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Leder
- SSP i en Coronatid
2020 blev året hvor Covid19 virussen fik sat den primære dagsorden for vores alles hverdag.
Dette var også tilfældet for det
forebyggende arbejde i SSP samarbejdet.
Af: Leder af SSP samarbejdet, Henrik
Stougaard Larsen
I Norddjurs kommune har SSP samarbejdet, ligesom alle andre steder, været påvirket af corona udbruddet, der
for alvor ændrede vores hverdag d.
11/3-20. Det betyder, at den samlede
afrapportering i høj grad bærer præg
heraf.
Det er dog ikke ensbetydende med,
at SSP samarbejdet har lænet sig tilbage og ladet dagene gå sin gang
- tværtimod. SSP samarbejdet har i
hele forløbet haft stort fokus på de
unges trivsel. Om der er opstået nye
former for problematikker, og om
nogle af de restriktioner m.m. som de
unge har været underlagt, har ændret
noget generelt ved deres adfærd.
Som denne årsrapport også viser, så
har corona ikke rykket det store ved
de forskellige statistikker der er brugt
heri. Dog kan vi se, at der i marts, april
og maj har været meget stille i forhold
til de ungdomskriminelle sager og
måske er det den primære forklaring
på, at den samlede ungdomskriminalitet har været svagt faldende. Der
anes en lille tendens til øget negativ
adfærd blandt de ældre unge, herunder vold og afpresning. Dette vil vi følge nærmere i 2021, for at se om der er
en tendens på vej.
I februar/marts 2020 fik vi gennemført SSP undersøgelsen i 7.-9. klasse.
Resultaterne er blevet analyseret og
tallene herfra er brugt i denne årsrapport. Især afsnittet omkring børn og
unges trivsel inddrager data herfra.
Selve konklusionen på undersøgelsen

vil være at finde på www.ungnorddjurs.dk/SSP. Det er tydeligt i undersøgelsen, at de unge har et for
stort brug af alkohol og røg og derudover kan vi se, at det kniber for en for
stor del af de unge, at være en del af
et positivt fællesskab. Dette er noget
vi skal have set nærmere på i 2021.
I 2020 har SSP lokalrådet haft forskellige fokuspunkter. Et væsentlig
emne har været Infohuset. I 2020 er
der kommet en ny model for infohuse som vi her i Norddjurs skal have
implementeret i 2021. Lokalrådet har
også haft fokus på den nye fælles ramme for SSP samarbejdet, fra justitsministeriet i 2020. Umiddelbart er der
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ikke det store der er anderledes i den
fælles ramme i forhold til hvad vi allerede gør i Norddjurs. Men lokalrådet
har alligevel set på enkelte elementer
i organiseringen, der med rette kunne
ændres. Dette arbejde vil foregå i første halvdel af 2021.
Generelt er der ikke de store bekymringer i Norddjurs i forhold til
ungdomskriminaliteten, men vi skal
stadig have fokus på børn og unges
generelle trivsel. Især set i lyset af, at
vores ungdomskonsulenter stadig
har utrolig mange henvendelser fra
børn, unge, forældre og samarbejdspartnere omkring mistrivsel på den
ene eller anden måde.

Ungdomskriminaliteten
i Norddjurs kommune
Der er en tendens til at kriminaliteten for de unge under 18
år er faldende, mens den for de
18-25 årige er stagneret.

Kriminalitetsstatistik under 18 år Norddjurs

Som det ses i figur 1 er der siden 2018
sket et fald på 13 antal sigtede, hvilket svarer til et fald på 28 %. Af disse
33 unge var de 7 under 15 år på sigtelsestidspunktet. Figuren viser også
at mængden af sigtelser de unge har
fået er steget siden 2017.
Figur 2 (på næste side) viser hvad de
unge under 18 år er sigtet for. Her ser
vi for det første, at efter vi havde de
mange butikstyverier i 2019, er dette
tal nu faldet til normalen igen.

Figur 1:

Hærværk er lidt status quo, mens vores indsats med at advare mod køb af
halsknive m.m. på nettet ser ud til at
have båret frugt. Kun 3 unge er sigtet
for våbenloven i 2020 mod hele 27 i
2019.
De øvrige kriminalitetsformer vi har
fokus på ser meget stabile ud. Dog er
vold og trusler er eksploderet i 2020 i
forhold til 2019. Det skyldes primært
en enkelt sag der ender i flere voldssigtelser til 6-7 unge primært under
15 år. Da samme sag indeholder flere
forhold fik de unge næsten 20 sigtelser tilsammen. Vi har dog også andre
volds- og trusselssager, som vi ellers
ikke har haft længe, så SSP samarbejdet vil holde skarpt øje med, om der
er en tendens på vej.
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Unge sigtet for...

