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Leder
2021 blev året hvor SSP samarbejdet i Norddjurs kommune
lavede en ny plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet og
igangsatte en SSP Indsatsplan,
som erstatning for tidligere
planer.
Af: Leder af SSP samarbejdet, Henrik Stougaard Larsen
I Norddjurs kommune har SSP samarbejdet været lidt udfordret på flere
forskellige fronter i løbet af 2021 på
grund af Corona pandemien. Især har
den generelle undervisning ude på
skolerne været hårdt ramt, da skolerne var lukket mere eller mindre ned
det meste af foråret. Samtidig begyndte det, grundet den høje smitte,
at blive svært at gennemføre forløb i
november/december. De årlige 8.-9.
klasses dage blev dog gennemført
som planlagt, hvilket var nogle gode
og givtige dage for alle de unge.
De øvrige udfordringer har bl.a. været
de ensomme unge, der har haft det
sværere under krisen. Det har været
besværligt at få gennemført netværksmøder og øvrige samarbejdsmøder, mens SSP møderne har være
online. Ungdomskonsulenterne har

haft sværere ved at komme til at tale
med de unge, og så har nogen af de
udsatte familier været ramt af, at skulle være alt for meget sammen under
nedlukningerne.
På trods af dette, ser kriminalitetsstatistikken ikke meget anderledes ud
end den plejer. Måske anes der en lille
stigning i sigtede unge under 18 år,
mens det falder lidt blandt de unge
mellem 18 og 25 år. Kriminalitetsbilledet viser heller ikke så meget nyt,
men måske er det værd at bemærke,
at flere kriminalitetsformer stadig er
på retur, bl.a. lovgivningen om euforiserende stoffer, våbenloven og tyveri.
Alt i alt kan det sagtens konkluderes,
at det går godt med ungdomskriminaliteten i Norddjurs kommune.
Vi har ikke mange unge under 18 år,
der har lavet meget alvorlig kriminalitet, og det er begrænset hvor mange
grupperinger af unge, vi har brug for
at følge tæt. Dog ønsker vi stadig, at
nedbringe antallet af unge der bliver
sigtet, da hver enkelt sag er udtryk for
et eller andet i den unges liv der ikke
fungerer optimalt.
I denne årsrapport kan I læse mere
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om hvordan det er gået med ungdomskriminaliteten og hvilke tanker
SSP samarbejdet gør sig i forhold til
en endnu bedre kriminalitetsforebyggelse. Samtidig vil I kunne læse
om hvordan det ser ud med rusmiddelforbruget blandt unge, hvordan
der arbejdes med digital tryghed og
hvordan Infohuset arbejder med radikalisering og ekstremisme. Herudover
er der flere afsnit der omhandler hvordan der skabes tryghed og trivsel for
alle i Norddjurs.
Alt sammen skulle gerne give Jer et
godt indblik i, hvordan SSP samarbejdet fungerer i Norddjurs kommune,
hvilke indsatser der arbejdes med og
hvilke emner og temaer vi ønsker at
sætte ekstra fokus på fremover.
2021 var også året hvor SSP Lokalrådet kunne byde velkommen til Finn
Platz Nielsen som ny leder ved politiet i Grenaa, samt til Thomas Olesen
som ny chef for UU og ungeindsatsen.
Begge ønskes et stor tillykke med de
nye jobs og velkommen til SSP Lokalrådet.

Ungdomskriminaliteten
i Norddjurs kommune
Når der i Danmark tales om
ungdomskriminalitet, er der
ofte fokus på de mest kriminelle
unge under 25 år. Det fokus har
vi naturligvis også i Norddjurs,
men især når vi ser på de unge
under 18 år, er det glædeligt at
vi kun har ganske få meget kriminelle unge.
I SSP samarbejdet i Norddjurs kommune har vi lige stort fokus på alle
unge, der begår en kriminel handling,
eller færdes i miljøer som er uhensigtsmæssige for unge, som vi har på
de mest kriminelle. Formålet med at
have stort fokus på de første gangs
kriminelle er netop at undgå at de
skal blive mere kriminelle og i værste
fald ende i bandekriminalitet eller anden hård kriminalitet.

Ungdomskriminaliteten
for de unge under 18 år:
Når en ung under 18 år skal sigtes
af politiet for en kriminel handling,
deltager der en ungdomskonsulent
i afhøringen, som repræsentant for
de sociale myndigheder. Efter endt

afhøring bliver der med kort varsel
iværksat et hjemmebesøg, hvor ungdomskonsulenten sammen med en
socialrådgiver fra kommunen mødes
med den unge og forældrene. Her
aftaler man med den unge og familien, hvordan den unge kan støttes
i ikke at begå kriminelle handlinger
fremover. Dette uanset hvad den
unge er sigtet for eller hvor gammel
den unge er.
For alle unge fra 10-17 år vil der, alt

afhængig af kriminalitetens alvor,
kunne blive tale om, at de skal i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), hvor
den unge skal have vurderet sin sag
med henblik på mulige sanktioner
eller anden pædagogisk indsats. De
unge mellem 15 og 17 år skal først
have deres sag for retten, mens de
unge i 10-14 års alderen kan komme
i UKN med det samme.
I 2021 har vi i Norddjurs kommune haft
4 unge der er blevet indstillet til UKN.

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)
Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge
ungdomskriminalitet ved at fastlægge
målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i
alderen 10-17 år. Indsatserne bliver fastlagt
og gennemført ud fra en vurdering af, hvad
der er bedst for barnet eller den unge. Det
sker i dialog med både barnet eller den unge
og familien.
Se yderligere info her: https://ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/
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I Norddjurs kommune har vi i 2021 haft 4
unge der har været i UKN.
En på 16 år, to på 14 år og en på 13 år.
Ungdomskonsulenterne deltog i afhøringerne og retsmødet for den 16-årig, mens det
var en socialrådgiver der deltog i selve UKN
mødet.
De unge havde alle begået personfarlig kriminalitet.

