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HANDLEPLAN 2020-2024 for Lokalrådet i Norddjurs Kommune  
 

Rammerne for lokalrådets arbejde  

 

Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale 

samarbejdspartnere. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 7 

kommuner indgår. 

 

Samarbejdsplanen for 2020 er i Kredsrådet fastlagt som den overordnede ramme for Østjyllands Politis 

samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger m.v.  

Udgangspunktet for samarbejdsplanen er i vidt omfang Østjyllands Politis mål- og resultatplan for 2020-22, 

hvor løsningen af en række politimæssige og præventive opgaver har en særlig prioritering. 

Handleplanen for 2020-2024 i Norddjurs Kommune er fastlagt i lokalrådet, som herved har udmøntet 

samarbejdsplanen i forhold til indsatsen i kommunen, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet 

mellem Østjyllands Politi og lokalsamfundet i 2020-24.  

Handleplanen er vedtaget på lokalrådets møde den 29. januar 2020, og handleplanen kan i løbet af året 

suppleres og justeres, når lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette 

relevant. 

 

Lokalrådet i Norddjurs Kommune 
De faste medlemmer i lokalrådet er lederen af lokalpolitistationen i Grenaa, Østjyllands Politi, der er 

formand for rådet og repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe. De faste medlemmer kan 

suppleres ad hoc med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Sekretær for 

lokalrådet er en repræsentant fra Norddjurs kommune. 

Lokalrådet i Norddjurs Kommune vil i perioden 2020-2024 afholde mindst 4 møder, og ud over de ordinære 

møder kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. 

I forbindelse med alle ordinære møder redegøre Østjyllands Politi – bl.a. med udgangspunkt i information 

fra politikredsens kredsstyring og forebyggelsessektionen – for status i kommunen i forhold til 

kriminalitetsbilledet, misbrugsproblemer samt utilpassede unge m.v. 

Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger drøfter lokalrådet på den baggrund løbende 

behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger og tilpasning af de foranstaltninger, som allerede 

er iværksat. 
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1. Det kriminalitetsforebyggende arbejde 

Østjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret 

kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den 

forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra ”vugge til grav”, og alle aktører, der har indflydelse på 

kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages, herunder bl.a. pårørende, jobcenteret, psykiatrien 

(PSP-samarbejdet), bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. 

Betydningen af samarbejdet omkring den forebyggende indsats er også understreget i samarbejdsplanen 

for 2020, hvor der bl.a. skal iværksættes en række målrettede projekter i Østjylland.   

 

1.1 Den kriminalpræventive sektion i Østjylland  

For at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Østjyllands Politi og 

kommunerne, deltager den kriminalpræventive sektion, så vidt det er muligt i alle lokalrådsmøder. 

 

1.2 SSP-organisering i Norddjurs Kommune 

 

LOKALRÅDET: 

Leder, Østjyllands Politi i Grenaa (formand)  

Konsulent SSP, Østjyllands Politi, Grenaa 

Skole- og dagtilbudschef 

Socialchef 

Souschef, socialområdet 

Leder af UngNorddjurs 

Leder af myndigheds- og visitationsenheden 

SSP-konsulent og koordinator, UngNorddjurs 

Chef for ungeindsats og UU 

Afdelingsleder for udskolingen, Auning skole  

 

Kredsrådet, som er det overordnede politiske organ i det kriminalpræventive arbejde i politikredsen, har 

besluttet at Lokalrådet kunne sammenlægges med Norddjurs Kommunes etablerede SSP udvalg, idet der i 

kommuner af Norddjurs Kommunes størrelse vil være såvel deltager sammenfald, som opgavesammenfald. 

Sammenlægningen af SSP – Udvalget og Lokalrådet er herefter kaldet ”Lokalrådet”. Referaterne på 

kommunens hjemmeside står under SSP lokalrådet, da der er flere forskellige lokalråd i kommunen.  
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Lokalrådet i Norddjurs Kommune indeholder således både politiets og kommunens myndighed, i den 

udstrækning dette findes hensigtsmæssigt og lovligt. 

