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FORORD:
I 2018 har vi i SSP samarbejdet ventet i spænding 
på regeringens nye plan for bekæmpelse af ung-
domskriminalitet. I efteråret kom så den endelige 
plan for ungdomskriminalitetsnævnet, der trådte 
i kraft 1. januar 2019. SSP samarbejdet bliver 
en væsentlig medspiller på dette område og vi 
kommer dermed til at følge arbejdet tæt. Der er 
også kommet en vejledning fra Justitsministeriet 
i forhold til udveksling af oplysninger i det krimi-
nalitetsforebyggende arbejde. Denne har vi i SSP 
samarbejdet set nærmere på, og vi samarbejder 
allerede rigtig fint ud fra vejledningen. I løbet af 
2019 kommer så planen for den fælles SSP ramme 
og hvordan SSP uddannelsen kommer til at se ud. 
Dette afventer vi med spænding.

Årsrapporten for SSP samarbejdet i 2018 i Norddjurs 
kommune beskriver hvordan samarbejdet har været i 
løbet af året, hvilke tendenser der er på det kriminal-
itetsforebyggende arbejde, hvilke indsatser vi fik lavet 
og hvordan kriminaliteten har udviklet sig blandt de 
unge under 25 år. Afrapporteringen tager udgang-
spunkt i de forskellige indsatser der er beskrevet i 
SSP forebyggelsesplanen. I Lokalrådet har det været 

diskuteret om SSP forebyggelsesplanen og lokalrådets 
handleplan skal ensrettes med de samme temaer og 
samme opbygning. Det vil komme til at betyde, at SSP 
årsrapporten fremover bliver en afrapportering for 
begge planer og med de helt samme temaer.

Årsrapporten for 2018 viser, at det er tydeligt, at der 
stadig er unge der begår kriminalitet, men også at 
det primært er de 18-22 årige der begår den meste 
kriminalitet. Vi oplever dog også stadig helt unge 12-13 
årige begår kriminalitet, om end det er i meget mere 
begrænset omfang. Der bliver i SSP samarbejdet arbe-
jdet meget struktureret omkring de unge førstegang-
skriminelle, men det helt store fokus er på indsatser 
der får unge til helt på forhånd at fravælge kriminalitet. 
Det er bl.a. indsatserne i vores SSP læseplan, herunder 
social pejling og vores forebyggelsesdage.

Den fælles ramme for SSP samarbejdet på landsplan er 
ikke det eneste, der kan få betydning for det fremtidige 
SSP samarbejde i Norddjurs kommune. Vi skal også i 
løbet af 2019 have set på, hvordan vi strukturerer SSP 
indsatsen set i lyset af den nye skolestruktur i Norddjurs 
kommune. Dette arbejde er påbegyndt i lokalrådet og 
vil blive besluttet inden sommeren 2019.

Med venlig hilsen

Formand for SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune
Leder af UngNorddjurs
Henrik Larsen
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KONKLUSION:
Denne årsrapport er en afrapportering af de ind-
satser, der har været iværksat i forhold til SSP fore-
byggelsesplanens emner.

HANDLEPLANEN FOR LOKALRÅDET HAR I 2018 HAFT 
FØLGENDE LOKALE INDSATSOMRÅDER:

• Ungdomskriminalitet
• Misbrug blandt børn og unge
• Personfarlig kriminalitet
• Indbrudskriminalitet
• Utilpassede unge generelt
• Radikalisering og ekstremisme
• Fokus på børn og unges trivsel (Socialsøg)
• Digital tryghed
• Færdsel
• Nye tematiserede lokalrådstiltag
• SSP+

Desuden har der været en del andre emner oppe at 
vende. Bl.a. rocker- bandekriminalitet, ungeprofilun-
dersøgelse, forebyggelsesplan, læseplan, kriminalitet-
sudvikling, X-IT (Forebyggelse af rygestart), fritidslivet 
som god forebyggelse, skolevægring, ungdomsfester, 
arrangementer på diskoteker, og så har landsplan 
tendenserne, især Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) 
været diskuteret.