Figur 2:

Figur 2 viser hvad de unge under 18 år er sigtet for.
Her ser vi for det første, at efter vi havde de mange
butikstyverier i 2019, er dette tal nu faldet til normalen igen. Hærværk er lidt status quo, mens vores
indsats med at advare mod køb af halsknive m.m. på
nettet ser ud til at have båret frugt.

Antal sigtelser pr. ung

Figur 3:

I figur 3 ses det hvor mange unge under 18 år der er
sigtet for et forhold og hvor mange der er sigtet for
flere forhold. De føromtalte unge udgør altså de fleste
af de 10 unge med 3 eller flere sager.

Kriminalitetsstatistik 18-25 årige Norddjurs

Figur 4:

Ungdomskonsulenterne arbejder med unge op til
det 25. år. Læs mere om ungdomskonsulenterne i
afsnittet om børn og unges trivsel, samt i afsnittet
om SSP+.
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I Norddjurs kommune er proceduren,
når en ung skal sigtes for et forhold,
kontaktes ungdomskonsulenterne for
at deltage i afhøringen. Efter den unge
er blevet afhørt og sigtet vil ungdomskonsulenten tage kontakt til en socialrådgiver, der sammen med ungdomskonsulenten vil tage på hjemmebesøg
- et kriminalitetsforebyggende møde
med den unge og forældrene. Dette
bliver gjort i alle sager og det er glædeligt at se, at de fleste unge dermed
kun når at lave ét forhold.
I 2019 havde 23 unge ud af de 39 sigtede kun én sigtelse, hvilket svarer til 59
% af de sigtede unge, mens der i 2020
har været 19 ud af 33 unge - hvilket er
58 %. Det skal nævnes, at de fleste af
de unge med 3 eller flere sigtelser er
fra den tidligere omtalte voldssag. Det
skal ligeledes nævnes, at ingen af de
unge under 15 år blev indstillet til UKN,
Ungdomskriminalitetsnævnet, hvilket
ikke frikender dem, men heller ikke gør
sagen til noget meget alvorligt.
På det kriminalitetsforebyggende
hjemmebesøg diskuteres det hvilken
indsats der skal til, for at den unge
ikke kommer til at begå ny kriminalitet. Fokus på de kriminalitetsforebyggende samtaler i 2020 har primært
været, at få den unges skolegang stabiliseret, finde et positivt fællesskab
eller få den unge ud i et fritidsjob.
I sager hvor unge over 15 år skal i retten for deres forhold, deltager ungdomskonsulenten også for at støtte
den unge og udtale sig på kommunens vegne om den unges personlige
forhold og iværksatte foranstaltninger. Ungdomskonsulenterne er dermed med fra første afhøring til det
sidste punktum er sat i sagen – altså
”den røde tråd” igennem den unges
kriminalitetsforløb. Dette er kun sket
7 gange i 2020, hvilket viser at det er
begrænset hvor alvorlig kriminaliteten er blandt de 15-17 årige i Norddjurs.
Hvis der blandt unge mellem 10 og 17
år begås personfarlig kriminalitet eller lignende vil barnet / den unge blive indstillet til UKN. I 2020 har vi haft
to unge stillet for nævnet. Se mere om
UKN her: https://www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/

“På det kriminalitetsforebyggende hjemmebesøg diskuteres det hvilken indsats
der skal til, for at den unge
ikke kommer til at begå ny
kriminalitet. Fokus på de
kriminalitetsforebyggende
samtaler i 2020 har primært
været, at få den unges skolegang stabiliseret, finde et
positivt fællesskab eller få
den unge ud i et fritidsjob.”

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 også en
tendens til et svagt fald i kriminaliteten. Se figur 4.
I forhold til våbenloven har vi, ligesom ved de unge under 18 år, haft et
stort fald i sigtelser. Ellers er det værd

at bemærke, at der har været en del
sager om tvang og afpresning og at
der stadig er en stigning i voldssager.
SSP samarbejdet vil i løbet af 2021 se
nærmere på, om der er ved at komme
en tendens, at flere begår vold og laver afpresning. Eller om det har drejet
sig om særlige forhold i en bestemt
ungegruppe.