En hurtig indsats ved
førstegangskriminalitet:
Et af de mål vi har i Norddjurs kommune er, at så få unge som muligt
begår kriminalitet. Derudover ser vi
på, hvor mange af de sigtede der er
blevet sigtet mere end en gang. Målet er at andelen af unge med kun en
sigtelse bliver så stor som mulig ud
af det samlede antal sigtede. I figur
1 i venstre side ses hvor mange unge
under 18 år der er blevet sigtet for en
kriminel handling i 2021, mens der i
højre side kan ses hvor mange sigtelser der er givet sammenlagt. Som det
tydeligt fremgår af grafen, svinger antallet af sigtede unge i Norddjurs ikke
meget. I de seneste 8 år har det ligget
mellem 33 og 46 unge, eller en median på ca. 40. Hvis vi et år har en uheldig episode med 5-6 unge der sigtes
for samme handling, f.eks. hærværk
eller vold. Da vil det rykke en del i tallene for antal sigtede unge, hvis der
året efter laves den samme kriminalitet men kun med en gerningsmand.
Andelen af det samlede antal sigtelser svinger lidt mere, men ligger dog
tæt på medianen 80.
I figur 2 kan man se hvor mange unge
der har de forskellige antal sigtelser.
Det interessante er, at hele 25 unge
kun har en sigtelse. Det svarer til 64 %
af det samlede antal sigtede unge. Til
sammenligning var dette tal i 2020 58
%, mens det i 2019 var 59 %. Ikke de
store udsving men dog peger pilen i
den rigtige retning.
Når vi ser på de 4-5 unge med mange
sigtelser er det klart, at det er nogle
udfordrede unge mennesker. Heldigvis er det alle nogen vi har god kontakt med, og som der er lavet gode
langsigtede planer for.
De 39 forskellige unge man i figur 1
kan se er blevet sigtet i 2021 er fordelt med 8 piger og 31 drenge. De
har tilsammen været til afhøring ved
politiet, sammen med en ungdomskonsulent, 59 gange i løbet af 2021.
Nogen gange sigtes den unge for
flere forhold til samme afhøring. Derfor kan vi nå op på 79 sigtelser i alt.
Ungdomskonsulenterne her derudover deltaget i 8 afhøringer af unge
fra andre kommuner, samt i 10 vidne
afhøringer, hvor den unge altså ikke

er sigtet, men hvor ungdomskonsulenten deltager som bisidder. Enkelte
af disse sager er siden hen endt med
at den unge selv er blevet sigtet, da
efterforskningen har vist at den unge
ikke kun var vidne, men også skyldig.
Generelt indgår unge fra andre kommuner ikke i vores kriminalitetsstatistik, som kan ses i figur 1. Det skyldes
at vi har en del anbragte børn og unge
i kommunen, som ”tager deres sigtelser med sig”, når de anbringes, men
også tager dem med sig, når de flytter
hjem til deres kommune igen. Samtidig er det meget udfordrende unge,
som får en del sigtelser for især vold
og trusler mens de er anbragt. Hvis vi
talte disse unge med ville billedet af
ungdomskriminaliteten i Norddjurs
bliver alt for skævvredet. Denne ”optælling” har vi lavet igennem de seneste mange år, derfor er vores data fra
år til år meget sammenlignelige.
Derudover dækker kriminalitetsstatistikken primært over overtrædelser af
straffeloven, særlov om euforiserende
stoffer, ordensbekendtgørelsen samt
andre særlove, hvor vi vurderer at en
forebyggende eller støttende indsats
er nødvendig efterfølgende. I fakta
boksen over kriminalitetsformer ses
de forskellige ting de unge under 25
år er sigtet for i 2021. Der er rigtig
mange forskellige sager, men de fle-

ste af dem er heldigvis ikke så alvorlige og er derfor primært endt ud i bøder eller mindre betingede domme.
I figur 3 kan vi se hvad de unge under
18 år bliver sigtet for. Her er det værd
at bemærke, at der er sket et stort
fald i sigtelser om våbenlov, efter vi i
2019 satte fokus på de ulovlige knive
fra bl.a. Kina. Det ses at vold og trusler stadig ligger højt og en enkelt sag
om indbrud med mange unge fylder
i statistikken, mens det er glædeligt
at hærværk, loven om euforiserende
stoffer og tyverier fortsat falder.

Ungdomskonsulenterne har
også kontakt til unge der
ikke er blevet sigtet af politiet, men hvor deres adfærd
alligevel er bekymrende.
Det kunne være mindre hærværkssager, hvor den unge får erstattet det
ødelagte uden det bliver en politisag,
mindre trusselssager / mobbesager,
eller ulovlig knallertkørsel m.m. hvor
ungdomskonsulenten sammen med
de unge, forældrene og evt. andre
samarbejdspartnere får løst problemet uden der skal falde sigtelser. Den
slags sager havde ungdomskonsulenterne ca. 20-25 af i 2021.

De forskellige kriminalitsformer de unge under
25 år er sigtet for i 2021:
Trusler, Vold, ulovlig tvang, Indbrud, forsøg
på indbrud, butikstyveri, Røveri, tyveri, hærværk, brugstyveri, salg af narkotika, hæleri,
tilsnigelse af adgang uden at betale
Uberettiget videregivelse af meddelelser
eller billeder, bedrageri, dokumentfalsk,
Lovgivning om euforiserende stoffer, knivloven, fyrværkeriloven, våbenloven, lov om
forbud mod dopingmidler,
Lægge hindringer i vej, fornærmelig tiltale,
ordensbekendtgørelsen, retsplejeloven,
restaurationsloven, husfredskrænkelse, falsk
forklaring
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Samleje med barn under 15 år, blufærdighedskrænkelse, andet seksuelt forhold, voldtægt, børnepornografi,
Veterinærloven, andre sundheds- og sociallove(Corona), naturbeskyttelsesloven,
hundeloven
Sigtelser vi ikke tæller med i kriminalitetsstatistikken:
Køretøj – syn ikke efterkommet, manglende
registrering af køretøj, overtrådt registreringsbekendtgørelsen, værnepligtsloven

Mulige årsager til kriminalitet og fokus i forebyggelsen:
Ud over at de unge der begår kriminalitet, ofte er opvokset i problematiske
familieforhold og med problematisk
skolegang, ser vi også at unge der
falder fra deres fritidsaktiviteter, altså forlader et positivt fællesskab, er
i øget risiko for at begå kriminalitet.
Den tidlige interesse i rusmidler, ofte
begyndende med røg og snus og kort
herefter også alkohol, er en væsent-

lig faktor blandt flere af de unge der
laver kriminalitet. Her kan det være
unge fra alle sociale lag, men især
unge med utydelige rammer er i risiko for at blive særligt risikovillige.
Når vi går ind for at støtte, hjælpe og
rådgive de unge der har begået kriminalitet, er en stor del af indsatsen, at
få de unge ud i et positivt fællesskab
i fritiden. Endnu en ting som helt sikkert er tilstede ved de kriminelle er
manglende selvkontrol og netop en
fritidsaktivitet kombineret med evt.
social træning på en arbejdsplads el-

Figur 1

Kriminalitetsstatistik under 18 år - Norddjurs

Figur 2

Antal sigtelser pr. ung
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ler i en god skoleklasse, kan øge den
unges selvkontrol.
Et relevant emne at sætte fokus på,
måske allerede i børnehaven, er hvordan vi øger alle børn og unges evne
til selvkontrol. Et forslag kunne være
materialet fra Randers sundhedscenter om selvkontrol, hvor der er øvelser
fra ca. 4 års alderen, med fokus er på
impulser, tankestyring, følelsesstyring
m.m. Dette og flere andre nye mulige
indsatser vil SSP samarbejdet se nærmere på i 2022.

