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FORORD:
I 2014 kom der endnu mere fokus på forebyggelse 
i Norddjurs kommune. Ungdomskonsulentord-
ningen er blevet udvidet fra 3 til 4 konsulenter, og 
samtidig skal der arbejdes forebyggende med børn 
og unge op til 25 år. Rusmiddelbehandlingen for 
unge under 18 år er udvidet til en fuldtidsstilling, 
og samtidig er der blevet bevilget midler til konf-
likthåndtering og elevmægling. I slutningen af året 
blev fritidspas ordningen gjort permanent fra år 
2015. Alt sammen noget der skal være med til at 
øge trivsel og tryghed blandt børn og unge i Nord-
djurs kommune.

Sideløbende med disse tiltag, er der i 2014 blevet 
færdiggjort en forebyggelsesplan, samt en SSP læse-
plan, der skal understøtte diverse politikker. De er her 
i starten af 2015 i høring og forventes endelig god-
kendt i marts 2015. Denne årsrapport for SSP arbejdet 
i 2014 som du sidder med nu vil tage udgangspunkt i 
de samme overordnede indsatser, som der er nævnt i 
forebyggelsesplanen og samtidig trække paralleller til 
tidligere års SSP årsrapporter.

Årsrapporten, for SSP samarbejdet i Norddjurs Kom-
mune i 2014, viser at der stadig er områder, hvor der 
med fordel kan gøres en ekstra indsats. Det viser sig 
bl.a. ved, at der stadig er børn og unge der ikke trives 
i skolen, og når vi tænker på hvor vigtig skolen er som 
forebyggelsesarena, ser vi frem til, om arbejdet med 

SSP læseplanen kunne være en hjælpende hånd her. 
Et andet område hvor en ekstra indsats også vil være 
påkrævet, er blandt unge over 18 år, hvor stadig for 
mange eksperimenterer med euforiserende stoffer, og 
dermed vil være i risiko for frafald på deres uddannelse 
eller job, eller få andre trivselsmæssige problemer.

Rapporten viser også at den tværfaglige indsats er 
vigtig for god forebyggelse, og det er noget vi i SSP 
samarbejdet hele tiden skal bevare fokus på. Samti-
dig skal fagpersonerne hele tiden dygtiggøre sig med 
ny viden og tænke i nye baner. Bl.a. kunne det fre-
madrettet være interessant at se på en fælles holdning 
til hash problematikken. 

Vi ser frem til et 2015, hvor der kommer endnu mere 
sammenhæng i den forebyggende og tidlige indsats 
på alle niveauer, og hvor især det tværfaglige samar-
bejde kan være med til, at få løftet de opgaver og ud-
fordringer vi støder på undervejs.

Med venlig hilsen

Formand for SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune
Leder af UngNorddjurs
Henrik Larsen
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• Skole- og dagtilbudschef • Myndighedschef

• Socialchef
• Ungdomsskoleleder
• Ungdomskonsulent /   
 Koordinator (sekretær)
• Områdeleder

• Lokalpolitileder
• Leder af lokalpolitiets   
 forebyggelsessektion
• Leder af det   
 kriminalpræventive   
 sekretariat

• KriminalforsorgenLOKALRÅDET

SKOLE- OG DAGTILBUDS-
AFDELINGEN

MYNDIGHEDS-
AFDELINGEN SOCIALOMRÅDET POLITIET ØVRIGE

SSP GRUPPER
3 distrikter

• Repræsentanter fra   
 skolerne
• 10. kl. centret

• Repræsentant fra   
 Ungeteam
• Repræsentant fra Børne-  
 familieteam

• Ungdomskonsulent /   
 Koordinator 
• Sundhedsplejen
• Klubberne

• Lokalpolitiet
• Landbetjent

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning

SSP+ • 10. kl. centret

• Repræsentant fra   
 Ungeteam
• Repræsentant fra Børne-  
 familieteam

• Områdeleder  
 - socialområdet
• Ungdomskonsulent /   
 Koordinator 
• Rusmiddelcentret
• UngNorddjurs

• Lokalpolitiet

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning
• Kriminalforsorgen
• Jobcentret
• Viden Djurs
• Gymnasiet
• Produktionsskolen
• VUC
• SOSU skolen

MINI SSP
Skoledistrikter

• Repræsentanter fra   
 skolerne, bl.a. leder,   
 SSP medarbejder,   
 AKT medarbejder m.fl.