 

I Norddjurs kommune er kommunens SSP indsats forankret i UngNorddjurs. Det betyder at lederen af 

UngNorddjurs er formand, og SSP koordinatoren har koordineringsansvaret for kommunens SSP indsats. 

 

SSP-gruppen: 

SSP gruppen består af lokale repræsentanter fra skolerne, politiet, myndighedsafdelingen, ung-

domskonsulenterne samt evt. ad hoc medlemmer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), 

foreningerne m.m., og har til opgave at se mere lokalt på SSP indsatsen. Primært på den generelle indsats 

og specifikke indsats, men også på en individbaseret indsats hvor dette skønnes nødvendigt:  

 

• Sidste skoledag 

• 8-9 klasses dage  

• Alkohol forebyggelse  

• Forebyggelse af rygestart  

• Adfærd på sociale medier 

• Mobning  

• Ad hoc opgaver  

 

SSP gruppen mødes lokalt 2 gange om året, samt til 1-2 fælles temadage, og et årsmøde med de øvrige 

interessenter fra SSP samarbejdet . Der afholdes desuden mini SSP møder på den enkelte skole efter behov.  

 

SSP+ 

SSP+ fokuserer primært på de unge over 18 år, men har også øje på de 16-17 årige, der hører til på 

ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.m. Udvalget består af repræsentanter fra politiet, 

ungdomsskolen, UU, jobcenter, socialområdet, VUC, Rusmiddelcentret, kriminalforsorgen, 10. klasses 

Center Djursland (10-kcd), samt samtlige ungdomsuddannelsessteder og arbejder bl.a. med:  

 

• Alkoholpolitikker  

• Rusmidler  

• Det tværfaglige samarbejde  

• Unge der falder udenfor systemet  
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• Overgangen fra ung til voksen  

• Ad hoc opgaver  

 

2. Udmøntning af indsatsen mod fokusområder 

 

2.1 Fokusområder for Østjyllands Politi 2020-2024 

Østjyllands Politi har med udgangspunkt i den nationale strategiplan følgende fokusområder internt og 

samarbejde/co-creation i forhold til kommunerne og det øvrige lokalsamfund: 

 

De nationale mål: 

• Rocker/Bande kriminalitet 

• Indbrud i privat beboelse. (Mindst 1% færre indbrud i 2020 ift. 2019) 

• Tilfredshed med politiets arbejde 

• Økonomisk og IT-relateret kriminalitet 

• God forvaltningskultur 

 

Kredsmål for Østjyllands Politi: 

• Mål i forhold til færdselsindsatser: sætte ind over for kørsel i alkohol- eller narkopåvirket tilstand, 

hastighed og uopmærksomhed. 

• Indbrud i privat beboelse, maksimalt 3035 indbrud i politikredsen i løbet af 2020.  

• Nærhed og tryghed. Gennemføre initiativer i udspillet om nærhed og tryghed. Trygt natteliv, maksimalt 

530 anmeldelser om vold begået fredag og lørdag nat (kl. 23-06) 

 

Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også 

politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant.  

Der er ikke i Norddjurs Kommune udpeget særligt udsatte boligområder. Det er alene Gellerup/Toveshøj og 

Bispehaven i Aarhus, der er udpeget. 
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2.2 Udpegning af lokale indsatsområder i Norddjurs Kommune   

Ud fra lokale forhold har Lokalrådet drøftet hvilke indsatsområder, der har størst relevans for Norddjurs 

Kommune, og Lokalrådet har udpeget følgende:  

 

• Ungdomskriminaliteten (Herunder Ungdomskriminalitetsnævnet). 

• Misbrug blandt børn og unge. 

• Personfarlig kriminalitet (Tryghed for borgerne) 

• Utilpassede unge generelt. 

• Radikalisering og ekstremisme  

• Fokus på børn og unges trivsel (socialsøg). 

• Digital tryghed; initiativer der støtter sunde normer og sikker adfærd på nettet.  

• Utryghedsskabende adfærd. 

• Nye tematiserede lokalrådstiltag.  

• SSP+. 