SSP UDVALGENE HAR PRIMÆRT HAFT FOKUS PÅ OG 
VENDT FØLGENDE EMNER I 2018:

Generel indsats:
• X-IT – forebyggelse af rygestart blandt unge
• Net-etik, sociale medier m.m.
• Arbejdet med social kapital i klasserne
• Gode rammer om fester, bl.a. byfester m.m.
• Fritidsliv og positive fællesskaber, bl.a. fokus på 

områder uden overbygning

Specifik indsats:
• Store vs. små børne/ungemiljøer, bl.a. sårbare 

unge fra landet der skolemæssigt flyttes ind til 
byen

• Unge i det offentlige rum, bl.a. unges ophold i 
forladte bygninger

• Brudte familier / Skilsmissegrupper
• Skolefravær, skolevægring og årsager hertil
• Sprog og adfærd, generelt fokus på især overbyg-

ningselever

Individorienteret indsats:
• Misbrug, primært hash og piller
• Overvægt blandt børn, og de mulige kon-

sekvenser
• Børn med ”ondt i livet”, bl.a. cutting, angst, børn 

der mister m.m.
• Yngre børn bl.a. rygning og hærværk
• Køb af ”spil” knive over nettet

Øvrige temaer:
• Forældreevne/kompetencer i forhold til at kunne 

støtte børnene, bl.a. med lektier
• Alkoholkulturen
• Diagnoser
• Ændringer på myndighedsområdet
• Datapersonforordningen
• Politiets ressourcer til afhøringer på regionens 

institutioner. Tages fra SSP indsatsen.

Der har, som det ses, været vendt mange forskellige 
emner på SSP møderne. Det har både drejet sig om 
indsatser på det generelle niveau, bl.a. netetik, på det 
specifikke niveau, bl.a. unge i det offentlige rum og 
på det individorienterede niveau, bl.a. børn med ondt 
i livet. Desuden er de organisatoriske udfordringer 
også blevet vendt. Alle emner har en snitflade ind i 
det kriminalitetsforebyggende arbejde, men det bliver 
interessant at følge regeringens udspil til en fælles 
ramme for SSP samarbejdet. Denne kommer i løbet af 
2019, og det bliver spændende at se om der vil komme 
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yderligere relevante temaer til, om SSP indsatsen bliver 
skåret ind til kun at omhandle kriminalitet eller om den 
form vi allerede har bliver blåstemplet.

Lige som sidste år er konklusionen, at der stadig 
er rigtig mange børn og unge der trives rigtig fint, 
mens den lille gruppe af meget svage børn og unge 
sandsynligvis trives endnu dårligere end tidligere. Den 
svage gruppe skal der naturligvis arbejdes målrettet 
med, og det gøres formodentlig bedst ved at styrke 
unges sociale fællesskaber, og få de svageste børn og 
unge inddraget heri.

Der har de seneste par år været en stagnering, eller 
et lille fald, i ungdomskriminaliteten i Norddjurs 
kommune, men i 2018 ser der ud til, at have været en 
stigning blandt unge 18-25 årige, mens det blandt 
dem under 18 år er stagneret. Kriminalitet er det vi i 
SSP samarbejdet overordnet ønsker at forebygge, men 
da årsagerne hertil er mange vil det stadigvæk være 
relevant at lave en flerstrenget indsats.

KOMMENDE FOKUS VIL DERFOR VÆRE:
Positivitet:
• Arbejde med børn og unges holdninger i forhold 

til negativ adfærd.
• Italesætte de positive historier om de unge og 

kommunen som helhed.
• Fortsat arbejde på at børn og forældre undgår 

negative forestillinger om andre.
• Fokus på at børn og unge deltager i positive 

fællesskaber og det gode fritidsliv.
• Arbejde på at lokalsamfundet rummer de unge 

og sætter realistiske forventninger og rammer op 
bl.a. til byfester, etc.

Forældre:
• Arbejde med forældrenes holdning i forhold til 

blandt andet alkohol, mediebrug og spil.
• Arbejde på at få forældrene til at tage mere ansvar 

i forhold til børns tryghed og trivsel, bl.a. ved at 
udarbejde forældremøder ”ingen” kan sige nej til.

• Arbejde på at give forældrene indsigt i 
vigtigheden af det positive fællesskab.

Skolen:
• Have fokus på skolen som det vigtigste fore-

byggelsessted i forhold til alle børn og unge.
• Fortsætte med fokus på fravær også på ungdom-

suddannelser.
• Fortsætte med det gode tværfaglige samarbejde 

i forhold til overgange fra folkeskole til Ungdom-
suddannelse.