Figur 3

Unge sigtet for...

Ungdomskriminaliteten
for de unge 18-25 årige:
Kigger vi på ungdomskriminaliteten
blandt de 18- til 25-årige i Norddjurs
kommune, ser vi lidt samme ændring
i typen af kriminalitet, men heldigvis
også en tendens til et svagt fald i kriminaliteten, som det fremgår i figur 4.

Især i forhold til loven om
euforiserende stoffer ses
der et pænt fald i sigtelser,
hvilket understreger den tendens vi fornemmer, nemlig,
at flere unge end tidligere
vælger stofferne fra.
Læs mere om det i afsnittet om rusmidler.
Vi vil i afsnittet om SSP+ se nærmere

på denne aldersgruppe. Men det er
værd at bemærke her, at vi har haft
5-6 unge, som ikke har kunnet håndtere deres adfærd i nattelivet på fornuftigvis, hvilket bl.a. har givet en
stigning i sigtelser for overtrædelse af
ordensbekendtgørelsen og lignende
forhold.

situation han eller hun sidder i. I 2021
har ungdomskonsulenterne haft kontakt med 59 unge i aldersgruppen. Af
disse havde 15-20 unge udfordringer
med kriminalitet. Af de 82 unge mellem 18. og 25. år der er blevet sigtet af
politiet, er de 55 kun blevet sigtet for
et forhold, hvilket er positivt.

Desuden tyder den høje
mængde sager fra 2020 om
tvang og afpresning ikke
på, at det var starten på en
tendens. Tallet er faldet til
kun 2 sager i 2021.

Vender tilbage til det vi startede med
og ser på de mest kriminelle unge
mellem 18 og 25 år, så tyder det på, at
vi har 10-12 unge som står for en stor
del af kriminaliteten i denne aldersgruppe. 3-4 af disse unge er eller har
været fængslet for et eller flere grove
forhold. Det drejer sig primært om
narkotikasalg, grov vold, trusler og
indbrud. Umiddelbart har de fleste af
disse unge ikke tilknytning til job eller
uddannelse, men kriminalforsorgen,
arbejdsmarkedsområdet og løsladelseskoordinatoren arbejder intenst
med disse unge.

Ungdomskonsulenterne tager også
kontakt til en stor del af de unge mellem 18 og 25 år som er sigtet af politiet. Dette sker når politiet har en bekymring i forhold til, om en kriminel
ung selv kan komme videre fra den
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De mest benyttede kriminalitetsformer blandt de 18 til 25 årige:
Antal sager

2021

2020

2019

2018

Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen:

24

15

15

13

Loven om euforiserende stoffer:

23

40

31

60

Vold og trusler:

20

30

26

13

Butikstyveri

12

15

9

9

Våbenloven:

11

8

25

25

Tyveri / Brugstyveri

5

19

8

18

Tvang og afpresning

2

17

0

2

Figur 4

Kriminalitetsstatistik 18 - 25 årige - Norddjurs
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Rusmidler blandt unge
i Norddjurs
I SSP lokalrådet er det primære
formål med at have rusmidler på
dagsordenen, at sikre en koordinering af indsatsen og få drøftet
overordnede initiativer målrettet unges brug af rusmidler.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at
der findes unge der bruger rusmidler
i Norddjurs kommune, ligeså vel som
i resten af landet. Udgangspunktet er,
at ingen får noget godt ud af at benytte rusmidler. I SSP samarbejdet har
vi fokus på alle rusmidler, dvs. alkohol,
røg, nikotinprodukter, lattergas, lightergas, medicin, dopingpræparater,
hash og de såkaldte ”hårde stoffer”
som kokain og amfetamin m.fl. Især
hash, hårde stoffer men også et for
stort medicinforbrug er det vi ser der
især bringer andre udfordringer med
sig. Det være sig manglende skolegang, dårlig hygiejne og sundhed
samt kriminalitet m.m. Vi oplever heldigvis ikke, at der er flere unge end
tidligere der har udfordringer med
det.
Alligevel er det vigtigt, at SSP samarbejdet har fokus på forebyggelse af
alle rusmidler blandt unge. Især fordi
vi kan se en klar sammenhæng imellem f.eks. tidlig rygestart, daglig rygning og efterfølgende hashforbrug.

Men alle indtag af rusmidler,
kan ende med et misbrug,
og deraf en mulig kriminel
løbebane. Især hvis indtaget
af rusmidler starter tidligt,
bliver en vane, eller hvis
forbruget bliver højt.

fald er det ikke specielt synligt omkring uddannelsesinstitutionerne og
til ungdomsfesterne. Samtidig har
der igennem de sidste 3-4 år været et
markant fald i antallet af unge der er
sigtet for besiddelse af stoffer.

Selvom unges brug af hash og andre stoffer ikke er bekymrende højt i
Norddjurs, sammenlignet med landsplan, så er det alligevel noget vi rigtig gerne vil gøre noget ved. Her skal
indsatsen som sagt starte tidligt. Der
er rigtig mange årsager til unges begyndende forbrug af rusmidler og
dermed mange forskellige indsatser
der kan iværksættes.

I SSP samarbejdet arbejder vi på, at de
generelle indsatser skal ses i en sammenhæng. Dette arbejde vil løbende
blive evalueret og rettet til i bl.a. SSP
indsatsplanen. Indsatserne består
primært af undervisning, oplæg eller
temadage for eleverne, mens der vil
være orienterende og diskuterende
forældremøder. Indsatsplanen der
afløser den tidligere læseplan har i
forhold til rusmidler fokus på alkohol,
rygning, snus og hash.

På rusmiddelcentret i Norddjurs er
der ikke flere unge i rusmiddelbehandling end sidste år. Især under
18 år er der utrolig få i behandling.
Rusmiddelcentret tilbyder ud over
behandling, anonyme og afklarende
samtaler til unge under 25 år og her
er der de sidste 3 år sket et lille fald
i henvendelserne. Dette skyldes forhåbentlig, at omfanget af de unges
rusmiddelbrug også er faldet. I hvert
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Generelle indsatser:

Ungdomskonsulenterne tilbyder et
oplæg for alle forældre i 0. klasse, som
er det første hvor SSP samarbejdet
kommer ud og møder en forældregruppe. Oplægget handler bl.a. om
selvkontrol, trivsel, fritidsliv og forældrenes egne vaner og holdninger til
bl.a. rusmidler, opdragelse, skolesamarbejde m.m. Alt sammen noget der
er med til at styrke forældresamarbejdet og dermed sammenholdet mellem børnene, som er god forebyggelse, også i forhold til rusmidler.