De fire mest benyttede kriminalitetsformer
blandt de 18 til 25 årige er:
Antal sager

2020

2019

2018

Loven om euforiserende stoffer:

40

31

60

Vold og trusler:

30

26

13

Tyveri / Brugstyveri

19

8

18

Tvang og afpresning

17

0

2

Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen:

15

15

13

Butikstyveri

15

9

9

Våbenloven:

8

25

25
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Rusmidler blandt unge
i Norddjurs
I SSP lokalrådet er ”misbrug matisk med forebyggelse. Vi ved at riblandt børn og unge” et af de lo- sikoadfærd skaber ringvirkninger, især
kale fokusområder. Derfor vil vi i ift. rusmidler.
denne årsrapport lave en status
på de unges rusmiddelforbrug.
“Når en ung, i 12-13 års aldeDer skal ikke være nogen tvivl om, at ren begynder at ryge cigaretder findes unge der bruger rusmidler ter, eller sniger sig til at driki Norddjurs kommune, ligeså vel som i
ke alkohol, så ved vi, at det
resten af landet. Udgangspunktet er, at
ingen får noget godt ud af at benytte kan øge risikoen for, at det enrusmidler og at det som regel bringer
andre udfordringer med sig. Det være der med misbrug på et senere
sig manglende skolegang, dårlig hygitidspunkt i den unges liv.”
ejne, kriminalitet m.m.

SSP samarbejdets arbejde hermed er
at støtte, vejlede og hjælpe de unge,
som måtte komme i problemer med
rusmidler, og samtidig arbejde syste-

Når en ung, i 12-13 års alderen begynder
at ryge cigaretter, eller sniger sig til at
drikke alkohol, så ved vi, at det kan øge
risikoen for, at det ender med misbrug
på et senere tidspunkt i den unges liv.

Rusmidler 9. årgang

Figur 5:

Tallene dækker over de sidste 5 år, og som det ses, er det største udsving omkring fuldskab.
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Derfor har vi i SSP samarbejdet fokus
på den ”tidlige start”. Det betyder, at
desto længere en evt. alkohol debut
kan skubbes frem i den unges liv, desto større er sandsynligheden for, at
den unge ikke ender i misbrug, eller
får et stort brug af rusmidler senere.
Samtidig vil tidlig start af f.eks. rygning
hurtigt kunne fortsætte med snus og
herefter hash. Dette er der ingen som
kan være interesseret i.
I februar/marts 2020 lavede vi en SSP
spørgeskemaundersøgelse
blandt
kommunens 7.-9. klasses elever. Vi har
tidlige lavet tilsvarende undersøgelser,
men i flere tilfælde kun for 9. årgang.
Figur 5 viser udviklingen i 9. klassernes
rusmiddelforbrug:

“Antallet af unge i 9. klasse,
der aldrig har røget, er 58 % i
Umiddelbart ser det ikke ud til, at Norddjurs, mens det på landsrygning har rykket sig særlig meget.
plan ligger på 74 %. Altså 16
Alligevel er det et vigtigt emne at
% flere unge i Norddjurs der
have fokus på. Det skyldes primært
udfaldet af hvor mange unge der har har prøvet at ryge. Samtidig er
prøvet en cigaret. I Norddjurs ser det
de ugentlige rygere kun 5 %
noget værre ud end på landsgennemsnittet.
på landsplan, mens det ligger
på 12 % i Norddjurs.”
Antallet af unge i 9. klasse, der aldrig

Rygning:

har røget, er 58 % i Norddjurs, mens
det på landsplan ligger på 74 %. Altså 16 % flere unge i Norddjurs der har
prøvet at ryge. Samtidig er de ugentlige rygere kun 5 % på landsplan, mens
det ligger på 12 % i Norddjurs.