• Fortsætte med, at have et stort fokus på digital 
dannelse og alle de temaer der læner sig op ad 
dette.

• Arbejde på at finde flere metoder til fremme af høj 
social kapital i skolerne og fremme børn og unges 
selvkontrol.

Desuden vil den hurtige indsats overfor bekymringer, 
mistanker og sigtelser i forhold til unge på kanten være 
af enorm betydning.
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GENEREL FOREBYGGELSE:
• Forældrenes holdninger, rolle og ansvar fra 

daginstitutionsalderen og frem
• Skolernes SSP læseplan
• Skolernes plan for bekæmpelse af mobning
• Skolernes trivsels- og læringsmiljøer
• Fritidsmuligheder for alle børn
• Information og rådgivning
• Trygt miljø i junior og ungdomsklubber
• Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddan-

nelser – samt andre ”overgange”
• Tryghed for unge – også i nattelivet
• Et udviklende ungdomsmiljø

FORÆLDRENES HOLDNINGER, ROLLE OG ANSVAR 
FRA DAGINSTITUTIONSALDEREN OG FREM:
SSP samarbejdet, ved ungdomskonsulenterne, har i 
2018 haft følgende forældreoplæg:

• 4 oplæg på 0. kl. Intromøde m/ fokus på 
forældrerollen i forhold til risikoadfærd.

• 10 oplæg på 3-4. kl. møde med fokus på netetik, 
sociale medier og forældrerollen heri.

• 6 oplæg på 6. kl. møde med fokus på social pejling
• 4 oplæg på 7. kl. møde med fokus på alkohol

Desuden har ungdomskonsulenterne deltaget ad hoc 
på flere andre forældremøder, bl.a. med temaer som 
kriminalitet, rusmidler, sidste skoledag m.m. Øvrige 
personer i SSP samarbejdet, bl.a. politiet og UU vejled-
erne har også deltaget ad hoc på flere forældremøder. 
I alt har ca. 1000 forældre deltaget i SSP samarbejdets 
forældremøder.

SSP LÆSEPLAN:
SSP samarbejdet har aftalt, at SSP læseplanen skal ses 
igennem og rettes til. Dette vil blive forelagt SSP loka-
lrådet i 2019.

SKOLERNES PLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOBNING:
Siden indførelse af klagemuligheden har SSP samarbe-
jdet ikke kendskab til sager i Norddjurs kommune der 
ikke er håndteret korrekt. Mobning finder desværre 
stadig sted, og på trods af at Norddjurs kommune 
scorede forholdsvis lavt i en måling i 2018 synes vi, at 
der bliver arbejdet meget seriøst med forebyggelse af 
mobning ude på skolerne.

SKOLERNES LÆRINGSMILJØER:
SSP samarbejdet oplever, at der bliver arbejdet 
meget for dette ude på skolerne, og bl.a. i overbyg-
ningerne understøttes det af bl.a. MiLIFE indsatsen.

FRITIDSMULIGHEDER FOR BØRN:
I Norddjurs kommune er Fritidspasordningen desværre 
blevet nedlagt. SSP samarbejdet håber der vil komme 
nye muligheder for at støtte de mest udsatte unge ind i 
fritidslivet, og samtidig vil UngNorddjurs øge indsatsen 
for at få kortlagt de unges fritidsvaner og hvilke ud-
fordringer der måtte være. Dette arbejde intensiveres 
i løbet af 2019.

INFORMATION OG RÅDGIVNING:
Ungdomskonsulenterne i UngNorddjurs, sundhed-
splejen, myndighedsafdelingen, FTI og familiehuset 
står også klar med råd og vejledning til børn, unge og 
familier. Ungdomskonsulenterne har en rådgivnings-
funktion op til det 25. år. 

På www.ungnorddjurs.dk/SSP er det muligt at finde en 
masse relevant information.