Figur 5

Rusmidler 9. årgang

Senere kan der være mere generelt
fokus på indsatser målrettet børnene,
bl.a. digital sikkerhed fra 3. -4. kl. og
herefter de mere rusmiddelmålrettede indsatser, som social pejling med
udgangspunkt i rygning, alkohol fra 7.
kl. og snus og hash i 8.-9. kl.
I SSP samarbejdet er vi ved at se nærmere på, om indsatserne omkring
rusmidler skal sættes endnu mere
ind i en sammenhæng med skolernes temauger, projektopgaver m.m.
Det kunne være, at 8. kl. dagen bliver
placeret umiddelbart før en projektuge, hvor de emner de unge møder
på temadagen er relevante for deres
projekt. På den måde vil vi uden tvivl
opnå en større effekt af indsatsen. Det
er bevist at forebyggelse virker bedst
hvis man arbejder med emnet over
længere tid. F.eks. er det i X-IT (forebyggelse af rygestart) bevist at der
skal arbejdes 8 timer om året i 7., 8. og
9. kl. for at opnå en tilstrækkelig forebyggende effekt.
SSP samarbejdet vil i 2022 sætte endnu større fokus på, at få diverse indsatser til at passe sammen bedst muligt.

Rygning og snus:
Et særligt fokusområde i 2021 var
rygning og snus. Vi ser nu et større
forbrug af især nikotinposer, men
samtidig har vi også en svag stigning
i antallet af daglige rygere i grundskolen. Heldigvis er antallet af ugentlige
rygere faldet tilsvarende.
Vi er spændt på, om tendensen fortsætter i 2022, men uanset hvad vil SSP
samarbejdet sætte endnu mere fokus

på nikotin indtag. Både med oplysning til forældrene, info til de unge og
samtidig give de unge endnu større
mulighed for at få støtte til et nikotinstop.
Vi håber også, at X-IT snart bliver en
mulighed på alle skolerne. Der er i
2022 afsat midler til et pilotprojekt på
en overbygningsskole. Denne indsats
følger vi naturligvis tæt i SSP samarbejdet.

9. klasse elevernes rusmiddelbrug:
Vidste du at?
91 % i 9. kl. ikke ryger cigaretter hver dag?
89 % i 9. kl. ikke ryger cigaretter hver uge / til fester
89 % i 9. kl. ikke har prøvet hash?
97 % i 9. kl. ikke har prøvet andre stoffer?
96 % i 9. kl. ikke bruger snus/nikotinposer hver dag?
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Personfarlig kriminalitet
– tryghed for borgerne”
SSP lokalrådet har fokus på, at
der er trygge rammer for alle
borgere i kommunen, når de
bl.a. færdes i det offentlige rum.
I 2021 har vi stort set ingen sager haft,
hvor tilfældige borgere har været udsat for utryghedsskabende adfærd fra
andre. Alligevel er det vigtigt, at SSP
samarbejdet til stadighed har fokus
på, at især de unge ikke får en alt for
utryghedsskabende adfærd overfor
andre, eller sender et utryghedsskabende signal med deres adfærd.
I forhold til unges ophold i det offentlige rum, har SSP samarbejdet hvert
år i april/maj fokus på, at få sikret så
gode rammer om unges ophold i det
offentlige rum som muligt. Der bliver
sat fokus på ”hotspot” steder, sendt
infomateriale ud til forældrene om
deres ansvar, og information til skoler, børnehaver, idrætsforeninger m.fl.
om hvad de skal være opmærksom på
og hvem de skal kontakte, hvis de oplever utryghedsskabende adfærd på
deres områder.

Corona restriktioner
og sigtelser

Især politiet vil være meget opsøgende på henvendelser om disse steder,
men Ungdomskonsulenterne har
også taget imod henvendelser fra
borgere og lavet opsøgende arbejde
i forhold til unge, for at tage en snak
om god adfærd i det offentlige rum.

De fleste unge vil gerne have
et godt ”ry”, så de er meget
lydhøre og hjælpsomme for
at få det hele til at fungere
optimalt.
Vi havde i 2021 enkelte episoder med
støj og høj musik til gene, men decideret utryghedsskabende adfærd har
vi stort set ingen sager med. Vi er dog
opmærksomme på enkelte hotspot
steder, hvor unge har en uheldig adfærd, men videoovervågning har
nedbragt de fleste episoder en del.

I Norddjurs kommune er 11 unge under 25
år blevet sigtet for overtrædelse af Corona
restriktioner i løbet af 2021. Disse unge
indgår alle i kriminalitetsstatistikken for
2021.
Nattelivet har været lukket ned et par
gange i løbet af 2021 grundet Corona.
Det har indimellem givet politiet lidt
flere sager om uhensigtsmæssig adfærd i den periode hvor der er blevet
åbnet op igen. Det har primært været
”gamle kendinge”, der ikke har kunnet
finde ud af det. Umiddelbart er det
ikke noget tilfældige borgere har oplevet og følt ubehageligt. Selvom vi
har lidt for mange voldrelateret sager
blandt unge under 25 år, ser det ikke
ud til at gå ud over tilfældige.
Vi ønsker i SSP samarbejdet at få set
nærmere på, om vi kan gøre noget
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Ingen af disse unge har dog på noget andet
tidspunkt været i berøring med kriminalitet.
yderligere for at nedbringe ”voldparatheden” blandt unge. De unge
gir i for stort omfang selv udtryk for,
at de har ”slået andre i alvor”, og når
vi samtidig kan se en svagt stigende
tendens i voldssigtelser, så bliver vi
nød til at se nærmere på det. Der kunne med fordel tages fat på indsatser
omkring selvkontrol og sættes større
fokus på at få børn og unge ud i foreningslivet, hvor de kan få ”brændt
deres krudt af”. Dette vil være et fokuspunkt i 2022.

