inkluderende, er det viktig at det settes av ressurser for at det 

kan oppnås. 

Forebygge kriminalitet på nett 

Våre samarbeidsprosjekter med SaLTo viser at det er et stort behov for å sette søkelyset på 

norm- og lovbrudd på nettet, og at unges kontaktflater også går utenfor Norges grenser. Det 

behov for å tilføre førstelinjen kompetanse på hvordan avdekke og håndtere norm- og 

lovbrudd på nettet. Nytt kompetansesenter bør ha i sitt mandat å forebygge kriminalitet som 

berører barn og unge på nettet. 

Med vennlig hilsen  

Redd Barna 
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