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SAKSUTSKRIFT

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
7/15 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 21.01.2015

HØRINGSUTTALELSE - DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE 
RÅD (KRÅD) - FORSLAG TIL NY ORGANISERING AV FUNKSJON 
OG OPPGAVER

Vedtak
Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse vedrørende forslag til ny organisering av funksjon 
og oppgaver til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Uttalelsen påpeker viktigheten av 
følgende forhold:

 KRÅDS direkte bistand til kommuner og lokalt politi må ivaretas i ny organisering. 
Særlig viktig for kommuner som er i startfasen med å etablere SLT arbeidet.

 KRÅDS rolle som etablerer og vedlikeholder av lokale og nasjonale nettverk for 
kunnskapsdeling for SLT kommuner må ivaretas i ny organisering.

 Et nasjonalt kompetansesenter må ha en tverrfaglig tilnærming til forebygging.
 Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris må videreføres.

Rett utskrift

Kurt O. Kristoffersen
Formannskapssekretær

Sendt: Saksbehandler for videre forføyning.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 21.01.2015 

Behandling:
Av 11 representanter var 11 til stede.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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RÅDMANNENS INNSTILLING

Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse vedrørende forslag til ny organisering av funksjon 
og oppgaver til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Uttalelsen påpeker viktigheten av 
følgende forhold:

 KRÅDS direkte bistand til kommuner og lokalt politi må ivaretas i ny organisering. 
Særlig viktig for kommuner som er i startfasen med å etablere SLT arbeidet.

 KRÅDS rolle som etablerer og vedlikeholder av lokale og nasjonale nettverk for 
kunnskapsdeling for SLT kommuner må ivaretas i ny organisering.

 Et nasjonalt kompetansesenter må ha en tverrfaglig tilnærming til forebygging.
 Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris må videreføres.

Ullensaker, 21.01.2015

Tor Arne Gangsø
rådmann
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Saksbehandler: Rolf Krokene
Vedlegg:
Saksdokumenter:

SAKEN GJELDER

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utført en 
evaluering av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Rapporten ble overlevert 
departementet 15. oktober 2014. 

Evalueringen viser at KRÅD i dagens form ikke dekker alle de roller og behov som er gitt i 
rådets mandat. Et hovedfunn i rapporten er at KRÅD først og fremst lykkes med rådgivning 
og samordning rettet mot førstelinjen (kommune og politi), men at KRÅD i mindre grad 
oppnår resultater på nasjonalt nivå (departementer og direktorater).  

Departementets forslag er at dagens KRÅD avvikles og erstattes av følgende:

- Det etableres et Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.
- Det etableres et Departementsutvalg for kriminalitetsforebygging.
- Det etableres en Referansegruppe for Departementsutvalg for 

kriminalitetsforebygging.

6. januar 2015 sendte departementet forslag til ny organisering av funksjoner og oppgaver 
som i dag tilligger KRÅD ut på høring, med frist 6. februar 2015. 

VURDERINGER/DRØFTINGER

Ullensaker kommune ansatte sommer 2014 SLT-koordinator. SLT-koordinatoren har hatt 
ansvaret for å utrede et forslag til hvordan kommunen skal organisere det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet etter SLT modellen. Forslaget fikk tilslutning i aktuelle 
hovedutvalg i november 2014 og arbeidet i de tre nivåene er under oppstarting. Ullensaker 
kommune har følgelig erfaring fra å drive SLT arbeid en kort periode. Dette vil også prege 
høringsuttalelsen. Erfaringer fra andre kommuner har vist at oppstartfasen av SLT arbeidet er 
en krevende og sårbar periode. Ullensaker kommune mener derfor at erfaringer fra en 
oppstartsfase er viktige.

I denne fasen har KRÅD vært en viktig samarbeidspartner for kommunen. KRÅD har vært en 
rådgiver/diskusjonspartner og koblet kommunen til andre kommuner som har fungert som 
gode eksempler på hvordan arbeidet kan organiseres/utvikles. KRÅD har også hatt en særs 
viktig rolle gjennom at de er med på å etablere og vedlikeholde lokale og nasjonale nettverk 
for SLT-koordinatorer. Dette har vært viktig for Ullensaker kommune. Kompetansedeling har 
vært en sentral del i nettverkene.

Kompetansedeling og bistand til enkeltkommuner er svært viktig og må opprettholdes i ny 
organisering. 

Det er slik Ullensaker kommune ser det svært viktig å ivareta kompetanseutvikling og 
stimulere til fagutvikling lokalt. Et kompetansesenter vil kunne ivareta dette. Men det 
forutsetter at fagmiljø fra flere departementer inngår i samarbeid med kompetansesenteret for 
å lykkes i det sammensatte og komplekse kriminalitetsforebyggende arbeid. 
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KRÅD deler ut regjeringens kriminalitetsforebyggende pris. Ullensaker kommune har 
registrert gjennom kontakt med andre kommuner at prisen har høy prestisje og representerer 
et motivasjonselement for de som arbeider med forebygging. Prisen bør derfor opprettholdes.

Begrepet «Det kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD)» er et innarbeidet navn med 
kredibilitet i kommuner og samarbeidspartnere. Ullensaker kommune mener derfor at 
begrepet KRÅD bør opprettholdes i ny organisering.

KONKLUSJON

Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse vedrørende forslag til ny organisering av funksjon 
og oppgaver til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Uttalelsen påpeker viktigheten av 
følgende forhold:

 KRÅDS direkte bistand til kommuner og lokalt politi må ivaretas i ny organisering. 
Særlig viktig for kommuner som er i startfasen med å etablere SLT arbeidet.

 KRÅDS rolle som etablerer og vedlikeholder av lokale og nasjonale nettverk for 
kunnskapsdeling for SLT kommuner, må ivaretas i ny organisering.

 Et nasjonalt kompetansesenter må ha en tverrfaglig tilnærming til forebygging.
 Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris må videreføres.


