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Leder

– stort fokus på SSP indsatsen
2019 blev året hvor regeringen fik sat gang i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), der blev udsendt en ny vejledning om §115,
rammer omkring SSP uddannelsen kom på plads og ikke mindst er
nu den nye fælles ramme for SSP samarbejdet blevet fremlagt.

I Norddjurs kommune har SSP samarbejdet fulgt interesseret med i ovenstående, og helt konkret har vi i Norddjurs kommune haft 2 unge der har
været i UKN i løbet af 2019. Som I kan
læse i denne rapport, er der i Norddjurs kommune ikke mange kriminelle unge under 18 år. Selvom antallet af
sigtede stort set er stagneret omkring
de 40 unge, så er alvorlighedsgraden af kriminaliteten ikke høj. Der er
få voldssager og ingen der er blevet
idømt betingede fængselsdomme.

også på en mindre stigning i kokain
forbruget, så der bliver set på forskellige initiativer der skal forebygge og
mindske brugen af stoffer i Danmark. Vi vil følge dette fokus tæt,
og forventer at vi i Norddjurs også
får fundet nogle gode redskaber
til dette i løbet af 2020.

Det ændrer dog ikke på, at vi stadig
har unge der ikke trives, og som har
udfordringer på den ene eller anden
måde. De fleste af disse unge får vi
heldigvis også kontakt til, og de fleste
vil også gerne have vores hjælp. Det
ses bl.a. tydeligt i den store mængde
af børn og unge, som ungdomskonsulenterne har kontakt med i løbet
af et år. Selvom børnetallet falder har
ungdomskonsulenterne stadig det
samme antal unge, som de har en ny
uformel kontakt med. Ca. lidt over 100
af de unge er under 18 år, og ca. 70
unge er over 18 år. Stort set alle disse
unge har ønsket hjælp til deres udfordringer.

De unge i dag har flere forskellige
udfordringer
end tidligere, hvor en
væsentlig spiller her er
internettet. Unge bruger mere tid på nettet, og kommer derfor
mindre ud i sociale sammenhænge, hvilket for nogen
skaber ensomhed og muligvis angst
m.m. Samtidig er en del af kriminaliteten flyttet ud på nettet. Vi oplever
det i Norddjurs mest i forhold til køb
af halsknive og andre våben set i den
virtuelle verden. Der er dog også begyndt at komme sager omkring bedrageri, afpresning og hacking, mens
ulovlig deling af billeder og videoer
har været her længe. Det sidste dog
ikke som et stigende problem, men
noget der er kommet et større fokus
og bedre virkemidler mod.

Blandt disse 70 unge mellem 18 og
25 år er der 24 % der har nogle rusmiddelproblematikker, og selvom det
ikke umiddelbart er et stigende problem, så ønsker SSP samarbejdet at
sætte øget fokus her på. Der er også
på landsplan et stort fokus på unges
brug af rusmidler. Det drejer sig både
om en diskussion i forhold til at hæve
aldersgrænsen på alkohol, samt det
faktum at der er en stigning i daglige
cigaretrygere. Desuden tyder noget

Der er også stort fokus på digital dannelse i alle skoler og på uddannelser.
I SSP læseplanen er der et tilbud om
oplæg på 4. årgang. Der er allerede
nu mange skoler der booker SSP konsulenten til også at komme på andre
årgange, samt til forældremøder,
temadage m.m. Politiet har ligeledes
fokus på digital tryghed. I 2019 har
de bl.a. været ude og holde oplæg
på ungdomsuddannelserne i Grenaa,
og samtidig introduceret det nye til-
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tag ”Den sikre side” til 7. årgang. Disse
og mange andre tiltag viser, at det er
et uudtømmeligt emne, som vi i SSP
samarbejdet derfor også vil have øget
fokus på fremover
Generelt kan man sige, at vi I Norddjurs har et godt og velfungerende
SSP samarbejde. Vi får fat i de unge
førstegangskriminelle, og får lavet
gode planer for dem. Vi er forskånet for alvorlig kriminalitet og
har ingen tydelig bandeaktivitet. De unge, med udfordringer
i livet vi får opsøgt og tilbudt
hjælp til, tilbydes deltagelse i et positivt fællesskab. Vi
håber i den sammenhæng
at
hjælpemulighederne
hertil bliver endnu bedre. F.eks. vil en udvidet
fritidsvejledning og tæt
samarbejde med skolerne omkring de ikke
fritidsaktive være gode
indsatser fremover.