Utilpassede unge i
Norddjurs

Vi har meget sjældent unge der
bliver rekrutteret til en bande,
hvilket vi naturligvis er glade
for, da det kunne tyde på, at den
tidlige og opsøgende indsats
virker.
I SSP lokalrådet er der under dette
tema fokus på, at de børn og unge
der fungerer dårligt i skolen vil opleve hurtig og effektiv støtte og hjælp.
Samtidig lægges der også vægt på,
at de børn og unge der træder ved siden af, selv med mindre forseelser vil
opleve at der omgående iværksættes
passende foranstaltninger

I afsnittet om ungdomskriminalitet er
UKN nævnt, hvilket er et af de tiltag
der er sat i verden for netop at bryde
fødekæderne til banderne. Lokalt set,
er især den hurtige indsats fra politiets side i forhold til unge under 18 år,
med efterfølgende hjemmebesøg af
ungdomskonsulenterne og en socialrådgiver, med til at bryde de kriminelle mønstre før de nærmest er opstået.
Når der tales om utilpassede unge
generelt er det vigtigt at pointere, at
det ikke kun er unge der trives dårligt
i skolen der kan betegnes sådan.
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Men en stor del af de unge
der bliver sigtet af politiet
har eller har haft en problematisk skolegang,
så selvfølgelig skal den gode forebyggelse målrettes endnu mere mod de
børn og unge, som på den ene eller
anden måde ikke trives i skolen.
Mere om den forebyggende indsats
i forhold til rekruttering til bander
og fokus på de utilpassede unge er
beskrevet i afsnittet om ungdomskriminalitet. SSP Lokalrådet følger udviklingen omkring bander og bande
relateret kriminalitet tæt.

Radikalisering og
ekstremisme

I Norddjurs kommune har vi i løbet af 2021 fået sammensat et nyt
infohus og fået stillet skarpt på
de opgaver infohuset har, samt
udarbejdet en ny handleplan.
Infohuset i Norddjurs kommune er
nu udvidet med repræsentanter fra
arbejdsmarkedsområdet og integration, hvilket har givet gode og nye
input til samarbejdet. 2021 har heldigvis været et meget roligt år for infohuset. Der har kun været en gang,
hvor der skulle undersøges nærmere
på en henvendelse. Der viste sig ikke
at være nogen større grund til bekymring, så ”sagen” blev aldrig til mere.

Men det var godt at få pudset
systemet af, så vi forhåbentlig er helt skarpe ved endnu
mere bekymrende henvendelser fremover.

Et par deltagere fra infohuset deltog
i 2021 i årsmødet i det nationale center for forebyggelse af ekstremisme
(NCFE). Årsmødet havde fokus på,
om Corona situationen havde øget
truslen for terror eller andre ekstremistiske handlinger. Konklusionen er,
at det stadig er de velkendte grupperinger truslen er størst fra, men at
der er grund til øget fokus på ensomme mænd, der ikke nødvendigvis er
kendt af myndighederne, men som
sidder hjemme og bliver mere og
mere vrede på ”verden” over at deres
liv ikke fungerer.

om der sidder nogle unge derude,
som ellers ville gå under vores rader.
I forhold til at forebygge radikalisering og ekstremisme er anbefalingen
fra NCFE, at den almene forebyggelse
med øget fokus på trivsel for alle børn
og unge, i de fleste tilfælde vil være
tilstrækkelig, ved bl.a. at sikre at alle
unge er en del af et positivt fællesskab. Derudover anbefaler de, at man
tager snakken med de unge man er
bekymret for og snakker med dem
om hvorfor man er bekymret. Dette
videns arbejde vil infohuset fortsætte
med i 2022.

I 2021 har Infohuset orienteret om
ovenstående viden på SSP+ møde og
SSP gruppemøde, så frontpersonalet i
Norddjurs kan have et øget fokus på,

Infohuset vil også have et øje på mulige emner til banderne eller andre ekstreme miljøer.
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Børn og unges trivsel
I SSP lokalrådet er der under
dette tema primært fokus på
Skilsmissebørn, ulovligt skolefravær, robusthed, overgreb
mod børn samt børn og unges
fritidstilbud. Altså en bred vifte
af emner der vedrører børn og
unges trivsel og dermed har
betydning for indsatserne mod
ungdomskriminalitet.
SSP lokalrådet har udvalgt disse fokusområder under dette tema, da
mange af de øvrige relevante emner
er berørt i andre afsnit i denne årsrapport. Overgreb mod børn, er det
ikke et tema der vil blive beskrevet
yderligere i denne rapport, men vi har
sager i Norddjurs som er alvorlige. Vores primære fokus i SSP samarbejdet
er, at klæde frontpersonalet på til at
opfange tegn og signaler fra børnene.
Samt ved henvendelse fra børnene
selv eller andre, at inddrage alle relevante parter i sagen og følge beredskabsplanen for området.
I forhold til robusthed er det et emne
som SSP samarbejdet har fokus på,
men en stor del af indsatsen ligger i
de forskellige trivselsforløb, teambuildings forløb, forløb ved overgange
m.m. som der arbejdes med ude på
skolerne. Ungdomskonsulenterne og
øvrige medarbejdere ved UngNorddjurs deltager ofte i disse forløb.
De øvrige emner om børn og unges
trivsel vil vi se nærmere på her, samt
på de øvrige indsatser ungdomskonsulenterne har haft, som ikke allerede
er beskrevet i denne årsrapport.

børn for at støtte børn i skilsmissekrisen bedst muligt.
Ud over skilsmissebørn bliver ungdomskonsulenterne også inddraget

Skilsmissebørn:

Mini SSP møder

Der er rigtig mange faggrupper der
har fokus på dette emne, bl.a. har skolerne, institutionerne, familiehuset og
myndighedsområdet m.fl. stort fokus
på skilsmissebørns trivsel. FTI (Forebyggelse og tidlig indsats) og UngNorddjurs har oprettet skilsmissegrupper og sundhedsplejen har derudover
individuelle samtaler med skilsmisse-

Mini SSP møder kaldes ”mini” fordi de foregår
på den enkelte skole eller uddannelsesinstitution, og har kun fokus på elever herfra.
Møderne foregår 2-4 gange om året hvert
sted.
Deltagerne er repræsentanter fra skolerne/
uddannelsesstederne og ungdomskonsu-
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i mange andre sager omkring unge
med problemer i familien. 21 % af alle
de nye børn og unge som ungdomskonsulenterne har haft kontakt med i
2021 har haft familieproblematikker.

lenterne. Desuden deltager politiet, socialområdet, sundhedsplejen og Ungdommens
uddannelsesvejledning (U) på de fleste mini
SSP møder i grundskolen, mens der indkaldes
ad hoc på uddannelsesstederne.

Ulovligt skolefravær:
Et andet vigtigt område der er fokus
på, er ulovligt skolefravær blandt
børn og unge, da det ofte er udtryk
for manglende trivsel på den ene eller
anden måde. Skolerne har stort fokus
på dette og der er klare retningslinjer
i forhold til hvornår skolen skal gøre
hvad i forhold til børn og unges ulovlige fravær. Bl.a. skal skolerne allerede
ved en tidlig start på ulovligt fravær
forsøge at få barnet til at møde stabilt
i skole igen i samarbejde med forældrene.
På mini SSP møderne bliver der også
set nærmere på skolefravær og her er
det især de børn og unge, hvor den
tidlige indsats fra skolens side ikke
har haft en effekt endnu. Ungdomskonsulenten kan evt. tage kontakt til
familien for at gå i dybden med de
udfordringer der ligger til grund for
barnets fravær. Ungdomskonsulenterne har haft kontakt med mere end
30 børn og unge under 18 år, hvor
en problematisk skolegang har fyldt
for meget. Nogen gange er det nok
at skolen og ungdomskonsulenten
støtter familien i de udfordringer der
er i forhold til barnets ulovlige fravær,
men andre gange er problemerne
mere massive og i disse tilfælde vil
myndighedsområdet blive inddraget.