• Repræsentant fra Børne-  
 familieteam

• Ungdomskonsulent 
• Sundhedsplejen

• Lokalpolitiet
• Landbetjent

• Ungdommens   
 uddannelsesvejledning

SSP ORGANISATION - NORDDJURS KOMMUNE

SSP SAMARBEJDET:
I Norddjurs Kommune er SSP samarbejdet forank-
ret i UngNorddjurs. Det betyder, at UngNorddjurs 
er forpligtet til at få det tværfaglige samarbejde 
til at fungere, sikre alle relevante parter deltager, 
dygtiggøre sig på området og evaluere indsatsen, 
bl.a. igennem undersøgelser, evalueringer, rap-
porter og årsberetninger.

I Norddjurs kommune er der et SSP lokalråd. Lokalrådet 
er en sammenlægning af politiets lokalråd og Nord-
djurs Kommunes SSP udvalg. Politiet og UngNorddjurs 
deler derfor formandsskabet. Herunder er der 3 lokale 

SSP grupper geografisk opdelt og et stort SSP+ forum, 
og til sidst er der mini SSP på hver skole. Det giver føl-
gende møder om året:

• 4 lokalrådsmøder
• 2 SSP gruppemøder i hver gruppe
• 2 SSP+ møder
• X antal mini SSP møder på skolerne (rammerne 

aftales lokalt)
• 2 SSP temadage for alle aktører i ovenstående + 

evt. ungeråd, frivillige og forældre afhængig af 
indhold.
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Den koordinerende ungdomskonsulent i UngNord-
djurs deltager desuden i SSP Østjyllands samarbejdet. 
Her er der 6-8 møder om året, samt planlægning af 2-3 
kompetenceudviklingsarrangementer. Vedkommende 
deltager også i Det Kriminalpræventive råds ambas-
sadør netværk, og sidder med som næstformand i SSP 
samrådet Østjylland. 

Det betyder at der i Norddjurs er en rød tråd igennem 
hele ”systemet”. Altså fra lokalråd, DKR, SSP samrådet, 
SSP Østjylland og hele vejen igennem kommunens 
eget system ned til mini SSP og helt ud til ungdom-
skonsulenterne og andre frontmedarbejdere, som 
primært møder de unge der er på vej ud i kriminalitet 
og/eller misbrug.

LOKALRÅDET HAR I 2014 HAFT FØLGENDE PUNKTER 
PÅ HANDLEPLANEN:

• Personfarlig kriminalitet
• Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og erh-

vervsejendomme
• Organiseret kriminalitet (Bander og utilpassede 

unge)
• Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe
• Hærværk
• Ekstraordinært forebyggende arbejde
• Projekt 360 grader – helhedsorienteret indsats 

mod de socialt og kriminalitetsmæssige mest 
belastede familier.

• Vold og vold i familie- og parforhold
• Tryghed i nattelivet, vold i det offentlige rum
• Konflikt-/elevmægling
• SMS hjemkaldelse (etablering af en SMS gruppe 

mellem tilmeldte forældre og politiet)
• Projekt god løsladelse

Desuden har der været diskuteret en del andre emner, 
bl.a. social norms marketing, forebyggelsespakker, al-
kohol bevillinger, radikalisering og ekstremisme, fore-
byggelse af ungdomskriminalitet, ID Kort, misbrug, 
forebyggelsesplan, læseplan og underretninger.

SSP UDVALGENE HAR PRIMÆRT HAFT FOKUS PÅ FØL-
GENDE EMNER I 2014:

•  Fravær, bl.a. SMS
•  Angst
•  ID kort
•  Skolereform – længere skoledag
•  Fritidspas
•  Netetik – sager med billeder, videofilmning m.m.
•  Seksuelle grænser
•  Erhvervsuddannelsesreformen

Ud over de ovenstående emner, har nedenstående 
emner været taget op på en SSP temadag i 2014. Delt-
agerne på temadagen har været medlemmer af loka-
lråd, medlemmer af SSP grupper, samt interessenter fra 
skolerne, sundhed og omsorg, UngNorddjurs, politiet, 
samt øvrige der arbejder med forebyggelse.