TRYGT MILJØ I JUNIOR OG UNGDOMSKLUBBER:
UngNorddjurs arbejder bevidst med at gøre det trygt at 
komme i en fritids/ungdomsklub. Dette gøres igennem 
tydelige regler og rammer samt tydelige voksne der 
skaber relationer til alle de unge. Ved ”forstyrrelser” 
i denne tryghed, bl.a. hvis en ung kommer beruset i 
klub, eller hvis en ung har en aggressiv adfærd, tages 

INDSATSER:
SSP samarbejdet har i løbet af 2018 arbejdet med følgende emner fra SSP forebyggelsesplanen:



9

der hurtigt hånd om den unge. Det har betydet, at SSP 
samarbejdet ikke har modtaget bekymringer fra bl.a. 
forældre eller øvrige om bestemte unges brug af klub-
berne.

OVERGANGEN FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMS-
UDDANNELSER:
SSP samarbejdet ønsker fortsat et fokus på overgange. 
Der laves rigtig gode brobygningsforløb mellem 
folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, som helt 
sikkert gør de unge mere parate til skiftet. Samtidig vil 
den unges lokale ungdomskonsulent have sin gang 
ude på ungdomsuddannelserne, så udover at den 
unge møder kompetente lærere og vejledere vil han/
hun også kunne møde ungdomskonsulenten og få en 
snak, hvis dette skulle være nødvendigt.

SKABE TRYGHED – OGSÅ FOR DE UNGE I NATTELIVET:
I 2018 har der været enkelte voldsanmelder i 
forbindelse med nattelivet i Norddjurs kommune. 

SPECIFIK FOREBYGGELSE
Det følgende omhandler de enkelte indsatsområder 
fra SSP forebyggelsesplanen i forhold til specifik 
forebyggelse.

• Fagpersoner har nødvendig viden om tegn på 
trivsel, mistrivsel, samt risikoadfærd og risikofak-
torer

• 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
• Opsporingsværktøj til +18 årige

Desuden vil der til sidst være et afsnit om ungdom-
skonsulenternes arbejde.

FAGPERSONER HAR NØDVENDIG VIDEN OM TEGN 
PÅ TRIVSEL / MISTRIVSEL, SAMT RISIKOADFÆRD OG 
RISIKOFAKTORER:
I forbindelse med de årlige SSP temadage, er der hele 
tiden fokus på den nyeste viden og forskning inden 
for området. I SSP Østjylland regi inviteres alle rel-
evante parter fra kommunen og politiet til forskellige 
temadage. Se mere under SSP Østjylland.

HELHEDSORIENTERET OG SAMMENHÆNGENDE 
INDSATS:
Der har i 2018 været fokus på at fastholde det gode 
samarbejde på tværs, bl.a. i SSP regi. SSP konsulenten 
sidder med til alle SSP gruppemøder, og er samtidig 
med i tværfaglige fora, bl.a. i forhold til forebyggelses-
pakker m.m. Det betyder, at viden omkring fore-
byggelse, f.eks. på sundhedsskolen kan trækkes ind i 
SSP regi, når dette findes relevant. På individ niveau er 

Det er dog vigtigt at understrege at de fleste arrange-
menter, fester og almindelige natteaktiviteter foregår 
problemfrit. Ungdomskonsulenterne kommer rundt til 
de fleste
 arrangementer, politiet kører patrulje og Natteravnene 
har deres gang i nattelivet. Selvfølgelig vil der kunne 
opleves forskellige uhensigtsmæssige episoder, men 
generelt er det trygt at færdes i nattelivet. Den særlige 
indsats omkring byfester, sommerfester m.m. i den 
vestlige del af kommunen er endnu et forsøg på at 
skabe høj tryghed for alle børn og unge i det område.

ET UDVIKLENDE UNGDOMSMILJØ:
SSP samarbejdet følger arbejdet i klubberne og Ar-
resten tæt. Flere og flere forskellige +16 unge deltager 
i aktiviteterne og selvom skaterhallen, Hal 22, nu er 
overgået til foreningsregi, vil vi stadig følge arbejdet 
tæt, da et godt miljø i Hal22 virkelig kommer mange 
børn og unge til gode.
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ungdomskonsulenterne med til, at sikre en sammen-
hæng i indsatsen ved ofte at inddrage alle relevante 
parter i SSP samarbejdet og viderebringe viden ud til, 
samt støtte de enkelte lærere, pædagoger og andet 
faglig personale i dagligdagen.