Ungdomskriminaliteten
i Norddjurs kommune
Der er sket en stagnering af ungdomskriminaliteten i Norddjurs
kommune, hvis den baseres
på antallet af unge der begår
kriminalitet. Men kriminalitetsformerne er under forandring.
Som det ses i figur 1 for kriminaliteten blandt unge under
18 år, så har vi i 2019 haft 39 unge der er blevet sigtet. Det
er ikke meget afvigende fra de ca. 40, som vi har haft igennem de seneste 5-6 år. Vi har haft enkelte unge der har en
del forhold, og disse har betydning for, at sigtelserne når
op på 92.

Figur 1: 			
Kriminalitetsstatistik
under 18 år Norddjurs
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De fire mest benyttede kriminalitetsformer blandt de 18 til 25 årige er:
Loven om euforiserende stoffer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 sager

(60 i 2018)

Vold og trusler: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 sager

(13 i 2018)

Våbenloven: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 sager

(25 i 2018)

Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 sager

(13 i 2018)

Figur 2: 					
Unge under 18 år sigtet for...
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Figur 2 viser at kriminalitetsformerne har ændret sig fra tyveri, hærværk, indbrud og vold over til butikstyveri og overtrædelse af våbenloven. Det sidste bør udspecificeres, da der blandt
de 27 forhold er hele 22 forhold der drejer sig om halsknive og lignende, købt på nettet fra f.eks. Kina. Dvs. unge der mere eller mindre uforvarende har gjort noget ulovligt. Desuden har
vi under ”andet” hele 9 forhold, der drejer sig om databedrag. I Norddjurs oplever vi, dog stadig i mindre grad, at ungdomskriminaliteten rykker ud på nettet.
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Figur 3:				
Atal sigtelser per ung
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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.
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I Norddjurs kommune er proceduren
at 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 var det 23 unge ud af
de 39 sigtede unge, der kun havde en
sigtelse. Det skal siges, at flere af dem
med 2 sigtelser er unge, der har bestilt
to knive på nettet, så i princippet har
de kun begået kriminalitet en gang.
På det kriminalitetsforebyggende
møde aftales det hvilken indsats der
skal til, for at den unge ikke kommer
til at begå ny kriminalitet.

Det vil altid være individuelt hvad der aftales, men
det drejer sig oftest om at
finde positive fællesskaber
i fritiden og støtte op om
den unges skolegang.
I de sager hvor unge over 15 år skal i
retten for deres forhold vil Ungdomskonsulenten også deltage og 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
5-6 gange i 2019, 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, Ungdomskriminalitetsnævnet. I 2019 har vi haft to unge
stillet for nævnet. Den ene sag blev
afvist, mens den anden mundede ud
i nogle gode aftaler for den unge. Se
mere om UKN her: https://www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/
Når vi ser 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, en del sager
som er ulovlige knive fra udlandet, og
ikke nødvendigvis knive set og brugt
ude på gaden. Ellers er det værd at
bemærke, at der er et stort fald i sigtelser i forhold til loven om euforiserende stoffer, mens der er en stigning
i voldssager.

Figur 4:								
Kriminalstatistik 18-25 årige Norddjurs

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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Rusmidler blandt
unge i Norddjurs

I SSP samarbejdet har vi altid fokus på børn og unges brug af
rusmidler. Ikke kun for at hjælpe de unge, der måtte få problemer
hermed, men også grundet den kriminalitet der følger med.
”Der er stoffer over alt”, ”alle de unge
ved hvor de kan købe stoffer”, ”det flyder med lattergaspatroner på gaden”,
og sådan kunne vi blive ved. Udsagnene er mange om unge og stoffer,
og der er naturligvis en vis sandhed
i noget af det. Men oftest overdrives
der og det skaber desværre en negativ selvforståelse blandt de unge.
Ingen tvivl om, at der findes unge der
bruger stoffer i Norddjurs kommune, ligeså vel som i resten af landet.
Udgangspunktet er at ingen får noget godt ud af at tage stoffer, og det

