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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.
Rapporten “ Vold blant barn og unge i Trondheim” er en bestilling fra Politirådet med
ønske om mer kunnskap om vold blant barn og unge i Trondheim. Utgangspunktet har
vært en økende trend i voldsbruk blant ungdom og gjennom en undersøkelse er det
her sett nærmere på fenomenet. I undersøkelsen er ungdom som utfører vold og
foreldre til ungdom med voldsadferd intervjuet for å innhente deres erfaringer. I tillegg
har fagansatte fra ulike instanser i tjenesteapparatet deltatt i et fokusgruppeintervju.

Hele rapporten kan leses her.

Organiserte kriminelle miljø.
I februar ble det kjent at Organiserte kriminelle miljø har kontaktet drivere av mindre
skjenkesteder og tilbudt økonomisk bistand, og/eller kjøp av aksjer for å bistå
drivere/eiere i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet Covid 19 og nedstenging.
Tipset kom fra Trondheim, men de konkrete tilbud var gitt i Oslo og Stavanger. Både
Kripos og Oslo politidistrikt bekreftet fenomenet og det ble bredt omhandlet i media, og
bør være kjent av næringslivet. Det er sendt brev til alle skjenkesteder i Trondheim fra
SLT og Politiet og advart mot denne type virksomhet. Frykten for å miste sitt livsverk
kan få enkeltpersoner som driver mindre skjenkesteder til å inngå samarbeid. Etter at
dette ble kjent har regjeringen kommet med økte økonomiske kompensasjoner til
bransjen.
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Trondheim har gitt opp forsøket om etablering her. Moderklubben ligger i Nederland.
KS og Politidirektoratet har utgitt en veileder for kommunene for bekjempelse av 1% MC
klubber.

Forebygge Radikalisering og Voldelig ekstremisme.

Vi har det siste år sett en økning i bekymringsmeldinger. Det er særlig det
Høyreekstreme miljø som ser ut til å tiltrekke seg både unge og eldre. Det er en stabil
utvikling knyttet til religiøst motivert ekstremisme, og ingen kjente radikalisatorer i
Trondheim. Personer som støtter ideologien finnes også her.
Trondheim ser at internasjonale trender dukker opp, og både Incels bevegelsen og
QAnon tilhengere finnes i Trondheim. Det er gitt fenomenkunnskap til våre Mentorer
og andre relevante om disse fenomene. Vi ser at Internett er den klart største kilde til
denne økningen. Pandemien har forsterket fenomenet, da mange har blitt sittende
hjemme, og benytter internett som kompensasjon for manglende sosial kontakt.

Forebygging på Internett
Sør Trøndelag politidistrikt har opprettet en forebyggende Nettpatrulje på Internett.
Målet er å veilede om trygg og god nettbruk og være et synlig politi som er tilgjengelig
for alle på Internett. Nettpatruljen er tilstede på nettet og i sosiale media og tar imot
informasjon eller tips om kriminalitet på internett. De gir også råd og veiledning og
svarer på spørsmål.

Trondheim kommune og Sør Trøndelag politidistrikt har inngått en avtale om
samarbeid med Jotunheimen E sportssenter i Kjøpmannsgaten. Senteret åpner ikke
før til sensommeren, og vil være et senter for både profesjonelle og allmennheten. De
kan bli en god samarbeidspartner hvis vi har enkeltpersoner som vi ønsker inn i mer
organiserte og byggende miljø.

Kort om Maidagene.
Tilstedeværelse i det offentlige rom fra kommunale enheter foregår gjennom hele året.
Som tidligere år hadde vi en ekstra innsats natt til 1. mai og natt til 17. mai. Det vil
komme en rapport om disse to dagene når alle data er innhentet. De som deltok på
koordineringsmøte natt til 1. og 17. mai var: Røde Kors, MP Ørland, Politiet, BFT
bydel, Uteseksjonen, Barnevernsvakta, Kulturenheten,Smittesporingsteam TK,
Kirken,Natteravn og MC ravn. Tilsammen mobiliserte vi ca 30/40 profesjonelle og et
stort antall Natteravner. Koordineringsansvaret var hos Uteseksjonen som er
bindeleddet mot politi, MP og Røde Kors mm. Kortversjonen er at det i Trondheim var
rolig, og at de få episoder som oppsto ble ivaretatt på en god måte. Både ungdom og
Russ fortjener ros for måten de har håndtert pandemien og smittevernreglene i
maidagene 2021.
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