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SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Trondheim har nå
fungert som arbeidsform siden februar 2001.  SLT- samarbeid skal koordinere
innsatsen rettet mot barn og unge under 18 år hvor bekymringen er rus og
kriminalitet. SLT koordinerer også den kommunale innsatsen mot Organisert
kriminalitet, Prostitusjon og Menneskehandel og forebygging av Radikalisering
og Voldelig Ekstremisme. SLT er et formelt samarbeid mellom Trondheim
kommune og Sør Trøndelag politidistrikt og har Politirådet som styringsgruppe.
Politirådet består av Ordfører, Kommunedirektør og Politimester.

Even Ytterhus, tlf. 952 63 621
E-post: even.ytterhus@trondheim.kommune.no

Tor Kristian Stinessen, tlf. 916 72 203
E-post: tor-kristian.stinessen@trondheim.kommune.no

Ungdomskriminaliteten i Trondheim sommeren 2022.
I SLT møter på bydelene etter sommeren meldes det om utfordringer knyttet til unge
ungdommer i 13/14 års alder. Særlig jenter som trekker mot eldre gutter som er kjent
av hjelpeapparatet fra tidligere. Det er både illegale rusmidler i dette miljøet, og også
salg av nakenbilder via digitale plattformer.  Det er mindre grupperinger som er løst
sammensatt, hvor ungdommen frekventerer ulike grupper. Disse har tilhold rundt de
store kjøpesentra, som Sirkus, Lade Arena, Tiller Torget og også noe i sentrum. Vi ser
at knutepunkt for Metrobussen er salgsarena for illegale rusmidler. Ungdom fra disse
grupperinger er også observert så langt nord som Stjørdal. Det er satt i verk tiltak fra
våre tjenester for å minimere risikobildet. Hovedtrekkene er at ungdom som begår
lovbrudd blir yngre, og at jenter er en vesentlig del av miljøet.
Dette vil være et fokusområde i høst og vinter.

Det er igangsatt et samarbeid mellom Konfliktrådet, politiet, City Syd, Sirkus og
utvalgte Rema 1000 butikker relatert til butikktyveri. Bakgrunnen er at mange
forretningsdrivere ikke anmelder, og når ungdom opplever at ingen bryr seg om hva de
stjeler, øker villigheten til å begå tyveri. Dette konseptet tas inn til “Midtbyen Trygg og
Trivelig” et samarbeidsfora hvor NHO, Næringslivsforeningen, Midtbyen Management,
politiet og Trondheim kommune møtes jevnlig.
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Statistikk U 18 saker fra politiets analysegruppe.
For sammenligningens skyld legger vi med statistikk for de siste 5 år.

Type krim 2017 2018 2019 2020 2021

Annen 58 55 55 51 57

Miljø 1 0 1 1 0

Narkotika 97 91 96 75 48

Sedelighet 18 21 21 23 32

Trafikk 42 36 36 41 39

Undersøke
lses saker

6 6 1 1 2

Vinning 171 129 131 92 133

Vold 82 101 117 144 121

Økonomi 6 6 7 9 9

Totalsum 509 466 493 473 478

Unike
personer

371 304 332 319 379

Narkotikasaker har falt mye etter Riksadvokatens føringer til politiet. Dette vil på sikt
gjøre at vi får vesentlig mindre oversikt over det utsatt ungdomsmiljøet, men vi jobber
for å finne andre metoder der vi kan oppnå det vi mister.

Det er fortsatt vold som er vår hovedprioritet, men også butikktyveri (Vinning) som
beskrevet over.
Sommerjobbprosjektet til Uteseksjonen har vært svært vellykket også i år og tilbudet
knyttet til Mestringskapital ( unge som får deltidsjobb gjennom hele året) fungerer
meget godt.

SIAN demonstrasjon i Trondheim og 30 års jubileet til Hells Angels.
22 august 2022 avholdt organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge)
demonstrasjon på Torget i Trondheim. Både politi og kommune var svært godt
forberedt.og det ble ingen større konfrontasjoner.
Hells Angels hadde 30 års jubileum 30. juli med besøk fra hele Europa. Vi ser at
Trondheim kommunes “ Colors forbud” må løftes opp etter pandemien. Det er stor
turn- over i hotell og restaurantbransje, og det var litt for mange på utesteder i sentrum
med MC vest.
For mer info om SLT sine satsinger se www.trondheim.kommune.no/SLT.
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