bringer som regel andre udfordringer
med sig. Det være sig manglende skolegang, dårlig hygiejne, kriminalitet
m.m.
SSP samarbejdets tilgang til stoffer og
andre rusmidler er at støtte, vejlede
og hjælpe de unge som måtte komme i problemer, og samtidig arbejde
systematisk med forebyggelse. Vi ved
at risikoadfærd skaber ringvirkninger.
Når en ung i 7. kl. begynder at ryge cigaretter, og i 8. kl. begynder at drikke
alkohol, ja hvad skal så være det nye
og spændende i 9. kl.?
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Disse unge kalder vi de
risikovillige unge. De har
som regel lavt selvværd,
manglende selvkontrol og
deltager ikke i et positivt
fællesskab, og så er de ofte
mere eller mindre skoletrætte af flere forskellige
årsager.

I foråret 2019 lavede vi en stikprøve
blandt 120 af kommunens 9. klases
eleverne, og den viste at:
•

6 % ryger cigaretter hver dag
(2017: 5 % / 2016: 5 % / 2015: 11 %)

•

12 % ryger cigaretter hver uge/til
fester (2017: 9 % / 2016: 6 % / 2015: 4 %)

•

48 % drikker sig fulde mindst
en gang om måneden 		
(2017: 55 % / 2016: 42 % / 2015: 53 %)

•

93 % må drikke for deres forældre (2017: 79 % / 2016: 75 % / 2015: 82
%)

•

11 % har prøvet hash 		
(2017: 10 % / 2016: 12 % / 2015: 19 %)

•

3 % har prøvet andre stoffer
(2017: 4 % / 2016: 2 % / 2015: 5 %)

I parentes er først tallet fra 2017 og
derefter 2016 og 2015. Alle tal fra
ungeprofilundersøgelsen. Der er lidt
udsving imellem de forskellige undersøgelser, men måske er det mest
tydeligt at antallet af festrygere stiger,
og så må rigtig mange drikke for deres forældre.

Blandt unge under 25 år, har der i
2019 været 31 unge i behandling på
rusmiddelcentret. Heraf ca. 25% under 18 år.

I SSP samarbejdet er der enighed
om, at stoffer ikke fylder mere for de
unge i Norddjurs, end for unge i resten af landet, men at det alligevel er
et emne vi skal gøre mere ved. De
undersøgelser der er lavet på landsMan kunne også vende tal- plan passer nemlig meget godt med
de stikprøveundersøgelser vi selv har
lene om, så det er 89 % der lavet. Bl.a. viste en af vores stikprøver
ikke har prøvet at ryge hash. at 39 % af de 16-25 årige havde prøvet hash, mens en landsplan rapport
viste 43 %. Altså ikke den store forskel.
Så SSP samarbejde vil i løbet af 2020
Dette er en tilgang til statistik, som bl.a. have et videns oplæg for fagpervi SSP samarbejdet arbejder meget soner på SSP årsmødet. Vi vil indhente
med, og som skal udbredes endnu nye tal fra en lokal SSP undersøgelse
mere. Begrebet hedder ”Social Norms og have dialogmøder med skoler og
Markering”, og drejer sig om at mar- uddannelser, der samlet set skal dankedsføre flertallets gode og positive ne grundlag for at pege på en endnu
adfærd.
bedre indsats overfor unge og rusmidler.