STØTTE TIL FORÆLDRE:
SSP samarbejdet oplever, at der stadig er brug for at 
støtte forældre til udsatte børn og unge, men også til 
forældre hvis børn normalt trives, men som ”kvajer” 
sig en enkelt gang. Det kunne være pigen der sender 
et nøgenbillede til kæresten, fortryder, og fortæller 
hendes forældre det. Her bliver de fleste forældre 
meget usikre og i de tilfælde SSP samarbejdet kender 
til, er forældre meget glade for den støtte de har fået af 
bl.a. skolen, ungdomskonsulenten eller politiet.

TRYGHED FOR BØRN I BRUDTE FAMILIER:
I 2018 blev der udbudt gruppetilbud til skilsmisse-
børn. Der er dog lidt tvivl om hvorvidt disse tilbud 
rent faktisk kører og om hvordan rekrutteringen til 
dem er. Dette vil SSP samarbejdet se nærmere på i 
2019.

HJÆLPE OG STØTTE TIL ET AKTIVT FRITIDSLIV:
Fritidspasordningen er desværre blevet sparret væk, så 
SSP samarbejdet vil i løbet af 2019 se på hvordan der 
fortsat kan ydes støtte til de mest udsatte børn og unge 
og hvem der kunne koordinere indsatsen.

FASTHOLDELSE I UDDANNELSE:
Ungdomskonsulenterne har i 2018 holdt faste 
møder med alle ungdomsuddannelser, samt øvrige 
interessenter, for netop at kunne være på forkant 
med og støtte op om frafaldstruede unge.

FOKUS PÅ SKOLEFRAVÆR:
Ungdomskonsulenterne følger, sammen med alle 
grundskolerne i kommunen, op på elevernes fravær 
3-4 gange om året. Formålet er at få undersøgt årsagen 
til fraværet og få aftalt hvem i samarbejdet der tager 
næste skridt. Dette aftales på mini SSP mødet på den 
enkelte skole.

OPSPORINGSVÆRKTØJ TIL +18 ÅRIGE:
SSP+ har i 2018 fortsat med at have fokus på den in-

dividorienterede indsats. Ved bekymringer fra politiet, 
især efter sigtelser for en lovovertrædelse, bliver ung-
domskonsulenten kontaktet, og han/hun vil herefter 
opsøge den unge og tilbyde råd og vejledning.

Ud af de 68 unge mellem 18 og 25 år, som ungdom-
skonsulenterne har haft kontakt med i 2018, har de 26 
haft problemer med kriminalitet, 30 har haft problemer 
med rusmidler (Heraf en del gengangere fra krimi-
nalitetsproblematikken), mens de resterende af de 
68 har haft andre problemer end disse, blandt andet 
skoleproblemer, familieproblemer, angst, ensomhed 
med mere.

UNGDOMSKONSULENTERNE:
Ungdomskonsulenterne er det primære omdrejning-
spunkt i SSP samarbejdet og kriminalitetsforebyggelsen.

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. 
Hvis de unge får behov for yderligere hjælp, end 
Ungdomskonsulenterne kan give, er de klar ved den 
unges side til at følge den unge godt videre i systemet 
og sikre, at der bliver taget hånd om problematikken. 
Ungdomskonsulenten har i de tilfælde en funktion 
som ”gatekeeper” i forhold til andre fagpersoner.

I figur 1 kan man se udviklingen af de kontakter 
ungdomskonsulenterne har haft med børn og unge 
i årerne 2014-2018. Samtidig viser den de sociale 
døgnvagts sager, som Ungdomskonsulenterne har ud 
over afhøringer, som de også deltager i. Ungdomskon-
sulenterne har den sociale døgnvagt, når forvaltningen 
har lukket. Ungdomskonsulenterne har også vagten 
på skriftlige underretninger i weekends og helligdage, 
men disse tal er ikke indregnet i tallene for social 
døgnvagt, med mindre det er underretninger, der har 
krævet en akut indsats.