•  Hash – fælles indsats
•  Forebyggelsesplan og SSP læseplan
•  Rusmiddelundersøgelse
•  Mental sundhed
•  Tidlig opsporing af alkoholmisbrug
•  SMS tjeneste 
•  Elevmægling
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INDSATSER:
I SSP samarbejdet har der ofte været fokus på børn 
fra skolealderen og frem til det 18 år. Dette er bl.a. 
afspejlet i, at skolernes SSP læseplan starter ved 0. 
kl. Det er dog efterhånden blevet kendt, at de prob-
lematikker som unge står i, som regel bunder i deres 
opvækst, og dermed med fordel kunne forebygges 
inden skolealderen. Fokus skal naturligvis være 
rettet mod forældrene omkring deres rolle, deres 
betydning for barnets trivsel, deres opdragelses-
muligheder m.m.. I Norddjurs Kommune er det der-
for vigtigt at der er fokus på nye muligheder. 

For at forebyggelse virker, er det vigtigt at alle er klar på 
at sætte ind i det øjeblik en ekstra indsats er nødvendig. 

Nogle gange vil det ikke være muligt at kunne forudse 
et problem med en ung, og i de tilfælde bliver kunsten 
at bremse den unges negative udvikling, og sikre bedst 
mulig trivsel for den unge med de nuværende forud-
sætninger. I Norddjurs Kommune arbejdes der med 3 
forebyggelsesniveauer:

1. Generel forebyggelse (Grøn trivsel)
2. Specifik forebyggelse (Gul trivsel)
3. Individorienteret forebyggelse (Rød trivsel)

I det følgende er de enkelte indsatser uddybet med de 
tiltag der har været lavet i 2014.
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GENEREL FOREBYGGELSE:
Her drejer det sig om at lave nogle indsatser, tiltag 
m.m. der generelt forebygger. Dvs. noget der in-
volverer en hel klasse, en hel årgang, alle forældre i 
en børnehave etc.. Generel forebyggelse er en ind-
sats som er god for alle. F.eks. øges alles trivsel i en 
børnegruppe, dvs. alle profitere af tiltaget, men der 
er nogen som det ikke er nok for og som har brug 
for en yderligere indsats, og her tænkes den speci-
fikke eller individorienteret indsats ind.

Hovedformålet med den generelle forebyggelse er 
at skabe bedst mulige forudsætninger for børns ud-
vikling, trivsel og læring. Her sættes der i Norddjurs 
Kommune ind på følgende områder:

• Forældrenes holdninger, rolle og ansvar fra 
daginstitutionsalderen og frem

• Skolernes SSP læseplan
• Skolernes plan for bekæmpelse af mobning
• Skolernes læringsmiljøer
• Fritidsmuligheder for alle børn
• Information og rådgivning
• Trygt miljø i junior og ungdomsklubber
• Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser
• Skabe tryghed – også for de unge i nattelivet
• Et udviklende ungdomsmiljø

FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR 
FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM:

I 2014 er det endelig udkast til forebyggelsesplan ble-
vet færdiggjort. I disse er der stort fokus på forældrenes 
rolle fra skolestart og frem. Dette skulle gerne være 
starten på et øget fokus på området, og på kort sigt ud-
vides til indsatser allerede i daginstitution.

I forbindelse med social pejling i 6. klasse er der hele 
tiden fokus på forældrenes rolle, og i 7. årgang er der 
også fokus på forældrenes rolle, men mere primært i 
forhold til alkohol. 

UngNorddjurs har i løbet af skoleåret 2014/15 gennem-
ført et social pejlingsforløb i samtlige 6 klasser i kom-
munen.

UngNorddjurs og sundhedsplejen er i forlængelse af 
projekt sundere alkoholvaner, der blev afsluttet i 2013 
startet op med et fælles tiltag i 7. årgang. Her under-
vises børnene i 2 timer i skoletiden, og efterfølgende 
samles både børn og forældre i 2 timer om eftermidd-
age/aftenen til fælles input. 