94 % ryger ikke cigaretter hver dag
88 % ryger ikke cigaretter hver uge / til fester
52 % drikker sig ikke fulde mindst en gang om
måneden
89 % har ikke prøvet hash
97 % har ikke prøvet andre stoffer
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Utilpassede
unge i Norddjurs
Når børn og unge i Norddjurs kommune begynder at udvise en risikofyldt adfærd, er vi i SSP samarbejdet hurtigt på banen i forhold til
råd og vejledning, og give mulighed for støtte m.m. i forhold til den
eller de konkrete unge.
SSP samarbejdet arbejder med forebyggelse af kriminalitet, men der er
altid en årsag til kriminaliteten, så
derfor er en stor del af SSP samarbejdets arbejde netop at kort lægge årsager til kriminalitet, så disse årsager
kan bearbejdes på et endnu tidligere
tidspunkt.
F.eks. ved vi at pjæk øger risikoen for
kriminalitet og at cigaretrygning øger
risikoen for at begynde at ryge hash.
Derfor ser vi på mange forskellige former for adfærd i det forebyggende
arbejde. Ungdomskonsulenterne, der
primært arbejder kriminalitetsforebyggende, har også fokus på mobning, skilsmisse blandt forældrene,
vold i familien, sociale medier, kærestesorger/vold, angst, usikker sex,
pjæk, familieproblematikker generelt
og stress og rusmidler m.m.
SSP samarbejdets indsats overfor de
utilpassede unge er bredspektret. Vi
afholder bl.a. SSP temadage for alle
der har en del af deres arbejde indenfor SSP, med forskellige temaer. I 2019

har der været fokus på fravær, alkohol
i familierne, unge i det offentlige rum,
radikalisering og ekstremisme, fælles
ramme for SSP samarbejdet, kriminalitetsforebyggelse, digital dannelse
og tidlige SSP indsatser (læseplan).
Alt sammen for at klæde SSP frontpersonalet bedre på, til at spotte de utilpassede unge så tidligt som muligt og
dermed få større mulighed for at give
den rette støtte og vejledning.
Et af de vigtigste mål vi har med de
utilpassede unge er, at sikre de er/
bliver en del af et positivt fællesskab.
Vi har tidligere haft Fritidspas med
fritidsvejledning i UngNorddjurs som
en vigtig brik i forhold hertil, men det
er desværre blevet nedlagt grundet
de besparelser Norddjurs kommune
har været igennem.

SSP samarbejdet håber den mulighed
opstår igen, men ind til da gør alle de
forskellige interessenter hvad de kan
for at støtte op om de unges fritidsliv.
En anden vigtig indsats i opsporingen
af udsatte unge er ”Mini SSP” møderne på skolerne og ungdomsuddannelser. Her er ungdomskonsulenterne også de gennemgående til alle
møder, og dermed sikres der overlevering af vigtig viden. Det primære
fokus på disse møder er fravær og
mistrivsel. Der sidder flere faggrupper
med til disse møder, bl.a. politiet, skolerne, socialrådgiverne, sundhedsplejen og UU vejlederne samt evt. øvrige
interessenter. Disse møder bliver nu
afholdt på alle skoler 3-4 gange om
året, og her aftales det hvad næste
skridt er, og hvem der gør det for de
forskellige unge.

Det vigtigste i det arbejde var, at guide de unge hen til det
rette fritidstilbud og hvis der var økonomiske problemer
for familien kunne der støttes op om det også.
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Radikalisering
og ekstremisme
I Norddjurs kommune arbejder
vi sammen med Østjyllands
Politiet og Syddjurs kommune
om Infohus Djursland. Infohuset
startede i 2018, men har først
fundet sin nuværende form i
2019.

Der afholdes faste opkvalificeringsmøder 2-3 gange om året, og deltagerne i Infohuset tager desuden på
forskellige konferencer og temadage.
De vigtigste pointer fra året der er
gået er:
Infohus Djursland opsøger desuden
yderligere sparring med Infohus Aarhus, Center for radikalisering og ekstremisme og PET, hvis der måtte opstå
behov for dette, hvilket ikke har været
aktuelt i 2019.

Meget få bekymringer vedr. radikalisering
og ekstremisme, og dem der har været har
vi fået løst uden efterfølgende bekymring,
bl.a. ved hjælp af et nyt vurderingsværktøj.
Fokus vil fremadrettet også være på ”vrede
unge mænd”- ensomme på nettet.
Vi vil udbrede kendskabet til endnu flere
”frontmedarbejdere”, med hvilke tegn og
signaler vi alle skal lægge mærke til blandt
de ”borgere” vi møder.