SSP undersøgelsen
SSP samarbejdet udarbejder hvert år i februar/marts en SSP spørgeskemaundersøgelsen
blandt alle kommunens 7.-9. klasser.
Der er ca. 30 spørgsmål om alle relevante
SSP emner, bl.a. alkohol, stoffer, medier og
kriminalitet.

Børn og unges fritidsliv:
Noget vi ved er godt for alle børn og
unge, er at være en del af et positivt
fællesskab. Et sådant fællesskab er
især stærkt hvis det foregår i en etableret fritidsaktivitet.

I Norddjurs kommune har
vi rigtig mange gode foreninger m.fl. som tilbyder
disse fællesskaber, men
desværre ser vi et stort fald i
deltagelsen i foreningslivet /
kulturlivet.
Umiddelbart giver de fleste børn og
unge i 14-15 års alderen udtryk for, at
de på et tidspunkt gik til en fritidsakti-

Figur 6

Ungdomskonsulenternes kontakter
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Spørgeskemaet er anonymt og udfyldes
online.
Efterfølgende udarbejdes der en rapport om
undersøgelsen.

vitet. Men vi kan se i SSP undersøgelsen at det kun er 60 % på 7. årgang, 50
% på 8. årgang og 40 % på 9. årgang
der er fritidsaktive i en forening eller.
Lign.
Der kan være mange grunde til dette fald og det er et fald der også ses
på landsplan. Som der også kan ses
i SSP undersøgelsen 2021, er tallene
for Norddjurs ca. 10 % lavere end på
landsplan i 7.-9. kl. Mens 40 % af 9.
klasserne går til en aktivitet i Norddjurs er det tilsvarende landsplanstal
50%. I Norddjurs har vi lidt flere der
har et fritidsjob end på landsplan,
men alligevel ønsker vi i SSP samarbejdet at have fokus på at få øget den
generelle deltagelse i foreningslivet
for alle vores børn og unge.
UngNorddjurs har mulighed for at

støtte udsatte børn og unge med et
tilskud til kontingent betaling, eller
måske til fodboldstøvler eller lign.
Men det vil være ekstra givtigt, hvis vi
i Norddjurs også havde mulighed for
at kunne tilbyde udvidet fritidsvejledning, da undersøgelser viser hvor vigtigt det er i forhold til at få flere børn
og unge ind i fritidslivet. Dette vil SSP
samarbejdet fortsætte med at have
fokus på i 2022.

Ungdomskonsulenterne:
I figur 6 ses en oversigt over udviklingen i mængden af børn og unge som
ungdomskonsulenterne har haft kontakt med i løbet af årerne. Den første
søjle med nye uformelle kontakter
viser udviklingen i hvor mange børn
og unge ungdomskonsulenterne har
givet råd og vejledning til for første
gang i det pågældende år. Tallene
svinger lidt op og ned, hvilket kan
skyldes forskellige ting, men især det
fald der ser ud til at have været siden
2017 skyldes formodentlig faldende

børnetal. I 2020 stikker det lidt ud,
men der var en del ekstra unge, der
havde brug for en snak, sandsynligvis
grundet Corona.
Ungdomskonsulenterne varetager
den sociale døgnvagt i Norddjurs
kommune, hvilket bl.a. indebærer, at
hvis der er brug for kommunen i en
social sag efter kl. 16 på hverdage,
samt på helligdage og i weekends,
så er det ungdomskonsulenterne der
tager sig af det. De tager sig også af
skriftlige underretninger fra fredag kl.
12 til søndag kl. 12. Underretningerne
skal vurderes indenfor 24 timer. Tallet i søjlen viser alle de sociale døgnvagtssager som ungdomskonsulenterne har skulle handle på i løbet af
2021. Derudover har de vurderet 72
antal skriftlige underretninger, der
ikke krævede en akut indsats. Tallet
har været stigende de senere år. I år
er tallet heldigvis faldet lidt, hvilke
forhåbentlig skyldes et fald i meget
udsatte børn og unge.
Søjlen i midten med de unge mellem
18 og 25 år viser alle de unge i den al-
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dersgruppe som ungdomskonsulenterne har givet råd og vejledning til.
Tallet er lidt faldende hvilket matcher
meget godt det fald der er i kriminaliteten i denne aldersgruppe. Der vil stå
mere om denne aldersgruppe i afsnittet om SSP+.
Søjlen med øvrige kontakter er de
børn og unge som ungdomskonsulenterne har haft kontakt med, men
som også har en social sag på kommunen, eller i hvert fald har fået det
efterfølgende. F.eks. så får alle børn
og unge der sigtes af politiet en sag
ved kommunen. Så tallet dækker især
over de børn og unge der er blevet
sigtet af politiet, de unge fra andre
kommuner der er sigtet af politiet,
unge der har haft en ungdomskonsulent med til en vidneafhøring, en
anbragt ung, som har haft kontaktet
en ungdomskonsulent, en ung med
støtte kontakt person der også har
haft brug for ungdomskonsulentens
råd og vejledning, samt unge der har
haft brug for dusørjob eller måske
kontingentstøtte.

Tallene er sorteret så de enkelte børn
og unge kun indgår en gang i figuren,

så det er altså 318 forskellige
børn og unge ungdomskonsulenterne som har mødt og
støttet med råd, vejledning
og anden hjælp i løbet af
2021.
Ungdomskonsulenterne er ved at se
på en anden og bedre måde at opgøre deres arbejde på, så måske vil graferne ser lidt anderledes ud til næste
år, men det vender vi tilbage til i 2022.