Når vi krydstjekker svarene ses det, at
allerede ved de unge der har prøvet at
ryge cigaretter en gang, er der en øget
risiko for også at prøve hash. Procentsatsen af de unge i 9. kl. der har prøvet

hash er 14 %. Hvis vi ser på alle dem der
har prøvet at ryge cigaretter, er det 34 %
der har prøvet hash, mens det er 87 % af
de daglige rygere, der også har prøvet
hash. Så umiddelbart vil det give rigtig
god mening, at begrænse brugen af cigaretter endnu mere, end vi gør i dag.
En af tilgangene til at ændre adfærden
kunne bl.a. være, at sætte endnu mere
fokus på den positive adfærd. Dette er
en tilgang til statistik, som vi i SSP samarbejdet allerede arbejder meget med
og som skal udbredes endnu mere.
Begrebet hedder ”Social Norms Marketing” og drejer sig om at markedsføre
flertallets gode og positive adfærd. Her
ses et eksempel på en sådan tilgang:

Vidste du at...
93 % i 9. kl. ikke ryger cigaretter hver dag?
88 % i 9. kl. ikke ryger cigaretter hver uge / til fester
86 % i 9. kl. ikke har prøvet hash
95 % i 9. kl. ikke har prøvet andre stoffer

Euforiserende stoffer:
I SSP samarbejdet er der enighed om,
at euforiserende stoffer ikke fylder
mere for de unge i Norddjurs, end for
unge i resten af landet. Alligevel er det
et emne vi skal gøre mere ved. De undersøgelser der er lavet på landsplan
passer meget godt med de stikprøve-

undersøgelser vi selv har lavet. Bl.a. viste en af vores stikprøver at 39 % af de
16-25 årige havde prøvet hash, mens
en landsplan rapport viste 43 %. Altså
ikke en signifikant forskel.
SSP samarbejdet har i løbet af 2020
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haft et videns oplæg for fagpersoner
på SSP årsmødet. Samtidig har vi nu
nye tal fra SSP undersøgelsen og får
igen nye tal i marts 2021. Ud fra dialogmøder med skoler og uddannelser, skal der fokus på en endnu bedre
indsats overfor unge og rusmidler.

Personfarlig
kriminalitet

- tryghed for borgerne

SSP lokalrådet har fokus på, at for at forhindre evt. umotiverede
der er trygge rammer for alle overfald o.l.
borgere i kommunen, når de
bl.a. færdes i det offentlige rum. I SSP samarbejdet har vi i 2020 heldigI afsnittet omkring unge i det offentlige rum, har vi beskrevet hvordan
der arbejdes med unge der færdes
her. Unge i det offentlige rum kan
skabe utryghed for andre borgere.
Men hvor det ofte er de unges larmende og svinende adfærd der primært er i fokus, drejer dette emne
sig mere om de tiltag der kan gøres

vis ikke oplevet meget af ovenstående. Der har været enkelte situationer
og hændelser, som også har ført til
sigtelser. Ellers er det SSP samarbejdets opfattelse, at man kan være ret
tryg når man færdes i det offentlige
rum i Norddjurs kommune.
Der er et par hot spots, bl.a. ved stationen i Grenaa og Trustrup, hvor øget
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“Ellers er det SSP samarbejdets opfattelse, at man
kan være ret tryg når man
færdes i det offentlige rum i
Norddjurs kommune.”

videoovervågning gerne skulle skabe
endnu mere tryghed for de borgere
som færdes der. Vi kan også se, at der
kommer flere og flere til ordningen ”nabohjælp”, hvilket også har en forebyggende og tryghedsskabende effekt.
Desuden vil vi i SSP samarbejdet følge voldsudviklingen generelt, som på
nogle parametre ser ud til at gå den forkerte vej. En øget voldsparathed blandt
unge er noget vi ikke vil acceptere, så
her er der et særligt fokus i 2021.

Utilpassede unge
i Norddjurs
Hvis børn og unge i Norddjurs
kommune udviser en utilpasset
adfærd, er der mange forskellige interessenter der har fokus
her på bl.a. skolen og forældrene. Men det kan også være
socialrådgiverne der modtager
underretninger på børnene,
opholdssteder,
politiet
og
naturligvis også resten af SSP
samarbejdet.
SSP samarbejdet arbejder med forebyggelse af kriminalitet, men der er
altid en årsag til kriminaliteten. En
stor del af SSP samarbejdets opgave
er netop, at kort lægge årsager til kriminalitet, så disse årsager kan bearbejdes på et tidligere tidspunkt.
I 2020 er der blevet lavet et forarbejde
til en ny ”Politik for børn og unge i udsatte positioner” og netop denne politik vil danne meget af grundlaget for
indsatsen med de utilpassede unge.
SSP samarbejdet er en naturlig del i
samarbejdet omkring de utilpassede
unge, men fokus vil primært være på
den sammenhæng i adfærden hos de
unge, der øger risikoen for kriminalitet og misbrug.
SSP lokalrådets indgangsvinkel til dette emne, er bl.a. at bryde rekruttering
til bander. Hovedfokus er på en tidlig
indsats i familien og i skolen, samt en
hurtig indsats ved førstegangskriminalitet eller når den unge ses i bekymrende grupperinger.
En del af disse indsatser er også beskrevet i de øvrige afsnit i denne årsrapport,

“men en vigtig indsats i
opsporingen af disse utilpassede unge er ”Mini SSP”
møderne på skolerne og
ungdomsuddannelser.”