Figur 5: 							
Ungdomskonsulentens kontakter
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Børn og unges trivsel
For at støtte endnu mere op
om børn og unges trivsel generelt, har SSP samarbejdet i
Norddjurs, samt øvrige interessenter haft en del forskellige
indsatser i gang. To ting er dog
det primære: SSP læseplanen
samt Ungdomskonsulenternes
forebyggende indsats.
Hvis vi starter med at se på ungdomskonsulenternes indsats, så kan vi se
i figur 5, at de i løbet af 2019 har haft
kontakt med 383 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 det fald der er blandt nye
”uformelle” kontakter næsten er det
samme som den stigning der er på
den sociale døgnvagt.
En konklusion på dette kunne være,
at der er blevet færre af de ”mindre”
kriminalitetsforebyggende sager altså hvor nogle unge er lidt ude på
et sidespor el. lign., og som kan løses
med en snak og nogle gode aftaler

med far og mor. Hvorimod der ses en
stigning i de tungere sager, hvor der
ofte er tale om underretninger fra sygehuse, politi m.fl. hvor der kræves
en massiv indsats af socialrådgiverne
efterfølgende. Det første, i forhold til
et fald i de ”mindre” sager, passer meget godt med at der også er faldende
børnetal og dermed færre unge med
udfordringer. Men omvendt set falder
tallet ikke blandt de svageste, og det
er noget vi i SSP samarbejdet vil se
nærmere på fremover.
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 også, ud over den
støtte konsulenten giver.
Blandt de børn og unge som ungdomskonsulenterne i første omgang
har en uformel kontakt med, får 20%
af dem behov for yderligere støtte fra
myndighedsområdet.

Det betyder modsat også, at
80 % er guidet godt og trygt
videre uden yderligere støtte.
SSP konsulenten har også flere gange
holdt oplæg / foredrag på specialskoler, efterskoler og folkeskoler, hvor
temaet har været ungdomskultur, kriminalitetsforebyggelse, straf og konsekvens m.m.
På SSP temadagene, samt på Mini SSP
møderne er der altid fokus på børns
trivsel, og rigtig mange temaer og
indsatser hører herunder. Der er 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.

SSP læseplan:
Ungdomskonsulenterne og SSP konsulenten har også en generel
forebyggende funktion. Mange af disse indsatser er beskrevet i
SSP læseplanen og I forhold til denne har ungdomskonsulenterne
i 2019 lavet følgende oplæg/undervisning:
4 Forældremøder

0. årgang

Trivsel og tryghed

10 Forældremøder

3.-5. årgang

Sociale medier

14 undervisningsforløb

3.-5. årgang

Sociale medier

18 Undervisningsforløb

6. årgang

Social pejling

5 forældremøder

6. årgang

Social pejling

14 Undervisningsforløb

7. årgang

Alkohol

4 forældremøder

7. årgang

Alkohol

3 forebyggelsesdage

8. årgang

Alkohol, Sociale medier, sex m.m.

3 forebyggelsesdage

9. årgang

Hash, kriminalitet, sex m.m.

Forebyggelsesdagene på 8. årgang og 9. årgang fra alle skolerne er i samarbejde med politiet, UngNorddjurs, sundhedsplejen, UU og eksterne oplægsholdere.
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Digital tryghed

I SSP samarbejdet har vi haft flere forskellige
typer af sager, der på den ene eller anden måde
involverer brugen af digitale medier.

Her er en oversigt:
Deling af eget nøgenbillede, hvor det bliver videredelt
Ulovlige optagelser af mere eller mindre afklædte personer
Optagelser af voldsom adfærd begået mod andre og delt
Modtagelse af honorar for at overføre ”sorte” penge via mobile pay
Mobning, chikane og grimt sprogbrug generelt
Problematikker med køb og salg af ”varer” i diverse online spil
Bestilling af halsknive og lign. våben på nettet
Afpresning af piger til at sende nøgenbilleder

