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NOU 2020: 16 Levekår i byer – høringsuttalelse fra Sekretariatet for konfliktrådene 
 
Vi viser til e-post av 03.02.2021 der Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) oversendes utredningen 
NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle. Under følger Sfks høringsuttalelse. 
Høringsuttalelsen er også lagt inn elektronisk på høringens hjemmeside på regjeringen.no.  
 
Sfk vil innledningsvis rose utvalget for et solid arbeid. Utredningen tar opp komplekse 
sammenhenger og prosesser som har stor betydning for menneskers livskvalitet. Konsentrasjon av 
levekårsutfordringer i byområder er et politisk område som krever helhetlig tenkning. Utvalget har 
etter vår vurdering lyktes med å samle viktig kunnskap, for fremtidig politikkutvikling på en enkel og 
oversiktlig måte.  
 
Utvalget argumenterer godt for at forebygging av kriminalitet krever tidlig og helhetlig innsats, og en 
effektiv dialog mellom involverte aktører, politiet og publikum. Her fremheves kommunenes 
nøkkelrolle i å forebygge kriminalitet blant barn og unge. Utvalget viser blant annet til evalueringer 
som avdekker at et etablert SLT-samarbeid kan være et avgjørende bindeledd mellom det strategiske 
nivået i politirådet og det konkrete arbeidet med å forebygge kriminalitet i kommunen. Sfk vil 
tilslutte oss utvalgets beskrivelser, og understreke behovet for at den lokale 
kriminalitetsforebyggende innsatsen blir prioritert av både politiet kommunene og andre ansvarlige 
aktører. Her kan SLT-modellen være et nyttig og kostnadseffektivt verktøy. 
 
Utvalget understreker at unge lovbrytere bør møtes med reaksjoner som gir mulighet til å ta tak i de 
bakenforliggende årsakene til kriminaliteten. De trekker i denne sammenheng fram konfliktrådets 
straffereaksjoner ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. De uttrykker imidlertid bekymring på 
grunnlag av funn i evalueringen av straffereaksjonene, som viser at de unge under 
straffegjennomføring ofte ikke får tilgang til de hjelpetiltakene de trenger. De peker også på at 
mange unge må vente lenge på å få gjøre opp for seg på grunn av lang saksbehandlingstid. Sfk jobber 
aktivt med disse utfordringene. Samtidig understreker vi betydningen av at både kommunalt og 
statlig nivå tar bekymringene på alvor. Nytten av konfliktrådets straffereaksjoner er helt avhengig av 
at kommunene kan stille med egnede tiltak. Vi opplever på lik linje med den gjennomførte 

Postmottak KD 

 

   

Norway 

Deres ref. Vår ref. 

2021/1044 

Dato 

29.04.2021 



 

2 / 2 

evalueringen at dette er varierende. Vi vil samtidig trekke fram at lang ventetid ikke bare er uheldig 
for lovbryteren, men at dette også kan oppleves som en merbelastning for fornærmede. Sfk har 
igangsatt flere tiltak for å redusere ventetiden.   
 
Utredningen tar for seg et stort politikkområde der mange ulike sektorer har viktige ansvar. Skal vi 
lykkes med å sikre alle trygge bomiljøer og gode oppvekstsvilkår, er vi avhengig at alle aktørene er 
seg sitt ansvar bevisst. Sfk både håper og tror at denne utredningen kan bidra til dette.   
 
 
Om Sekretariatet for konfliktrådene  
Sfk har ansvaret for drift og utvikling av de tolv konfliktrådene i Norge. Konfliktrådene skal forebygge 
kriminalitet og bidra til konfliktløsning både i sivile saker og straffesaker. Konfliktrådene skal ivareta 
fornærmede, pårørende og gjerningspersoner ved å tilby mekling og møter. Konfliktrådene har et 
særlig ansvar for å følge opp ungdom mellom 15 og 18 år gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff 
og ungdomsoppfølging, samt unge over 18 år gjennom straffereaksjonen oppfølging i konfliktråd.  
Sfk har det nasjonale ansvaret for koordinering og faglig støtte til SLT-samarbeidet (Samordning av 
lokale kriminalitets- og rusforebyggende tiltak) i kommunene. SLT er en samordningsmodell som 
benyttes av om lag 200 norske kommuner. 
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