“men en vigtig indsats i opsporingen
af disse utilpassede unge er ”Mini
SSP” møderne på skolerne og ungdomsuddannelser”.
Her er ungdomskonsulenterne de
gennemgående til alle møder, og dermed sikres der overlevering af vigtig
viden og tendenser. Det primære fokus på disse møder er fravær, mistriv-
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sel og uhensigtsmæssig adfærd. Der
sidder flere faggrupper med til disse
møder, bl.a. politiet, skolerne, socialrådgiverne, sundhedsplejen og UU
vejlederne samt evt. øvrige interessenter. Disse møder bliver afholdt på
alle skoler 3-4 gange om året, og her
aftales det hvad næste skridt er og
hvem der gør hvad for de forskellige
unge.

Radikalisering
og
ekstremisme
I Norddjurs kommune er der
ligesom i landets øvrige kommuner oprettet et Infohus, der
skal stå for det primære arbejde
i forhold til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, samt
at reagere på alle henvendelser
herom.
I august 2020 kom den nye samarbejdsmodel for infohuse. Vi har i
Norddjurs taget modellen til os og
vil i løbet af 2021 få omorganiseret
indsatsen omkring radikalisering og
ekstremisme, til også at indeholde et
Infohus Norddjurs.

I Infohuset skal der afholdes faste møder 2-3 gange om året, og deltagerne
i Infohuset vil tage på forskellige konferencer og temadage. Desuden vil
der ved bekymringer indkaldes til ad
hoc møder.

“Det er glædeligt, at der
tilsyneladende ikke er borgere i Norddjurs der har udvist en bekymrende adfærd
i denne retning og det håber
vi naturligvis vil fortsætte.”
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I løbet af 2020 har arbejdsgruppen
der tager imod bekymringer vedr.
begyndende radikalisering eller ekstremisme ikke modtaget nogen henvendelser.
Det er glædeligt, at der tilsyneladende ikke er borgere i Norddjurs der har
udvist en bekymrende adfærd i denne retning og det håber vi naturligvis
vil fortsætte.
Men i Infohuset vil der stadig blive arbejdet forebyggende og sat fokus på
kompetenceudvikling af både Infohus deltagere og frontmedarbejdere.

Børn og unges trivsel

Dette tema er meget bredt, og
kan indeholde stort set alt, da
netop børn og unges trivsel,
er det afgørende i forhold til
forebyggelse af kriminalitet og
misbrug.
I SSP lokalrådet er der i forhold til dette emne primært fokus på forholdene
i hjemmet samt fravær/trivsel i skolen
og at der handles hurtigt herpå. Ungdomskonsulenterne er en stor del af
denne indsats.

Hvis vi kigger på ungdomskonsulenternes indsats i løbet af 2020, kan vi se
i figur 6, at de i løbet af 2020 har haft
kontakt med 401 forskellige børn,
unge eller deres familier. Dette tal har
været meget stabilt de seneste 4 år,
men bag tallene ligger der alligevel
nogle forskelligheder. Mest tydeligt
ses det, at den stigning der er blandt
nye ”uformelle” kontakter, næsten er
det samme som det fald der er på de
øvrige kontakter.

Blandt disse ”nye uformelle kontakter” under 18 år, kan der ses lidt ændringer over de senere år. For det første er gennemsnitsalderen faldet fra
14,9 ril 13,7, hvilket tyder på, at flere
af de yngste unge har brug for ungdomskonsulenternes råd og vejledning. Vi kan også se, at det stadig er
mange forskellige problematikker de
unge har men, at det heldigvis ser ud
til at især mobning fylder mindre end
tidligere.