SSP LÆSEPLAN:
I løbet af 2014 er det endelige udkast blevet gjort fær-
digt, og vil i starten af 2015 blive endelig besluttet 
i kommunalbestyrelsen. I øvrigt sammen med fore-
byggelsesplanen.

SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING:
Der ligger en klar forventning fra børns vilkår om, at 
alle skoler har en plan for bekæmpelse af mobning. Vi 
mangler stadig det endelige overblik over hvordan det 
ser ud i Norddjurs Kommune, men dette tages op i SSP 
regi igen i 2015. 

Tal fra 9. klasses undersøgelsen tyder på, at problemet 
er blevet mindre, men stadig har 9 % følt sig mobbet i 
løbet af 9. skoleår.

SKOLERNES LÆRINGSMILJØER:
Gode læringsmiljøer i skolerne har en forebyggende 
effekt. Derfor vil SSP samarbejdet også have fokus 
på dette. Igennem social pejling i 5/6 klasse, samt 8.-
9. klasses dage er der fokus på at skabe bedst mulige 
læringsmiljøer for eleverne. Her ud over forventes det, 
at den enkelte skole gør hvad den kan, for at få disse 
læringsmiljøer til at fungere bedst muligt, bl.a. ved 
at nytænke, lave prøvehandlinger, søge samarbejder 
uden for skolen m.m..

FRITIDSMULIGHEDER FOR BØRN:
Gode fritidsinteresser er god forebyggelse, så der-
for er der fokus på de muligheder der er for børn og 
unge i Norddjurs Kommune. Det er ikke alle børn, der 
trives ved at spille håndbold og fodbold, så derfor er 
det vigtigt at der er mange andre muligheder, bl.a. 
kultur, spejder, juniorklub, klubber, fagtilbud m.m.. 
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Udfordringerne i Norddjurs er ikke at der mangler til-
bud, men mere at der er langt rundt eller at man ikke 
kender til det rigtige tilbud. I forbindelse med projekt 
fritidspas med fritidsvejledning er det lykkedes at få sat 
endnu mere fokus på dette, og at få endnu flere børn 
og unge i gang med en fritidsaktivitet, og endnu vigti-
gere at fastholde dem i en aktivitet. Fritidspas ordnin-
gen er nu blevet permanentgjort, så der også fremover 
vil være råd og vejledning om fritidslivet til alle børn og 
unge. I projektperioden på næsten 4 år nåede man at få 
næsten 450 børn, der ikke var fritidsaktive i gang med 
en fritidsaktivitet.

INFORMATION OG RÅDGIVNING:
Det er vigtigt og forebyggende at de rette informations 
og rådgivningsmuligheder er tilstede i kommunen. 

I forbindelse med forebyggelsesdagene i UngNord-
djurs for kommunens 8. og 9. klasser er de unge ble-
vet undervist / informeret om sex, alkohol, kriminalitet, 
sundhed, stoffer, uddannelse, økonomi og fritidsliv. 

SSP samarbejdet har i samarbejde med sundhed og 
omsorg set nærmere på sundhedsstyrelsens fore-
byggelsespakker i løbet af 2014, og dette arbejde vil 
fortsætte i 2015.

TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER:
Med udgangspunkt i de gode fritidsmuligheder er 
der specifikt sat fokus på trygheden i klubber og juni-
orklubber. 10-17 års alderen er vigtig for børn og un-
ges identitetsdannelse, og denne udvikling sker bedst i 
trygge omgivelser. Klubberne er meget tydelige i deres 
regler, der er professionelt personale, der tages hånd 
om den enkelte, mobning tolereres ikke og vigtigst af 
alt skal der være plads til alle. I 2014 er juniorklubord-
ningen blevet udvidet med en afdeling i Ørum, så der 
også er et trygt tilbud i den midterste del af kommunen.

OVERGANGEN FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUD-
DANNELSER:

I SSP samarbejdet er der fokus på de overgange der 
sker, især fra folkeskole til ungdomsuddannelse. An-
sættelsen af endnu en ungdomskonsulent i 2014, samt 
en udvidelse af målgruppen op til 25 år, skal være med 

til at understøtte denne overgang. I 2014 er der startet 
en rusmiddelundersøgelse op, for at få belyst de unges 
forbrug af rusmidler i 16-25 års alderen. Resultaterne 
herfra kan bl.a. bruges til at se på om rusmidler har en 
afgørende faktor for problemerne med denne over-
gang. Der vil være ekstra stort fokus på denne over-
gang i 2015.