 

2.2.1 Ungdomskriminaliteten: 

Måludpegning af de mest kriminelle unge under 25, samt kriminelle grupperinger og co-creation i forhold 

til kriminalitetsforebyggende tiltag. 

 

2.2.1.1 Ungdomskriminalitetsnævnet 

Pr. 1. januar 2019 er der oprettet et ungdomskriminalitetsnævn, hvor børn og unge mellem 10 og 18 år skal 

have deres kriminalitet behandlet, såfremt det vedrører personfarlig kriminalitet, eller anden alvorlig 

kriminalitet, der i kombination med risikofaktorer giver anledning til bekymring for en kriminel løbebane.  

Samarbejdet med kommunen er altafgørende i forhold til screening og vurdering af risikofaktorer, men 

også i forhold til indstillinger af reaktioner og indsatser til nævnet, som mulige konsekvenser for den 

begåede kriminalitet.  

 

Lokalrådets opgave er løbende at styrke og understøtte samarbejdet, så vi i fællesskab kan udvikle og gøre 

UKN til et brugbart og konstruktivt redskab til at hindre ungdomskriminalitet og minimere den hårde kerne.  
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2.2.2 Misbrug blandt børn og unge: 

Misbrug kan skabe mistrivsel for den enkelte, ligesom det kan føre kriminalitet med sig. Når 

myndighederne bliver opmærksomme på misbrugsudfordringer er det vigtigt at koordinere indsatsen for at 

afhjælpe. Lokalrådet skal medvirke til koordineringsindsatsen ved at drøfte overordnede initiativer. 

 

2.2.3 Personfarlig kriminalitet (tryghed for borgerne) 

Personfarlig kriminalitet i alle afskygninger skal bekæmpes for at skabe tryghed for borgerne. Det skal være 

muligt at færdes i kommunen på alle tidspunkter uden frygt for overfald eller lignende. Politiet skal som 

håndhævende myndighed være konsekvente i sagsbehandlingen og medvirke til forebyggelse i samarbejdet 

med kommunen. Lokalrådet medvirker til opfølgning af samarbejdet og de forebyggende indsatser for at 

modvirke personfarlig kriminalitet.  

 

2.2.4 Utilpassede unge generelt: 

Omkring Kriminelle bander samt utilpassede individer og grupper, skal lokalrådets koordinering af en mål- 

og fremadrettet indsats medvirke til at nedbringe de lovovertrædelser og den utrygheds-skabende adfærd, 

der – nat og dag – forøves af utilpassede individer og grupper. Der skal herunder fokuseres på forebyggelse 

af rekruttering af unge til bandemiljøet, jfr. ovenstående. 

 

Konkret skal der lokalt gennemføres følgende initiativer: 

 

• En hurtig indsats i forhold til problemfamilier 

• Tidligere underretning af skoler og uddannelsesinstitutioner 

• Det generelle forebyggende arbejde i kommunen intensiveres med målrettede initiativer 

• Tidligere opfølgning i forhold til børn og unge, som fungerer dårligt i skolen 

• Bedre SSP kontakt til opholdssteder, ungdomsuddannelser og produktionsskoler 

• Mere synligt politi ved ungdomsarrangementer 

• Fokus på at den unge vejledes og hjælpes vedrørende sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælp 

og beskæftigelse 

• I forbindelse med alvorlig personfarlig kriminalitet (røverier o.l.) begået af unge under den kriminelle 

lavalder, vil kommunen omgående iværksætte passende foranstaltninger 

 

Med Lokalrådet som omdrejningspunkt etableres et tæt samarbejde mellem politiet og de personer, som 

er beskæftiget med de unge. Det skal herved sikres, at der er samhørighed i myndighedernes 
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opgavevaretagelse, ligesom der skal ydes rådgivning til de erhvervsdrivende om, hvordan man mest 

hensigtsmæssigt kan forholde sig til disse unge og de problemer, de kan give anledning til. 

SSP-samarbejdet vil være centralt i forbindelse med denne indsats. 

 

2.2.5 Radikalisering og ekstremisme. 

Fortsat opmærksomhed og vidensdeling i forhold til bekymring om radikaliserede unge.  

