
 

Saken gjelder 

Trøgstad kommunes svar på høring, forslag til ny organisering av funksjon og 

oppgaver ved Det kriminalitetsforebyggende råd -KRÅD, Justis- og 

beredskapsdepartementet 

 

 

Bakgrunn og saksopplysninger 

Det kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD 
KRÅD er regjeringens råd for forebygging av kriminalitet, 
administrativt tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet, men faglig selvstendig. 
Rådet har 11 medlemmer og et sekretariat på syv personer. 
Rådet oppnevnes i Statsråd for tre år av gangen. I perioden 2012 – 2014 har rådet 
11 medlemmer. 
 

Den 15. oktober 2014 ble det overlevert en rapport til Justis- og 

beredskapsdepartementet fra konsulentselskapet Rambøll. Rapporten var skrevet på 

bakgrunn av evalueringen konsulentselskapet hadde stått for av KRÅD. 

Riksrevisjonens rapport (rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 

2013, rapport 1 2014-2015) er lagt til grunn når KRÅD foreslås omorganisert. 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å avvikle Det kriminalitetsforebyggende 

råd i sin nåværende form og i stedet opprette et kompetansesenter for forebygging. 

Det foreslås også at det dannet et departementsutvalg for kriminalitetsforebyggende 

arbeid, med representanter fra embetsverk i fagdepartementer med en rolle i det 

forebyggende arbeidet.  

For dette departementsutvalget foreslås det videre å danne en referansegruppe 

bestående av representanter fra ulike fagområder med særskilt kompetanse på feltet. 

 

Vurderinger av alternativer og konsekvenser 

Tverrfaglige vurderinger 

I korte trekk sier evalueringsrapporten at KRÅD ikke dekker flere av de viktigste roller 

og behov som er gitt rådets mandat. Evalueringen viser at KRÅD i for liten grad kan 

vise til resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater).  

Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme 



Derimot gir evalueringen bud om at rådet lykkes godt med rådgivning og samordning 

opp mot “førstelinjen”, det vil si kommuner og politi. Her spesielt opp mot kommuner 

som arbeider etter SLT modellen. Det anbefales at det i kommunens svar kommer 

klart og tydelig fram at Trøgstad kommunes politiråd og kommunens SLT arbeid har 

fått meget god bistand på flere områder, som belyses i høringssvaret. 

 

Vurderinger av økonomi og organisasjon 

Det er en kjennsgjerning at tidlig innsats lønner seg. I kriminalitetsforebyggende 

arbeid ser en at jo tidligere reaksjonen kommer etter uønsket atferd, jo bedre blir 

muligheten for at gjerningsmannen kan ta lærdom av situasjonen og søke å forbedre 

atferden. Dette kreves blant annet god samordning og multifasetterte tiltak (“brede” 

tiltak for både ungdom og hans/hennes nettverk og totalsituasjon). Her har KRÅD 

vært tydelige, med blant annet mye kompetanse om såkalt gjenopprettende prosess. 

Dette tydeliggjøres ved det at i rådet inneholder fagpersoner fra Konfliktrådet, som 

jobber nettopp med gjenopprettende prosess.  

 

 

Trøgstad kommunes høringssvar – forslag til ny 

organisering av funksjon og oppgaver ved det 

Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). 

I korte trekk sier evalueringsrapporten at KRÅD ikke dekker flere av de viktigste roller 

og behov som er gitt rådets mandat. Evalueringen viser at KRÅD i for liten grad kan 

vise til resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater). Derimot gir 

evalueringen bud om at rådet lykkes godt med rådgivning og samordning opp mot 

“førstelinjen”, det vil si kommuner og politi. Her spesielt opp mot kommuner som 

arbeider etter SLT modellen. 

I Trøgstad har det vært SLT ordning siden 2008 i organisert form og med en 

koordinator i spesifikk stillingsbrøk. Trøgstad kommune ønsker å understreke at 

kommunen ved gjentatte anledninger har fått meget god bistand av KRÅD’s SLT 

rådgiver. Bistanden har i tillegg til direkte rådgivning med kommunens SLT 

koordinator gjentatte ganger og praktisk veiledning i spørsmål rundt SLT 

koordinatorens rolle, samordning og ulike  tiltak.  

Rådgiver fra KRÅD har veiledet og  besøkt kommunen og hjelp oss i forhold til rus og 

kriminalitetsforebyggende innsatser.  



KRÅD har også deltatt med gode innspill i Politirådet i Trøgstad og bistått med 

veiledning av regionale nettverk og har deltatt i både SLT nettverk Follo / Østfold 

samt nettverket SLT koordinatorene i Indre Østfold har.  

KRÅD var gode å ha i politiets siste omorganisering i Follo. Selv om rådet forholdt 

seg korrekt nøytralt var det mange gode råd å hente i prosessen, som endte med én 

politistasjon (med tre ansatte i forebyggende enhet) i Indre Østfold. Når vi nå står 

ovenfor en ny omorganisering/reform i politiet er frykten for at det 

kriminalitetsforebyggende fokus blir for lite synlig, hvis KRÅD blir lagt ned.   

KRÅD utlyser tiltaksmidler. Trøgstad kommune, via SLT søker jevnlig og har siden 

oppstarten årlig fått midler til rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er midler 

særlig det utførende og koordinerende nivå i kommunen bruker, da særlig det som er 

rettet mot forebyggende arbeid med de unge i fokus. 

Trøgstad har som nevnt hatt mye kontakt med KRÅD og kjenner også til at den 

sparsomme bemanningen og en del vakanser og utskiftinger rådets sekretariat de 

siste årene har medført at noen av oppgavene har måttet vike noe, slik at det 

primære kunne utføres så godt som mulig.  

Det bemerkes også at det i evalueringsperioden fra KRÅD ble sendt over 50 konkrete 

kriminalitetsforebyggende råd til departementet uten at det har kommet noen form for 

skriftlig tilbakemelding tilbake til KRÅD. En kan da hevde at rådgivning på nasjonalt 

nivå er på denne bakgrunn forsøkt formidlet.  

Nevnte rapport fra riksrevisjonen gir rådet kritikk for manglende fokus på 

kriminalitetsforebygging. Hvis denne kritikken skulle være noe sannferdig mener 

Trøgstad kommune at svaret må være å bistå KRÅD og ikke legge det ned, som er 

noe av det som foreslås. Det bemerkes at det tidligere var en egen enhet i 

Politidirektoratet som skulle arbeide med forebygging og analyse. Denne ble etter 

hvert lagt ned med argument om at alle avdelinger skulle drive forebygging. 

Hvis tanken er å legge ned KRÅD og lage et kriminalitetsforebyggende 

kompetansesenter inn i politidirektoratet bør det vektlegges at det faktisk fortsetter å 

være et reelt kompetansesenter og har fokus på bistand til “førstelinjen” (samarbeid 

mellom kommuner og lokalt politi) og at det ikke gis oppgaver som utvanner denne 

viktige kontakten.  

Trøgstad kommune avslutter dette høringssvaret med å understreke at kommunen 

ser at det lønner seg å satse aktivt på tidlig innsats og hvis vi skal bli enda bedre på 

dette må vi ha tilgang til rådgivning og god kontakt med den kompetansen KRÅD 

gjennom en årrekke har vist at de er i besittelse av.   

 

 

 



 

 

 

 


