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Statsråd Bård Vegar
Solhjell lanserer revidert
versjon av regjeringens
kunnskapsløfte.

Foto: Kai-Otto Melau/arkiv

Kunnskapsløftet 2

Etterforsker

■ Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

■ Politiet i Rogaland har satt i

(SV) vil oppgradere regjeringens kunnskapsløfte og tilrettelegge for en mer praktisk rettet
skole. Statsråden fikk i går en rapport fra
OECD som peker på at fag- og yrkesopplæringen i Norge har store mangler når det
gjelder rekrutteringen av nye lærere i yrkesfaglig retning. Organisasjonen er også svært
kritisk til frafallet av elever i den videregående
skolen. Tall viser at en av tre elever ikke har
fullført skolegangen innen fem år.
©NTB

gang etterforskning av Statfjord
A-lekkasjen, melder Aftenbladet.
no. Det var i 6-tiden om morgenen 24 mai i år at alarmen gikk
på Statfjord A, som opereres av
StatoilHydro. Petroleumstilsynet
har i sin rapport konkludert med
at lekkasjen kunne ha utviklet seg
til å bli en storulykke, der menneskeliv kunne gått tapt. ©NTB

Halverer kriminalitet
Menighetssenter gir ungdom i Trondheim et sted å være.
Aslak Lima Braut
aslakb@vl.no
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Anmeldelsene ved
kjøpesenteret Trondheim Torg er halvert
siden 2005. Salem
menighets senter «22
B» får mye av æren.
Fire år etter at menigheten startet opp treffstedet 22 B i samarbeid med Trondheim Torg og
Trondheim kommune er antall
anmeldelser ved kjøpesenteret
redusert med 49 prosent. Antall
unge mellom 15 og 19 år involvert i kriminelle forhold har gått
ned med 71 prosent. Både senterleder Jomar Asbøll og politiet
i Trondheim gir 22 B en stor del
av æren for det.
– Jeg er overbevist om at 22
B er en viktig årsak. Ungdom
som savner voksenkontakt møter
voksne mennesker som har tid til
dem, og det forhindrer at de som
er i risikosonen kommer inn på
en kriminell løpebane, sier Jan
Erik Haugdal, politioverbetjent
ved team forebygging på politihuset i Trondheim.
Han fremhever at ungdommene får et rusfritt møtested med
klare kjøreregler, der retningslinjene er lagt av voksne.
– De unge får positive tanker
ved 22 B-senteret, sier han.

Evangeliserer ikke. Arne Christian Rokseth, daglig leder ved 22
B, sier beliggenheten er en viktig grunn til at de startet opp:
– Ingen områder i Trondheim
opplever mer ungdomskrimina-

litet enn Trondheim Torg. Siden
vi har lokaler her, er det naturlig for oss å bidra med noe for å
hjelpe dem som trenger det.
Men selv om de er en menighet, er de tilbakeholdne med å
drive forkynnende arbeid.
– Man kan stikke innom uten
at man blir påtvunget noe, men
vi har et tydelig verdisett i bunn.
Blir vi spurt, prater vi gjerne om
tro. Siden vi startet, har sju ungdommer blitt kristne, sier han.

«De unge får
positive tanker ved
22 B-senteret»
Jan Erik Haugdal,
politioverbetjent
Rokseth er en av tre ansatte
ved 22 B, i tillegg til 25 frivillige. Rundt 100 ungdommer har
jevnlig kontakt med dem. – Målgruppen er de som har ramlet
utenfor skolen, eksperimenterer
med rus, eller sliter med vold og
kriminalitet. På en vanlig kveld
kommer 30-40 ungdommer.

Samarbeid. Tilbudet finansieres av Salem menighet, eierne
av Trondheim Torg, og kommunen. Dessuten er det et samarbeid med vekterne på kjøpesenteret og med politiet.
– Det er ikke populært å bli
kontaktet av politiet når alle andre kan se dem. På 22 B kan vi
imidlertid snakke med ungdommene i mer diskrete omgivelser. Dessuten har vekterne og de
som jobber på 22 B oversikt over
nye trender i ungdomsmiljøene.
På den måten kan vi arbeide på
en bedre måte. Vi er svært glade
for samarbeidet, sier politioverbetjent Haugdal.

Arne Christian Rokseth er daglig leder ved Salem menighets kontaktsenter 22 B. Det ligger like ved
kjøpesenteret Trondheim Torg, et av stedene som har opplevd mest ungdomskriminalitet i byen.
Siden oppstarten for fire år siden, har anmeldelsene i området blitt halvert.
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Flere unge straffes i dag

– Egentlig skolens ansvar

■ Flere ungdommer siktes og

Lise Marit Kalstad

straffes enn tidligere, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2005 ble
146 prosent flere 18-29-åringer
siktet enn i 1980. På den annen
side er det en nedgang i aldersgruppen 10-13 år. Sammenligside

ner vi dagens kriminalitet med
tilstandene på 80-tallet, ser vi at
langt flere unge blir tatt for kriminelle handlinger i dag: Rundt
1 prosent i alderen 15-29 år ble
årlig tatt på 1980-tallet. I dag er
det over 2 prosent.
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Rådsleder Kjellbjørg Lunde i
Det kriminalitetsforebyggende
råd er glad for at Salem menighet bidrar til mindre kriminali-

tet på Trondheim torg. Men hun
legger til at slik oppfølging ikke
er deres hovedansvar.
– Det offentlige, altså skolene,
skal sørge for at barn og unge
ikke faller utenfor, sier Lunde.
Hun tror skolene bør bli bedre

tilrettelagt for dem som sliter:
– Skolene må være designet
slik at alle typer elever kan føle
seg hjemme. Hvis skolen blir
et trygt og godt sted å være, vil
ikke like mange ty til kriminalitet, sier Lunde.
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