Ungdomskonsulenternes kontakter

Figur 6:

Søjlen med øvrige kontakter dækker over de unge, som ungdomskonsulenterne har været til afhøring og hjemmebesøg med, unge der allerede har en
sag - men som ønsker konsulentens fortsatte støtte, unge i dusørjob samt øvrige børn og unge, der får anden støtte, ud over den støtte konsulenten giver.
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I 2020 har der været stort set samme antal afhøringer som i 2019. 71
afhøringer i 2020 mod 68 afhøringer
i 2019. Derimod er ungdomskonsulenterne inde over færre sociale sager,
hvor der allerede er igangsat en indsats.
Data der ikke indgår i figur 6 er de
børn og unge, som ungdomskonsulenterne ikke selv har mødt, men hvor
de har givet råd og sparring til andre
samarbejdspartnere omkring den
unge. Disse har der været 66 af i 2020,
hvilket er lidt færre end 2019. Ungdomskonsulenterne tager sig også af
at vurdere de skriftlige underretninger der kommer i weekend og ferie.
Der er vurderet 97 stk. i løbet af 2020,
som ikke krævede en akut handling
og disse indgår ikke i figur 6 under social døgnvagt.

“Den tidlige og hurtige indsats ungdomskonsulenterne
yder betyder, at der blandt
de børn og unge som ungdomskonsulenterne i første
omgang har en uformel kon-

takt med, ikke er ret mange
der kommer til at få behov
for yderligere støtte.”
Den tidlige og hurtige indsats ungdomskonsulenterne yder betyder, at
der blandt de børn og unge som ungdomskonsulenterne i første omgang
har en uformel kontakt med, ikke er
ret mange der kommer til at få behov
for yderligere støtte.

Generelle indsatser
på opbygningsniveau:
Ungdomskonsulenterne og SSP konsulenten har også en generel forebyggende funktion. Mange af disse indsatser er beskrevet i SSP læseplanen.
Ungdomskonsulenterne har dog haft
en del udfordringer i 2020 med at få
gennemført alle de ønskede forebyggende oplæg. Det skyldes naturligvis
Corona pandemien. Men på trods af
denne har mange skoleklasser fået
oplæg om medier og en del oplæg
om social pejling blev også gennem-
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ført. Forældremøder har især været
aflyst og der er kun blevet gennemført ganske få af disse i 2020.
Forebyggelsesdagene på 8. årgang
og 9. årgang blev gennemført, dog
uden deltagelse fra friskolerne. Det
skyldes vi på det tidspunkt ikke måtte
blande elever fra flere skoler. I stedet
blev friskolerne tilbudt de samme oplæg på skolerne og det var der en del
der tog i mod.
På SSP temadagene, samt på Mini SSP
møderne er der altid fokus på børns
trivsel. Rigtig mange temaer og indsatser hører herunder, bl.a. skolernes generelle arbejde med trivsel og
forebyggelse af mobning. Sundhedsplejens forebyggende samtaler på
diverse klassetrin. FTI´s forebyggende
indsatser og det fremskudte team.
Politiets opsøgende arbejde ved arrangementer i det offentlige rum og
andre steder. UU vejledernes fokus på
de ikke uddannelsesparate, samt alle
mulige andre indsatser der er kendetegnet ved, at have et trivselsfremmende og tryghedsskabende sigte.

Digital
tryghed
Der er stadig behov for at følge
udviklingen indenfor sociale
medier, spil og den generelle
brug af nettet tæt. Der opstår
nye digitale platforme hver dag,
hvor unge begår sig med større
og mindre held og en meget stor
del af de unges identitetsdannelse foregår nu online.
Et af de tiltag der er kommet i denne
sammenhæng er ”Den sikre side”, udviklet af politiet. I Norddjurs kommune har SSP konsulenten brugt oplægget til alle kommunens 8. klasser, og
tilmed lagt et ekstra lag på om digital
dannelse. Vi kan se i SSP undersøgelsen, at de unge i Norddjurs har stort
set de samme udfordringer med brugen af digitale medier som resten af
landet. Vi vil dog alligevel i 2021 se på,
hvor de største udfordringer ligger og
prøve at få tilpasset undervisning og
foredrag.
I 2020 har SSP konsulenten været ude
på en del skoler, primært på 4. og 5.
årgang og lave undervisning i brugen
af digitale medier. Konsulenten står

altid til rådighed for andre årgange
der måtte ønske et oplæg. På landsplan har SSP samarbejdet også stort
fokus på unges brug af digitale medier. Vi følger udviklingen nøje og vil i
løbet af 2021 komme med nye tilbud
om indsatser til skolerne, der kan understøtte de største udfordringer.