SKABE TRYGHED – OGSÅ FOR DE UNGE I NATTELIVET:
SSP samarbejdet har også i 2014 haft fokus på bevil-
linger til restaurationerne. Det har været et ønske at 
begrænse adgangen til restaurationerne for de 16-17 
årige i nattelivet, og der er lavet nogle gode aftaler for 
fremtiden, hvor disse unge kan deltage ved særlige lej-
ligheder. 

Konkret har SSP samarbejdet fokus på tryghed i 
forbindelse med festmiljøet i Grenaa midtby. Her er 
der kontakt med natteravnene, og samtidig tager un-
gdomskonsulenter ofte en tur igennem byen. Dette 
sammenholdt med politiets indsats på gadeplan er 
med til en begrænsning i volden og andet utrygska-
bende adfærd. 

ET UDVIKLENDE UNGDOMSMILJØ:
SSP samarbejdet følger ungdomsuniverset tæt, og har 
god dialog med aktørerne omkring det forebyggende 
arbejde.
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SPECIFIK FOREBYGGELSE
Her er der tale om en målrettet indsats over for børn 
og unge, der er i risiko for på sigt at begå kriminal-
itet eller få et misbrug. Som udgangspunkt er der 
fokus på børn, der er i en sårbar eller udsat position.

Hovedformålet med den specifikke forebyggelse er at 
sikre at børn og unge der udviser tegn på mistrivsel og 
risikoadfærd bliver opsporet tidligt. Her sætter Nord-
djurs Kommune ind på følgende områder:

• Fagpersoner har nødvendig viden om tegn på triv-
sel/ mistrivsel, samt risikoadfærd og risikofaktorer

• Helhedsorienteret og sammenhængende indsats
• Støtte til forældre
• Tryghed for børn i brudte familier
• Hjælpe og støtte til et aktivt fritidsliv
• Fastholdelse i uddannelse
• Fokus på skolefravær
• Udvikling af opsporingsværktøj til +18 årige

FAGPERSONER HAR NØDVENDIG VIDEN OM TEGN 
PÅ TRIVSEL/ MISTRIVSEL, SAMT RISIKOADFÆRD OG 
RISIKOFAKTORER:
I forbindelse med de to årlige SSP temadage, er der 

hele tiden fokus på den nyeste viden og forskning 
inden for området. SSP Østjyllands samarbejdet har 
også lavet flere kompetenceudviklingsdage, hvor SSP 
medarbejderne i kommunen har kunnet deltage. Bl.a. 
havde Norddjurs deltagere med til både en temadag 
om radikalisering og ekstremisme samt udvidet social 
pejling. 

HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS:
Der afholdes mini SSP møder på skolerne, for at sikre 
en hurtig og sammenhængende indsats omkring helt 
lokale begyndende problematikker.

Et eksempel på en sammenhængende indsats i 2014 er 
da en lokal spejderforening oplever at deres klubhus 
er blevet ”besøgt” af uromagere, der både har udøvet 
småhærværk, rodet, svinet, røget hash, drukket alkohol 
m.m.. Dette havde stået på igennem en kortere peri-
ode, og en dag valgte spejderforeningen at kontakte 
ungdomskonsulenten, da de mente de havde fundet 
ud af hvem de unge var. Sideløbende var politiet i Gre-
naa blevet kontaktet med henblik på at oprette epi-
soden som en hændelse. Ungdomskonsulenten tager 
kontakt til de 4 unge, som angiveligt har været der. De 
fire unge i alderen 16-18 år erkender at det var dem, og 
sammen med politiet, spejderne, forældrene og sko-
len, bliver det aftalt at de 4 unge kommer og gør rent 
efter sig selv, siger personligt undskyld til spejderne, 
får en snak med ungdomskonsulenten om deres eks-
perimenterende med hash, som viser sig ikke er et de-
cideret misbrug og samtidig har skolen sat ekstra fokus 
på de unges skolegang sammen med forældrene. Der 
har siden ikke været hærværk ved spejderhytten.