Ungdomskonsulenterne har også
støttet en masse samarbejdspartnere
med sparring på enkelte unge, men
hvor ungdomskonsulenten ikke selv
har snakket med den unge eller forældrene. Dette er sket i forhold til 95
unge i 2021. Enkelte af disse unge er
der givet sparring på flere gange. Så
ingen tvivl om, at ungdomskonsulenterne, sammen med alle de dygtige
pædagoger, lærere, skoler, sundhedsplejersker, politifolk, socialrådgivere,
klubmedarbejdere, foreningsledere
og trænere, PPR medarbejdere, UU
medarbejdere, samt alle andre der
arbejder med børn og unge under
25 år, har en vigtig rolle i forhold til
alle børn og unges trivsel. MEN det er

SSP- og Ungdomskonsulenternes 			
generelle indsatser i skolerne
0. kl. Oplæg på forældremøde om tryghed og trivsel og forældresamarbejde
4. kl. Undervisning af børnene i digital dannelse + forældremøde
5. kl. Undervisning af børnene i social pejling - forebyggelse af risikoadfærd + forældremøde
6. kl. Mulig trivselsundervisning i forbindelse med overgange
7. kl. Undervisning af børnene om alkohol og ungdomsliv + forældremøde
8. kl. Temadag om SSP temaer
9. kl. Temadag om SSP temaer
Der arbejdes på at få klarlagt hvilke årgang social pejling skal placeres på fremover.
Se mere Her: https://www.ungnorddjurs.dk/ssp/ssp-samarbejdet/ssp-indsatser/
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stadig forældrene der er de allervigtigste. I SSP samarbejdet arbejder vi
hele tiden på, at få det bedst mulige
samarbejde med forældrene i forhold
til børn og unges trivsel.

SSP indsatsplan:
For at arbejde med børn og unges
trivsel på det generelle plan, har SSP
Lokalrådet besluttet at nedlægge den
gamle læseplan og i stedet lavet en
SSP Indsatsplan, som er et dynamisk
arbejdsredskab, der tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, der
kunne kræve en god generel indsats i
skolerne. Udgangspunktet er primært
data der viser udfordringer i SSP undersøgelsen, samt fra de tegn og signaler der opleves blandt de unge og
som medlemmerne i SSP samarbejdet synes der skal være særligt fokus
på. Til at have det store overblik over
indsatsplanen, er der nedsat et koordinationsudvalg bestående af de 3
overbygningsskoler, samt en repræsentant fra politiet og SSP konsulenten. En del af de generelle indsatser
der ønskes ude på skolerne står ungdomskonsulenterne og SSP konsulenten for. Der kan læses mere om disse i infoboksen. Der arbejdes dog på
en større sammenhæng i indsatserne
og måske også en ændring i hvad der
skal undervises i på hvilke årgange.

Digital tryghed

Der dukker ganske vist sager
op ved politiet som omhandler
børn og unges brug af nettet,
men det er meget begrænset
hvor mange vi har set i løbet af
2021.
SSP Lokalrådet ønsker med dette
tema at sætte fokus på sunde normer
og sikker adfærd på nettet bl.a. ved
hjælp af materialet ”Den sikre side”.
Det giver rigtig god mening at arbejde forebyggende med dette tema.
Især set i lyset af, at det er begrænset
hvad vi har af ”officielle” sager, mens vi
formodentlig har flere børn og unge i
klemme ”ude på nettet” end vi er klar
over.

Dette skyldes måske, den
skyldfølelse en del unge får,
hvis de f.eks. har delt et billede af dem selv og som nu
bliver delt videre.

6. klasser, samt et par online oplæg i
Corona tiden. Digital tryghed (”Den
sikre side”) var fælles oplægget på 8.
kl. forebyggelsesdagen og suppleret med mange forældremøder, er
kendskabet til digital dannelse blevet
bredt godt ud.

De unge tænker det er deres egen
skyld, selvom det ikke er dem selv,
men de andre der deler, som gør noget ulovligt.

Vi kan i SSP samarbejdet mærke et
øget behov for, at få forløb om dette
emne ud på flere klassetrin, til forældremøder og til de fagprofessionelle.
Dette ønske forsøger vi at imødekomme og der vil i løbet af 2022 blive set
nærmere på, om der kan laves en ”køreplan” for undervisning i digital tryghed som dækker bredt.

SSP konsulenten har lavet en del oplæg / undervisning om digital dannelse i løbet af 2021. Det har primært
været på 4. årgang, men det er også
blevet til et par besøg i nogle 5. og
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Kropsidealer og
seksualitet:
De udfordringer vi kan se ud fra SSP
undersøgelsen er, at lidt for mange
børn og unge deler seksuelle billeder
af dem selv. Der er forholdsvis stor
villighed til at godkende venskaber,
med nogen man ikke kender. Samtidig har ca. hver 5. ung haft ubehagelige oplevelser på nettet.
En mulig konsekvens af den forvrængede virkelighed på nettet er, at flere
unge er usikre på deres krop og seksualitet. I SSP samarbejdet møder
vi flere unge der har det svært med
kropsidealer, seksualitet m.m. Vi har
en god seksualundervisning i Norddjurs som suppleres med oplæg fra
sundhedsplejen på både 8. og 9. klasses forebyggelsesdagene, men alligevel bør vi have et øget fokus på emnet
om børn og unges seksualitet m.m.

Forebyggelse:
SSP samarbejdet har fokus på to hovedområder, når der tales forebyggelse omkring de unges digitale adfærd.
Først og fremmest ønsker vi at arbejde på, at ingen børn og unge begår
kriminalitet på nettet. Nogen unge
er ikke klar over reglerne for f.eks.
billeddeling og kan dermed begå en
kriminel handling uden at vide det.
Derfor er en del af den generelle forebyggende undervisning at oplyse om
regler og love i forhold til digital adfærd. Der inddrages forskellige dilemmaer til diskussion og det gentages
på flere klassetrin, så den nødvendige
viden hæfter sig fast.
Dernæst er det vigtigt, at støtte børnene i at de kan beskytte dem selv
mod online kriminalitet. Her drejer
det sig meget om viden omkring
sikkerhedsindstillinger, private profiler, delinger m.m., men også at have
fokus på hvad de unge kan gøre når
og hvis de udsættes for en kriminel
handling. Bl.a. fortæller vi de unge, at
de skal sige det til nogen, hvis der er
sket noget, også selvom de føler skyld
i det skete. Det er i hvert fald et af de
største dilemmaer vi støder på i SSP

samarbejdet. Samtidig er det svært at
hjælpe med noget vi ikke har kendskab til.
Generelt er der mange forskellige
ting i gang vedr. digital tryghed og
vi forsøger at være på forkant med
så meget af det som muligt. På www.
ungnorddjurs.dk/SSP ligger der en del materialer, som er frit tilgængelig for alle.
Se under info sider til unge, forældre
og fagpersoner samt under links. Dette er brugbart for både elever, til f.eks.
skoleopgaver, men også som info til
forældre og øvrige der arbejder med
digital tryghed.
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7.-9. klassernes
online adfærd
22 % af 9. klasses eleverne har delt et seksuelt billede af dem selv
47 % af 8. klasses eleverne har godkendt
venneanmodninger fra folk de ikke kender
18% af 7. klasses eleverne har haft ubehagelige oplevelser på nettet
25 % af de unge i 7.-9. kl. har mødtes med
personer offline som de kun har lært at
kende online

Utryghedsskabende
adfærd

SSP samarbejdet i Norddjurs har
under dette tema tidligere haft
fokus på unge i det offentlige
rum generelt, men nu omhandler temaet primært knallert og
bilkørsel. De øvrige indsatser i
forhold til unges ophold i det
offentlige rum er placeret under
temaet om personfarlig kriminalitet – tryghed for borgerne.
I SSP samarbejdet har vi hvert år fokus
på knallertkørsel. I 2021 er mængden
af unge med egen knallert bestemt
ikke faldet. De fleste unge bruger deres knallert fornuftigt som transportmiddel, men der er desværre også
grupperinger som tuner deres knallert og kører hvor mange mennesker
er tilstede.

