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

funksjon og oppgaver. 

 
Denne høringsuttalelsen sendes på vegne av SLT-nettverket i Sør-Rogaland. Følgende 
kommuner var til stede i SLT nettverksmøtet 09/02/15: Rennesøy/ Finnøy, Stavanger, 
Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.  
 
Selv om kommunene har ulik erfaringsgrunnlag til å uttale seg, har vi et bredt og samlet 
grunnlag for denne felles uttalelsen: 
 
- KRÅD sitt sekretariat har gitt "drahjelp" i flere av kommunene, slik at SLT-kommuner (ved 
politisk og administrativ ledelse) og lensmannskontor har forstått hva det innebærer å satse 
på det kriminalitetsforebyggende arbeidet etter SLT modellen. Både ved besøk i kommuner 
og via korrespondanse over mail har KRÅD–sekretariatet representert myndighet og faglig 
tyngde som har endret negativ innstilling hos overnevnte aktører. 
- KRÅD har bidratt med opplæring av nye SLT koordinatorer, vært tilgjengelige for rådgivning 
knyttet til SLT arbeidet og satt fokus på det forebyggende arbeidet i kommunene. Det siste 
har vært særlig viktig i en tid der det har vært mye fokus på beredskap. 
- KRÅD har bidratt til økonomisk tilskudd i kommunens arbeid inn mot SLT. Det har vært 
veldig positivt å få økonomisk tilskudd fht ulike satsingsområder i kommunene. 
- KRÅD har bidratt til nettverksbygging mellom SLT koordinatorer 
 
Vi mener at overnevnte bidrag fra KRÅD må ivaretas videre for å sikre SLT-arbeidet i 
kommunene, og samtidig må også følgende funksjoner ivaretas: 
- fokus på å opprette SLT stillinger i kommunene og hindre at de blir lagt ned 
- I sammenheng med dette bør det være et mål å jobbe videre for å få SLT-koordinatorstilling 
lovpålagt 
- Det bør være tydeligere føringer på de ytre rammene for SLT arbeidet i kommunene; hva 
det innebærer å være en SLT kommune. Selv om SLT arbeidet organiseres ulikt rundt om i 
Norge, bør det være mulig å lage en tydeligere ytre ramme som er lik for alle kommuner. 
Dette har vært et savn. I denne sammenheng bør det f.eks være føring på stillingsstørrelsen 
til SLT koordinator i hht størrelsen på kommunen. 
- Uansett organisering av KRÅD-oppgaver videre, må instansen være tydelig på hva som er 
mandatet og hva som kan forventes ute i SLT-kommunene.  
- Det må også sees på samarbeid med Konfliktrådene, særlig etter at nye oppgaver er tillagt 
dem. 
 

På vegne av SLT Nettverket i Sør-Rogaland; 

Hilde K. Hebnes 
SLT koordinator Randaberg kommune 