Det er lovbestemt, at alle kommuner skal udpege en radikaliserings-kontaktperson, der i samarbejde med 

politiet skal forebygge og handle på henvendelser på området.   

 

Samarbejdet er forankret hos Infohus Norddjurs. Deltagerne er Lokalpolitiet i Grenaa, og kommunens 

radikaliseringskontaktpersoner, der alle moniterer området. Infohuset kan indkaldes til møde af enhver af 

de deltagende parter, når der opstår bekymring om mulig radikalisering eller ekstremisme. 

 

Østjyllands Politi har gennem flere år udviklet et projekt til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i 

tæt samarbejde med Aarhus Kommune - kaldet ”Aarhus-modellen”.    

Lokalrådet har besluttet, at trække på erfaringerne fra nævnte samarbejde.  

 

Der blev primo 2015 udsendt uddannelsesprogram fra Socialstyrelsen med henblik på kompetenceudvikling 

af kontaktpersonerne. 

 

2.2.6 Fokus på børn og unges trivsel.  

Alle børn og unge har krav på trivsel i familieforhold, skole og fritidstilbud. 

 

Derfor er SSP-samarbejdet enige om, at der i 2019 sikres, at der løbende arbejdes forebyggende med trivsel 

blandt børn og unge i Norddjurs Kommune med fokus på: skilsmisser, overgrebspakken, ulovligt 

skolefravær samt robusthed. 

 

Politiet skal i alle tilfælde af vold i par- og familieforhold, hvor der er børn under 18 år i hjemmet, 

underrette kommunen om forholdet via en socialrapport. Kommunen forpligter sig til at gennemføre et 

efterfølgende og opfølgende arbejde senest 5 dage efter, at socialrapporten er modtaget i kommunen.  

 

Målet er at sikre: 

• de bedste vilkår for trivsel blandt børn og unge i Norddjurs Kommune 
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• at signaler om mistrivsel opfanges og at der handles konkret på disse 

• at der handles konsekvent og hurtigt på ulovligt skolefravær 

 

Tiltag: 

• Socialsøg; særlig opmærksomhed på børn i udsatte familier og systematisk underretning til Norddjurs 

Kommune. 

• Alle institutioner har værdiregelsæt og handleplaner for at sikre, at de ovennævnte mål opfyldes 

• Robusthed er tilføjet udkast til mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 

Tegn: 

• At antallet af elever, der giver udtryk for, at de ikke trives på skolen, reduceres. På uddannelsesstatistik.dk 

er der registreret en lille stigning af elever der har besvaret spørgsmålene med at de trives bedre i 2018 end 

de gjorde i 2017.  

• At det fremgår af tallene på www.uddannelsesstatistik.dk, at det ulovlige fravær er faldet fra 1,5 % pr. 

elev i 2016/17 til 1,1 % pr. elev i 2017/18. Landsgennemsnittet i 2016/17 var 1,0 % og for 2017/18 er 

uændret 1,0 % pr. elev.  

 

Evaluering - følgende data indgår i evaluering: 

• Elevernes trivsel måles via obligatoriske nationale trivselsundersøgelser 

• Data om ulovligt fravær følges på www.uddannelsesstatistik.dk  

 

2.2.7 Digital tryghed. 

Initiativer der støtter sunde normer og sikker adfærd på nettet. Formålet er at synliggøre problemstillinger i 

forhold til brug af elektroniske medier, herunder konsekvensen ved uhensigtsmæssig adfærd/sprogbrug på 

digitale medier. 

Samtidig for forældrene at synliggøre vigtigheden af at have en viden om, hvordan deres unge/barn bruger 

de digitale medier og eventuelt at kunne vejlede barnet om adfærd på medierne. 

 

Målgruppen er unge i aldersgruppen 10-16 år og deres forældre. 