STØTTE TIL FORÆLDRE:
Alle fagpersoner der arbejder med børn og unge, står 
altid til rådighed med råd og vejledning til forældre. 
Der har været efterspørgsel på følgende: Forældrekur-
sus til forældre med teenagere, forældrekurser til nye 
forældre, forældregrupper m.m. SSP arbejder videre 
med dette i 2015.

Der er i forbindelse med projekt tidlig opsporing af al-
koholmisbrug, mulighed for at forældre med alkohol-
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problematikker kan tilbydes en frivillig mentor. Noget 
vi ser har en effekt, når projektet afsluttes sommeren 
2015.

TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER:
SSP vil også i løbet af 2015 sætte endnu mere fokus på 
børn i problematisk brudte familier. Især fordi det viser 
sig at være nogle af de mest udsatte børn, som vokser 
op i disse.

HJÆLPE OG STØTTE TIL ET AKTIVT FRITIDSLIV:
Fritidspas projektet er blevet forankret fra 2015.

Ungdomskonsulenterne har i samarbejde med fami-
lieafdelingen haft 20 unge i dusørjob i 2014. Disse 
dusørjob er med til at forebygge at den unge udøver 
risikoadfærd. 

FASTHOLDELSE I UDDANNELSE:
SSP vil have ekstra fokus på dette fremover, bl.a. for at 
kunne opfylde 95 % målsætningen. Ungdomskonsu-
lenternes nye fokus på unge op til 25 år, giver en yder-
ligere mulighed for de unge til at få råd og vejledning i 
forhold til livets svære faser, også når de er flyttet hjem-
mefra. 

FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR:
Ungdomskonsulenterne tjekker skolernes fraværslister 
4 gange om året, og tager efterfølgende problema-
tisk fravær op på mini SSP møder eller på møder med 
skoleledelsen. 

UDVIKLING AF OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE:
SSP+ kom for alvor på programmet i 2014, og ind til 
videre er det politiets SSP lister der bruges i forbindelse 
med opsporing af unge med vanskeligheder. Ungdom-
skonsulenterne har siden sommeren 2014 kontaktet el-
ler fået kontakt med 33 unge mellem 18 og 25 år. Der 
vil fremover komme endnu mere fokus på, hvordan der 
tages hånd om udsatte unge over 18 år.

Til at understøtte de fleste af ovenstående indsatser har 
ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs en vigtig rolle. 
De arbejder primært med at forhindre udsatte børn og 
unge i at skulle have en yderligere foranstaltning, men 
samtidig er de også de unges bisidder ved afhøringer, 
og får unge behov for yderligere hjælp end ungdom-
skonsulenterne kan give er de klar ved den unges side 
et godt stykke hen ad vejen. 

I figur 1 kan man se udviklingen af de kontakter ung-
domskonsulenterne har haft hvert år. Samtidig viser 
den de sociale døgnvagts sager ungdomskonsulen-
terne har ud over afhøringer, som de også deltager i. 
Ungdomskonsulenterne har den sociale døgnvagt når 
forvaltningen har lukket. Tallene viser at der er sket en 
stagnering i kontakter under 18 år og social døgnvagt. 
I figuren er der sat ind hvor mange unge over 18 år un-
gdomskonsulenterne har haft kontakt med, samt hvor 
mange kontakter ungdomskonsulenterne har haft i alt, 
altså også de unge med social sager, afhøringer m.fl. 

Ungdomskonsulenterne har i 2014 haft 246 forskellige 
kontakter i alt, altså inklusiv de uformelle kontakter 
over(33) og under(105) 18 år, social døgnvagt(29) samt 
afhøringer og andre social sager(79).
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INDIVIDORIENTERET 
FOREBYGGELSE:

Her er indsatsen rette mod de børn og unge, som 
allerede har begået kriminalitet, eller er truet i en 
sådan grad at der allerede er lavet foranstaltninger 
fra kommunens side.