Børn og unges brug af internettet er eksploderet de senere år og
der bruges mere og mere tid på sociale medier og online spil end
nogensinde før. Det kræver at SSP indsatsen også bringes ind i den
digitale verden, da det ikke er alle børn og unge der færdes sikkert
der, og dermed får brug for en hjælpende hånd.
Digital dannelse har været en del af
SSP læseplanen i mange år, og ungdomskonsulenterne har besøgt rigtig mange klasser, primært 4. årgang,
og givet et grundlæggende ”kursus”
i brugen af de digitale medier. Dette
gøres stadig, men behovet er endnu
større. I 2019 har SSP haft fokus herpå,
ved 8. årgang på forebyggelsesdagen
og politiet har været rundt på nogle
ungdomsuddannelser med et oplæg
om digital tryghed. Flere og flere skoler har også en del temadage om digitale medier. Til det arbejde findes der
heldigvis en masse materialer skolerne kan benytte sig af. Trygfonden og

Politiet kom bl.a. med et undervisningsprogram, ”Den sikre side” i løbet
af 2019, som alle skolerne kan benytte
på 7. årgang. Så 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.
Herudover hører vi fra de unge om
afklædte mænd på OME TV, gamle
mænd på TIK TOK, der forsøger at få
kontakt, samt enkelte unge der har
været på mørkenettet og fundet me-
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get voldsomme film. Ingen tvivl om
at SSP samarbejdet skal have et øget
fokus på den digitale verden, som de
unge agerer i.

Kriminaliteten rykker i
disse år mere og mere væk
fra gaden og ud på nettet,
hvilket uden tvivl kommer
til at stille store og anderledes krav til forebyggelsen.
Der er altså ”faldgruber” nok i den
digitale verden, men også masser af
muligheder. Det bliver den balancegang vi skal finde og handle ud fra i
de kommende års forebyggende indsatser på det digitale område.

Unge i det 			
offentlige rum
SSP samarbejdet i Norddjurs har
de seneste 2 år haft særligt fokus
på begrebet ”unge i det offentlige
rum”. For at forebygge, at unge
bevidst eller ubevidst kommer til
at fylde på en uhensigtsmæssig
måde i det offentlige rum, har
SSP samarbejdet udarbejdet en
strategi om udfordringen.
Strategien gik ud på at politiet, ungdomskonsulenterne og Vej og Park fra
Norddjurs kommune fik udarbejdet
en folder, samt afholdt et årligt møde,
hvor der ses på de mulige udfordringer der kan være.
I 2019 var der fokus på, at orientere
alle offentlige institutioner om, at de
gerne måtte holde øje med unges
ophold på deres matrikler i ferier og
weekender, og herefter kontakte ungdomskonsulenterne hvis de havde
observeret noget uhensigtsmæssigt.
Desuden blev flere erhvervsdrivende
og private der har bygninger eller andre mulige opholdssteder, opfordret
til at kontakte ungdomskonsulenterne hvis de observerede noget uhensigtsmæssigt.

Vej og Park har sørget for at tilpasse
med skraldespande og evt. brænde
til bål, og på den måde har det været
nemmere for de unge at ”holde orden”.
Samtidig er der arbejdet på at give
politiet flere muligheder for at give et
påbud mod ophold et bestemt sted.
Bl.a. på banegården i Grenaa, hvor
driftscentret har fået lavet ny skiltning
ved opholdsbygningerne, som gør
det muligt at bortvise de unge, hvis
de ikke skulle benytte offentlig trafik.
Det vigtigste har dog været at komme
i dialog med de unge, og få dem til at
ændre vaner og opholdssted. Dette
lykkedes bedst når samarbejdet med
forældrene er til stede.
Unge i det offentlige rum har været og
er stadig en udfordring i det meste af
landet, og når vi sammenligner Norddjurs med hvad vi ellers hører rundt
omkring i landet. Konklusionen fra
SSP samarbejdet i Norddjurs, at vi har
et godt og effektivt samarbejde, både

Dette har fungeret rigtig fint de gange hvor SSP samarbejdet er blevet
kontaktet og ved fælles hjælp, har vi
fået de unge i tale, snakket med forældrene og fundet brugbare alternativer til de unge.

Det kunne være at få de
unge i ungdomsklub, opfordre dem til at opholde
sig ”lovlige” steder, og få
dem til at ændre adfærd
med bl.a. lavere musikvolumen og oprydning.
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i SSP og med lokalsamfundet, og har
en fornuftig dialog med de fleste ungegrupper og en god dialog med forældrene, hvilket holder problemerne
nede på et acceptabelt niveau.