“Vi vil i SSP samarbejdet
se mere på hvilke positive
udviklingsmuligheder der
kunne være i børn og unges
brug af digitale medier, så
fokus fremadrettet bliver
den gode net adfærd og at
der ikke kun fokuseres på
problemer.”
Vi vil i SSP samarbejdet se mere på
hvilke positive udviklingsmuligheder
der kunne være i børn og unges brug
af digitale medier, så fokus fremadrettet bliver den gode net adfærd og at
der ikke kun fokuseres på problemer.
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Der er mange forskellige ting i gang
vedr. digital tryghed. På www.
ungnorddjurs.dk/SSP ligger der
en del materialer, som er frit tilgængelig for alle. Se bl.a. under links.

Unge i det
SSP samarbejdet i Norddjurs
har de senere år haft fokus på
begrebet ”unge i det offentlige
rum”. Under Corona pandemien
i 2020 har der stadig været fokus herpå, om end det oftere har
drejet sig om forsamlingsforbud
fremfor generelle problematikker.
Da der i foråret 2020 blev afholdt det
årlige møde mellem Politiet, UngNorddjurs og ”Vej og Ejendom” havde vi
nok ikke forestillet os, hvor stor indflydelse Corona fik på de unges ophold i
det offentlige rum.
Inden vi kunne konstatere ovenstående fik vi udarbejdet endnu en folder,
som denne gang henvendte sig mere
til forældrene og de unge, hvor sidste
års fokus var på hvad samarbejdspartnere kunne gøre. Folderne kan findes
her: https://www.ungnorddjurs.
dk/ssp/ I folderen beskriver vi bl.a.
at børn under 18 år er forældrenes ansvar, hvis børnene tager ophold i det
offentlige rum og ”fester”.

“Det gode råd er, at sikre sig
hvem der arrangerer ”festen”
og dermed følge op på som
forældre, at reglerne omkring
”støj til ulempe” og ordensbekendtgørelsen bliver overholdt.”
Det gode råd er, at sikre sig hvem der arrangerer ”festen” og dermed følge op på
som forældre, at reglerne omkring ”støj til
ulempe” og ordensbekendtgørelsen bliver overholdt.
Hvis vi helt generelt ser på begrebet
unge i det offentlige rum, så er vi i
Norddjurs ikke så hårdt ramt som i så
mange andre kommuner. Vi får dog
anmeldelser om musik til gene, larm
og støj sent om natten, svineri efter

forsamlinger, og
enkelte anmeldelser om tyveri og
vold forbundet hermed. Det er naturligvis ikke godt nok. Men
set i lyset af, at det ofte kan
være en forsamling med mange unge
mennesker der har drukket og er lidt
kåde, så betragtes det som håndterbart og noget der følges op på efterfølgende.
I starten af Corona nedlukningen i
marts 2020, blev der i det første lange
stykke tid ikke registreret ophold i det
offentlige rum overhovedet.
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“Lidt senere på foråret kunne vi godt møde enkelte mindre grupper, der praktisk
talt altid levede op til diverse
forsamlingsforbud og som
måske blot var mødtes for at
snakke eller motionere.”

offentlige rum

Lidt senere på foråret kunne vi godt
møde enkelte mindre grupper, der
praktisk talt altid levede op til diverse forsamlingsforbud og som måske
blot var mødtes for at snakke eller
motionere.
Lige op til sommer begyndte de yngste unge at røre på sig. De var typisk i
12-14 års alderen og selvom de ikke
umiddelbart lavede larm og svineri fik
vi lidt for mange henvendelser fra bekymrede borgere, når nogle enkelte
af disse børn blev set drikke og ryge.
Vi fik opsøgt de unge og deres forældre, og flere forældre tog fat i øvrige
forældre. På den måde blev de værste

udskejelser blandt disse børn stort set
lukket ned inden sommerferien.
I sensommeren, slut august/start september, begyndte der at opstå flere anmeldelser om støj m.m. De unge kunne
på dette tidspunkt også samles betydeligt flere, hvilket gjorde udfordringerne
større. Det positive var, at de unge ofte
mødtes på afsides steder og skabte dermed ikke utryghed for andre borgere.
SSP samarbejdet er også blevet inddraget, når der i Corona tiden skulle formidles nye retningslinjer ud omkring
ophold m.m., bl.a. i forbindelse med
nytåret.
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I SSP samarbejdet har vi hvert år fokus
på knallertkørsel. I 2020 er mængden af unge med egen knallert bestemt ikke faldet og selvom de fleste
unge bruger deres knallert fornuftigt
som transportmiddel, er der desværre også grupperinger som tuner og
bruger deres knallert, 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.
Vi har i løbet af 2020 oplevet, at en
del forældre ikke kender reglerne
omkring ”konstruktive ændringer”
på knallerten og ej heller interesserer
sig så meget for, hvordan deres barns
knallert kører. Vi vil i SSP samarbejdet
i 2021 se på, om vi kan blive bedre til
at informere, rådgive og hjælpe forældrene til at bakke op om sikker knallertkørsel for alle.