 

Den sikre side 

Oktober 2019 lancerede Tryg Fonden i samarbejde med politiet ”Den Sikre Side”, som er en ny 

undervisningsindsats rettet mod børn og unge på 7. klassetrin. Indsatsen har til formål at forebygge it-

relateret kriminalitet blandt unge og hjælpe dem til sikker, digital adfærd. Børn og unge udsættes i stigende 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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grad for grooming, misbrug af passwords og uønsket deling af billeder på nettet, og det kan få store 

personlige og psykiske konsekvenser for dem resten af livet. Derfor vil vi gerne være med til at klæde de 

unge bedre på til at passe på sig selv og hinanden i den digitale verden. 

 

2.2.8 Utryghedsskabende adfærd 

Politiet foretager løbende færdselsindsats i forhold til ulovlig knallertkørsel og utryghedsskabende adfærd i 

trafikken. Der foretages særskilt færdselskontrol ved skolerne i kommunen i forbindelse med skolestart. 

Den færdselsmæssige indsats afrapporteres løbende til lokalrådet 

 

2.2.9 Nye tematiserede lokalrådstiltag  

Lokalrådet har som et tiltag taget initiativ til et tematiseret emne ved hvert lokalrådsmøde. Det kan være 

indmeldt fra både politi og kommune. Kriterierne er, at det skal være aktuelt, konkret og tværgående. 

Emnet kan både være af forebyggende og eller evaluerende karakter - som eksempel kan nævnes ”16+ 

fester”, ”sidste skoledag”, ”evaluering af sommerferieperioden” mv. 

 

2.2.10 SSP+ (Indsats mod tilbagefald til kriminalitet). 

Tilbud til 18-25 årige kriminalitetstruede unge:  

En del af tilbuddet kan starte i det daglige samarbejde mellem Norddjurs kommune og Østjyllands politi, 

hvor der via SSP og PSP kan udveksles oplysninger om unge der bør henvises til dette. 

 

Ungdomskonsulenterne opsøger de unge første gangs kriminelle og tilbyder råd og vejledning i forhold til at 

undgå tilbagefald. Dette evt. i samarbejde med uddannelsesstedet m.fl. 

 

3. Konfliktforståelse og mægling.  

Emnet blev indført i handleplanerne for 2012 og der ønskes fortsat fokus på området, da det er velegnet 

som forebyggende initiativ, både i forhold til at øge trygheden og forebygge kriminalitet. 

 

I regi af SSP Østjylland er der blevet afholdt temadage. Det er væsentligt at understøtte det tværfaglige 

samarbejde mellem kommunen og politiet i form af fælles organisering og afgrænsning af snitflader i de 

enkelte indsatser. Et særligt fokus på elevmægling i skoler samt fælles kompetenceudvikling prioriteres 

højt. 

Mere specifikke planer for området iværksættes af SSP Østjylland. 
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4. EVT nye lokalrådstiltag  

Lokalrådet har som et tiltag taget initiativ til et tematiseret emne ved hvert lokalrådsmøde. Det kan være 

indmeldt fra både politi og kommune. Kriterierne er, at det skal være aktuelt, konkret og tværgående. 

Emnet kan både være af forebyggende og eller evaluerende karakter - som eksempel kan nævnes ”XX 

problematik” – ”evaluering af sommerferieperioden” mv. 

 

5.  Hot spot lokalområder 

Lokalrådet kan i forbindelse med sine møder beslutte, at man sammen på tværs af myndigheder i perioder 

vil sætte spot på et lokalområde, hvor udviklingen i kriminalitet eller utryghed går i en forkert retning. 

Lokalrådet kan på baggrund af det fælles fokus beslutte evt. tiltag eller indsatser.  

 

Nabohjælp. 

Det Kriminalpræventive Råd lancerede i 1986 en kampagne vedrørende nabohjælp med henblik på at 

reducere antallet af indbrud i privat beboelse. Kampagnen blev relanceret i november 2012 efter samme 

koncept, men understøttet af en internetbaseret platform. 

 

I de kommende år vil der med mellemrum blive reklameret for nabohjælp op til ferier og højtider. 

Lokalrådets opgave i den forbindelse er at understøtte konceptet ved at sørge for at borgerne får mulighed 

for råd og vejledning, når de organiserer sig i lokalt forankrede foreninger. 

 

 

Lokalrådet for Norddjurs Kommune 

 

Rev. 24. februar 2021 