Hovedformålet er at forebygge at den unge begår 
ny kriminalitet, kommer ud af sit misbrug eller får 
forbedret den akutte situation barnet eller den unge er 
kommet i. Her sætter Norddjurs Kommune ind på føl-
gende områder:

• Sanktioner kombineres med pædagogisk indsats
• Ungdomskonsulenter deltager i alle afhøringer af 

unge under 18 år.
• Forebyggende hjemmebesøg
• Samarbejde med kriminalforsorgen
• Rusmiddelbehandling
• Ungesamråd
• Øvrige foranstaltninger
• Øvrige fokusområder

UNGDOMSSANKTIONER:
Der har i 2014 ikke været nogen unge i Norddjurs der er 
blevet idømt en ungdomssanktion.

Afhøringer af unge under 18 år:
Ungdomskonsulenterne har deltaget i 45 afhøringer 
med unge fra Norddjurs, samt 7 afhøringer med unge 
fra andre kommuner. 

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG:
Efter hver afhøring har ungdomskonsulenterne været 
på hjemmebesøg hos den unge og dennes familie, 
sammen med en socialrådgiver fra myndighedsafde-
lingen. (Dog ikke de unge fra andre kommuner)

SAMARBEJDE MED KRIMINALFORSORGEN:
I de tilfælde hvor en ung på 17 år nærmer sig en fri-
hedsstraf, bliver kriminalforsorgen som regel inddraget 
med henblik på forskellige vurderinger. I det tilfælde vil 
der være samarbejde med ungeteam og ungdomskon-
sulenterne. Ellers er samarbejdet primært når de unge 
er over 18 år. Dette vil der komme mere fokus på i 2015.

RUSMIDDELBEHANDLING:
Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsprob-
lematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune i 
UngNorddjurs. Misbrugsbehandlingen er et ambulant 
behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 
år. Behandlingen varetages fra UngNorddjurs, som har 
særlig ekspertise i og erfaring med familier og unge 
med misbrugsproblemer. Behandlingen er individuel, 
men altid med inddragelse af netværket.

I misbrugsbehandlingen i UngNorddjurs arbejder vi 
med de unge ud fra et niveauperspektiv. Unge, der er 
omfattet af målgrupperne - niveau 1, modtager gener-
el rådgivning ved ungdomskonsulenter eller støtte – 
kontaktperson visiteret fra Familierådgivningen. Unge 
der er omfattet af målgrupperne - niveau 2 og 3 visit-
eres til behandling ved misbrugskonsulent. 

UNGESAMRÅD:
Der er i Østjylland et ungesamråd, som træder sammen 
om mere omfattende kriminalitetssager med unge. 
Det er typisk hvis den unge står til en fængselsstraf el. 
lign. Her kan ungesamråd lave en indstilling til retten, 
og den unge vil hurtigere kunne få sin dom. Vi kan dog 
bringe sager for ungesamråd, hvis vi har begrundet 
bekymring for en ung, som vi ønsker endnu flere øjne 
på. Vi har i 2014 ikke haft nogen sager i ungesamråd.
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ØVRIGE FORANSTALTNINGER:
Kommunen har mulighed for at lave andre foranstalt-
ninger for en ung, som har brug ekstra støtte.
Det kunne være:
• Dusørjob
• Efterskole
• Støtte/kontaktperson
• Familiepleje
• Anbringelse

ØVRIGE FOKUSOMRÅDER:
Det primære fokusområde i 2014 har været underret-
ninger. Både hvordan de skal udformes, hvornår de skal 
sendes og hvordan der ageres i forhold til underretnin-
gen.

Det øget fokus har betydet at der er sendt mange un-
derretninger til kommunen, især fra skoler, men også 
fra mange andre, bl.a. daginstitutioner, sygehuse, 
læger, behandlere, private og politiet m.fl. Alt sam-
men vil det være med til at give mulighed for at sætte 
tidligere ind i det forebyggende arbejde.
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FIGUR 3

KRIMINALITETSSTATISTIK UNDER 18 ÅR

KRIMINALITETSSTATISTIK 18 - 25 ÅR

KRIMINALITETSSTATISTIK:

Som det fremgår af figur 2, så er der i år et lille fald i antallet af unge de er blevet sigtet af politiet, mens antallet af sigtelser er 
stort set uændret. Det er værd at bemærke at der under 15 år ikke er sigtet nogle unge i 2014.