Som landkommune med
store afstande vælger mange unge at få sig et knallertkørekort og en knallert,
så de selv kan transportere sig. Dette er rigtig fint,
men enkelte har problemer
med den korrekte adfærd
på en sådan, som ofte ender med at være til gene
for andre.
I SSP samarbejdet har vi hvert år fokus
på knallertkørsel. Siden alderen for at
få knallertkørekort er blevet ændret
fra 16 til 15 år, oplever vi at der ude
på skolerne helt naturligt er flere der
har knallert end tidligere. I SSP samarbejdet har det i 2019 heldigvis været
meget begrænset med henvendelser
vedr. uhensigtsmæssig knallertkørsel.
Både politiet, bl.a. på forebyggelsesdagen, og færdselsskolen taler med
de unge om hensigtsmæssig adfærd
på knallert.

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.

I 2019 har lokalrådet drøftet 		
følgende emner:
•

Fremtidig organisering af lokalrådet set i lyset af den nye fælles ramme

•

Projekt RUN, der skal få unge i job eller uddannelse

•

Fraværsprojekt på skole- dagtilbudsafdelingen

•

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

•

Ungdomskriminalitetsnævnet og status på det første år

•

Forebyggelsesplan – årsrapport, skal ændres til nyt format der ligner handleplanen for
lokalrådet.

•

Orientering om udrykningskonceptet i forhold til psykiske diagnoser

•

Generel orientering om sidste skoledag, Beach party og Rosenholm festival

•

Drøftelse af Børn og unges positive fællesskaber

•

Kriminalitetsforebyggelse på specialområdet

•

Ungeprofilundersøgelsen vs. egen undersøgelse

•

Infohus Djursland

•

Skrivelser til skolerne om løbehjul og knivloven

•

Fælles ramme for SSP samarbejdet, SSP uddannelsen, §115 vejledningen er blevet gennemgået

•

SSP temadag – afholdes for første gang i 2020
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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 se
nærmere på den fælles ramme for
SSP samarbejdet, og vurdere om den
organisering vi har nu lever op til anbefalingerne fra regeringen.
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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 har vi alle ungdomsuddannelser med i SSP+ samarbejdet. De er repræsenteret på vores
to årlige møder, og de inviteres ind til
alle øvrige temadage m.m. Desuden
har ungdomskonsulenterne Mini SSP
møder med alle uddannelsesstederne, samt på 10. kcd.
Disse Mini SSP møder har det formål
at få opsporet de unge, som er på vej
til at droppe ud af deres uddannelse
af den ene eller anden årsag, men
også at opspore de unge der måtte
have andre udfordringer i livet.
Ungdomskonsulenterne får også
bekymringer fra politiet på de unge
mellem 18 og 25 år, som er blevet sigtet for en lovovertrædelse. Dette sker
på overleveringsmødet hver mandag
morgen. Her får ungdomskonsulenter
besked om hvem der er bekymring
for, og så forsøger ungdomskonsulenterne efterfølgende 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 vil
ringe igen på et senere tidspunkt, og
så bliver kontakten etableret. Ungdomskonsulenterne har i 2019 haft
kontakt med 79 forskellige unge i 1825 års alderen, som de ikke har haft
kontakt med før.

Disse unge har primært
haft problemer med:
2019

2018

2017

Kriminalitet

48 %

34 %

30 %

Rusmidler

24 %

41 %

39 %

Skoleproblemer

17 %

23 %

26 %

Familieproblemer

12 %

19 %

14 %
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Der ses en tendens til, at det oftere er
unge med kriminalitetsproblematikker ungdomskonsulenterne får kontakt med, mens der er færre med rusmiddelproblematikker. Desuden har
der været unge med bl.a. diagnoser,
kærestevold, selvskade, selvværd og
angst. Udover de 79 nye unge, som
der har været kontakt til i 2019, så har
ungdomskonsulenterne haft kontakt

med yderligere 25 unge i aldersgruppen, som der også tidligere har været
kontakt med.
I SSP samarbejdet vil vi i det kommende år have yderligere fokus på
18+ området, og se nærmere på den
fælles ramme for SSP samarbejdet, og
om der ligger nye muligheder heri.
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