Politiet har et særligt fokus
på, at få de hurtige knallerter væk fra vejene, da de
udgør en alt for stor sikkerhedsrisiko både for knallertføreren selv, men også for
alle andre trafikanter.
SSP samarbejdet har i 2021 fået henvendelser om unges utryghedsskabende kørsel. Politiet har kontaktet
flere unge, som ud over en bøde, også
fik gjort sig fortjent til en bekymringssamtale, i de fleste tilfælde både med
politiet, en ungdomskonsulent og
den unges forældrene.
Umiddelbart er trafikforseelser ikke
data der indgår i vores kriminalitets-
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statistik, men alligevel ved vi, at denne form for utryghedsskabende kørsel, kan føre noget mere alvorligt med
sig. For det første kan den unge køre
ind i andre personer, og sagen kan
lige pludselig blive en straffesag med
store erstatninger til følge. Men det
tyder også på, at unge der på knallert
har en utryghedsskabende adfærd,
fortsætter denne adfærd når de får bil.
Dette ønsker vi naturligvis ikke sker.
Derfor har både politiet på SSP temadagen i 9. kl., samt ungdomsskolens
kørelærere stort fokus på god og konstruktiv orientering om dette. Ungdomskonsulenterne tager også samtaler med både unge og forældre om
de bekymringer som SSP samarbejdet får fra borgerne. Temaet vendes
løbende på §115 møderne.

Lokalrådets temaer

Årsrapporten er en afrapportering af de emner der er beskrevet i
Lokalrådets handleplan. De er suppleret med temaer fra den nye
plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet og indsatsplanen.

I 2021 har lokalrådet drøftet følgende emner:
•

SSP læseplan vs. Indsatsplan

•

SSP Koordinationsudvalg

•

SSP handleplaner

•

Møde med Børne- og ungdomsudvalget

•

•

Udviklingen i ungdomskriminaliteten

•

Digital dannelse

•

Unge i det offentlige rum

•

Sidste skoledag

SSP undersøgelse

•

Lokalrådets egen mødeform

•

SSP årshjul

•

•

SSP organisation, herunder nye
mulige medlemmer i Infohus, Lokalråd m.m.

Mulige udfordringer i forbindelse
med Corona pandemien

•

Fokus på positive fællesskaber

•

Udviklingen i unges brug af røg
og snus

•

Kredsrådsmøde

•

Infohus – bl.a. årsmøde i NCFE

•

SSP Østjylland og SSP samrådet
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Lokalrådet har mulighed for løbende,
at sætte fokus på nye temaer. Ovenstående viser den bredde der er i temaerne. Det er lokalrådets opgave, at
vurdere hvornår noget skal munde ud
i konkrete handlinger. I 2021 har Lokalrådet lavet en ny plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet, samt i
gang sat en SSP indsatsplan. Desuden
har der været løbende fokus på SSP
organiseringen og mulige nye deltagere i diverse udvalg, hvilket er et arbejde der vil fortsætte ind i 2022.

SSP+

SSP+ samarbejdets indsatser
er målrettet de unge fra 16 års
alderen og op til 25 år. Det primære formål er, at fortsætte den
målrettede kriminalpræventive
indsats, som de unge også har
mødt før det 16. år.
I Norddjurs kommune er alle ungdomsuddannelser repræsenteret i
SSP+ samarbejdet. De deltager på
to årlige SSP+ møder og de inviteres
ind til alle øvrige temadage o. lign.
Desuden har ungdomskonsulenterne
Mini SSP møder med alle uddannelsesstederne, samt på 10 kcd. Tilsvarende er der mini SSP møder på alle
grundskolerne.

Mini SSP møder har det formål, at få
opsporet børn og unge som af den
ene eller anden årsag, er på vej til at
droppe ud af deres uddannelse, men
også at opspore de unge der måtte
have andre udfordringer i livet.
Ungdomskonsulenterne får bekymringer fra politiet på de unge mellem
18 og 25 år, som er blevet sigtet for
en lovovertrædelse. Dette sker på et
§115 møde hver mandag morgen.
Her får ungdomskonsulenter info om
hvem der er en bekymring for, hvorefter ungdomskonsulenterne forsøger
at få kontakt til den unge.
I langt de fleste tilfælde hvor en ung-

Udviklingen i hvad de unge mellem 18 og 25 år
snakker med en ungdomskonsulent om.
2021

2020

2019

2018

2017

Kriminalitet

20 %

31 %

48 %

34 %

30 %

Rusmidler

24 %

25 %

24 %

41 %

39 %

Skoleproblemer

14 %

15 %

17 %

23 %

26 %

Familieproblemer

15 %

20 %

12 %

19 %

14 %
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domskonsulent kontakter en ung
mellem 18 og 25 år, som f.eks. er sigtet for vold, viser det sig at den unge
faktisk gerne vil have hjælp. Nogle
unge kan godt starte med at være lidt
afvisende, men ofte bliver aftalen, at
ungdomskonsulenten ringer igen på
et senere tidspunkt hvorefter kontakten bliver etableret. Ungdomskonsulenterne har i 2021 haft kontakt med
59 forskellige unge i alderen 18-25 år.
I Infoboksen ses det hvor mange % af
de unger der har haft problemer med
forskellige ting.
Som det ses i infoboksen er der et
klart fald i antallet af unge, der har
problemer med kriminalitet, mens
rusmiddelproblematikker ser ud til at
stagnere efter et stort fald fra 2017 til
2019. Skoleproblemer og familieproblemer er lidt mere stagnerende gennem årerne. Det skal nævnes at flere
af de unge har udfordringer med 2
eller flere ting.
I SSP samarbejdet har vi haft et ønske
om, at kunne lave endnu flere forebyggende tiltag ude på ungdomsuddannelserne. Dette arbejde har stået
lidt stille i 2021, men bringes nu op
igen, bl.a. ved at invitere repræsentanter fra Viden Djurs og øvrige steder
til møde med lokalrådet.

SSP konsulent
og koordinator
Keld Kristensen
Tlf. 20252838
kk@ungnorddjurs.dK