I figur 3 kan det ses at kriminaliteten blandt unge 18-25 årige er faldet en smule i forhold til tidligere år, både i antallet af unge 
der er blevet sigtet, men også i samlet antal sigtelser. Ud af de 242 sigtelser, er de 77 loven om euforiserende stoffer. Det skyl-
des en god opsøgende indsats af politiet, men er også udtryk for, at for mange har det problem. De næst største problemer er 
bedrageri (Data) og hærværk.
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ANTAL SIGTELSER PR. UNG

UNGE SIGTET FOR...

Figur 4 viser, at af de 41 unge under 18 år der blev sigtet i 2014, så er de 25 kun sigtet en gang eller for et forhold. Det kunne 
altså tyde på, at de hurtige hjemmebesøg efter første sigtelse har en effekt.

FIGUR 4

FIGUR 5
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Figur 5 viser hvad de unge under 18 år er blevet sigtet for. Andet dækker over mindre forseelser, og ingen har lavet noget der 
kræver en ubetinget straf.
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Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år, pr. 1000 i aldersgruppen, fordelt efter aldersgruppe. 
2001 - 2012. Indeks 2001 = 100

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10-14 Personer 39 24 26 17 40 25 30 27 31 10 5 12
årige Sigtelser 98 64 45 23 69 73 51 38 63 39 37 52

15-17 Personer 61 46 62 57 75 63 78 57 63 39 37 52
årige Sigtelser 175 98 162 141 194 238 149 121 136 116 150 116

Antal mistænkte/sigtede personer og antal forhold fordelt efter aldersgruppe. 2001 - 2012

FIGUR 6

Figur 6 viser kriminaliteten i Norddjurs Kommune siden 2001. Hvis vi ser på kommunefigur 2, så er 2001 sat til indeks 100, mens 
2012 ligger på ca. 50. Dvs. at ungdomskriminaliteten i Norddjurs Kommune er faldet 50 % på 11 år.
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SSP ØSTJYLLAND:
SSP Østjylland er kommet i stand ved at Kredsrådet 
har bevilget 25 øre pr. indbygger til kompetenceud-
vikling af SSP medarbejdere i Østjylland. Formålet 
med SSP Østjyllandsgruppen er at lave kompeten-
ceudvikling for alle der arbejder med SSP opgaver i 
hele politikredsen.

I 2014 HAR DER VÆRET LAVET FØLGENDE:

• Studietur til USA i forbindelse med Social Norms 
Marketing

• Radikalisering og ekstremisme
• Medarrangør af DKR og Trygfondens kriminal-

præventive dag.
• Temadag om udvidet social pejling

I 2015 kommer der en temadag om ”Best practise” samt 
fokus på Hash, alkohol og Social Norms Marketing.

Desuden har vi altid fokus på Social pejling som me-
tode.

Det er den koordinerende ungdomskonsulent der er 
Norddjurs kommunens repræsentant i SSP Østjylland.

DOKUMENTATION OG 
EVALUERING:

Som dokumentation for at udviklingen går i den 
rigtige retning vil vi benytte os af følgende:

• 9 klasses undersøgelse – lokale tal, hvert år i 
foråret.

• Statistik fra bl.a. Danmarks statistik
• Kriminalitetsstatistikker
• ”Hvordan har du det” undersøgelsen i Region 

Midtjylland



LINKS:

Norddjurs kommune www.norddjurs.dk 
UngNorddjurs  www.ungnorddjurs.dk 
Østjyllands politi www.politi.dk 
UU Djursland  www.uu-djursland.dk 
SSP samrådet  www.ssp-samraadet.dk
DKR   www.dkr.dk
Alkohol og samfund www.alkohologsamfund.dk 
Red barnet  www.redbarnet.dk
Socialstyrelsen  www.socialstyrelsen.dk
Børnerådet  www.boerneraadet.dk
SFI   www.sfi.dk
Danmarks statistik www.danmarksstatistik.dk
Net stof   www.netstof.dk
Sikker chat  www.sikkerchat.dk
Social pejling  http://jurbib.dk/socialpejling/
Sundhedsstyrelsen www.sundhedsstyrelsen.dk 
Center for intervention www.interventionsforskning.dk