Lokalrådets
temaer
Årsrapporten er en afrapportering af de indsatser der er beskrevet i forebyggelsesplanen,
men også de indsatser som er
beskrevet i lokalrådets handleplan.
Ud over de faste emner, er der i lokalrådets handleplan også plads til nye
indsatser, temaer m.m., hvilket vi har
fokus på her.

Lokalrådet har mulighed for løbende
igennem hele året, at sætte fokus på
nye temaer. Ovenstående viser den
bredde der er i temaerne og det er
naturligvis lokalrådets opgave, at vurdere hvornår noget skal munde ud i
konkrete handlinger.
Lokalrådet vil i det kommende år arbejde
videre med en forenkling af diverse handleplaner og læseplanen.

I 2020 har lokalrådet drøftet 				
følgende emner:
•

Nærpolitiet og den udvidelse der er sket med bl.a. lokal patrulje og flere medarbejdere.

•

Lokalrådets handleplan

•

Samarbejdsmodellen ”På tværs”

•

”Den sikre side”

•

Skrivelser til skolerne om fyrværkeri

•

SSP spørgeskema

•

Børn og unges fritidsliv

•

Ophold i det offentlige rum

•

Kriminalitetsudviklingen

•

SSP uddannelse

•

Fælles ramme for SSP samarbejdet – opfølgning

•

Infohus

•

Autisme projekt

•

Røgfri fremtid

•

SSP+

•

SSP Østjylland

•

Forebyggelsesplaner og årsrapport
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SSP+

Et særskilt tema indenfor SSP
samarbejdet er SSP+, som er primært rettet mod de unge over
18 år. Det er beskrevet i den nye
fælles ramme at SSP arbejdet
bør gå op til det 25 år.
I Norddjurs kommune er alle ungdomsuddannelser repræsenteret i
SSP+ samarbejdet. De deltager på vores to årlige møder og de inviteres til
alle øvrige temadage m.m. Desuden
afholder
ungdomskonsulenterne
Mini SSP møder med alle uddannelsesstederne, samt på 10. kcd.
Mini SSP møder har det formål, at få
opsporet unge som af den ene eller
anden årsag, er på vej til at droppe ud
af deres uddannelse. Men også med
det formål, at opspore de unge der
måtte have andre udfordringer i livet.

“I langt de fleste tilfælde hvor
en ungdomskonsulent 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.”
Ungdomskonsulenterne får bekymringer fra politiet på de unge mellem

18 og 25 år, som er blevet sigtet for
en lovovertrædelse. Dette sker på et
overleveringsmøde hver mandag
morgen. Her får ungdomskonsulenter
besked om hvem der er bekymring
for, hvorefter ungdomskonsulenterne
forsøger at få kontakt til den unge.
I langt de fleste tilfælde hvor en ungdomskonsulent 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 2020 haft kontakt
med 71 forskellige unge i alderen 1825 år, som der ikke har været kontakt
med tidligere.

Der er en tendens til, at det oftere er
unge med kriminalitetsproblematikker som ungdomskonsulenterne får
kontakt med, modsat for år tilbage
hvor rusmidler fyldte mest. Desuden
har der været unge med bl.a. diagnoser, kærestevold, selvskade, selvværd
og angst.
I SSP samarbejdet vil vi i det kommende år have yderligere fokus på 18+
området, og se nærmere på, om der
kan laves endnu flere forebyggende
tiltag ude på ungdomsuddannelserne.
I 2020 blev der indført røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelserne i
Norddjurs og dette før den endelige
lovgivning på området træder i kraft.
Godt gået af vores uddannelsesinstitutioner.

Disse unge har primært haft problemer med:
2020

2019

2018

2017

Kriminalitet

31 %

48 %

34 %

30 %

Rusmidler

25 %

24 %

41 %

39 %

Skoleproblemer

15 %

17 %

23 %

26 %

Familieproblemer

20 %

12 %

19 %

14 %

19

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