Tallene viser, at der er sket en stagnering i kontakter 
under 18 år, mens der er en større stigning i social 
døgnvagtssager. Desuden har Ungdomskonsulenterne 
haft et fald i henvendelser blandt unge mellem 18-25 
år.
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Ungdomskonsulenterne har i 2018 haft 375 forskellige 
kontakter i alt, altså inklusiv de uformelle kontakter 
over 18 år(68) og under 18 år(143), social døgnvagt(51) 
samt afhøringer(46) og andre social sager(67). Desuden 
har ungdomskonsulenterne givet sparring til samarbe-
jdspartnere m.fl. på yderligere 72 børn og unge, men 
disse indgår ikke i det samlede antal kontakter, da det 
er børn og unge, som Ungdomskonsulenterne ikke 
nødvendigvis selv har haft kontakt til.

Nye uformelle kontakter dækker over børn og unge 
som Ungdomskonsulenterne er kommet i kontakt 
med, og som på daværende tidspunkt ikke havde en 
sag, og som de ikke har haft kontakt med før. Ca. 30 % 
herfra er guidet videre til anden støtte eller vejledning 
i løbet af året.

Social døgnvagt dækker over de sager Ungdomskon-
sulenterne har taget sig af efter almindelig arbejdstid, 

og som er indkommet akut på enten telefon eller mail.
Kontakter mellem 18-25 år dækker over alle de unge 
i aldersgruppen som Ungdomskonsulenterne har haft 
kontakt med i 2018.

Øvrige kontakter er vurderinger af Social døgnvagts 
underretninger indgået pr. mail, som ikke krævede en 
akut indsats, de unge under 18 år som vi tidligere har 
haft kontakt med og som oftest har en social sag, og 
det er unge vi har haft til afhøring både fra egen og 
andre kommuner. 

Forskellige kontakter i alt dækker over alt i 
ovenstående, på nær sparring til professionelle, som 
udgjorde 72 børn og unge i 2018.

FIGUR 1.
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INDIVIDORIENTERET 
FOREBYGGELSE:

Det følgende omhandler de enkelte indsatsom-
råder fra SSP forebyggelsesplanen i forhold til 
individorienteret forebyggelse.

• Sanktioner kombineres med pædagogisk indsats
• Afhøringer og retsmøder med unge under 18 år.
• Forebyggende hjemmebesøg
• Samarbejde med kriminalforsorgen
• Rusmiddelbehandling
• Ungesamråd
• Øvrige foranstaltninger
• Øvrige fokusområder

UNGDOMSSANKTIONER:
Der har i 2018 ikke været nogen unge fra Norddjurs 
kommune, der er blevet idømt en ungdomssanktion. 1 
ung har været fængslet, uden dog at være blevet idømt 
en ungdomssanktion.

AFHØRINGER AF UNGE UNDER 18 ÅR:
Ungdomskonsulenterne har deltaget i 63 afhøringer 
med unge fra Norddjurs kommune (46 forskellige unge, 
da nogen unge er afhørt flere gange), 9 videoafhøringer 
samt 7 afhøringer med unge fra andre kommuner.

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG:
Efter hver afhøring har Ungdomskonsulenterne, 
sammen med en socialrådgiver fra Myndighedsafde-
lingen, været på hjemmebesøg hos den unge og 
dennes familie (Dog ikke de unge fra andre kommuner. 
Her er der lavet en fyldestgørende afhøringsrapport til 
den pågældende kommune).

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 Ungdom-
skonsulenterne. Ellers er samarbejdet primært, når de 
unge er over 18 år. Dette vil der være fokus på i 2019 
i forbindelse med det fortsatte arbejde i ”projekt god 
løsladelse”. Samarbejdet med Kriminalforsorgen bliver 
udvidet med det nye Ungdomskriminalitetsnævn. 
Dette vil SSP samarbejdet have fokus på i 2019. Krimi-
nalforsorgen bliver desuden indbudt til SSP+ møder og 
lokalrådsmøder ad hoc.

RUSMIDDELBEHANDLING:
Misbrugsbehandlingen for unge med misbrugsprob-
lematikker op til 18 år ligger i Norddjurs Kommune ved 
Rusmiddelcentret. Ungdomskonsulenterne i UngNor-
ddjurs har en særlig afklarende funktion for de unge 
under 18 år inden de visiteres videre til behandling. 
Der er et tæt samarbejde mellem UngNorddjurs og 
Rusmiddelcentret.

Rusmiddelcenter Norddjurs har faciliteret rusmid-
delbehandlingen af ca. 70 borgere under 30 år i 2018. 
Af dem var ca. 12 personer under 18 år. Behandlingen 
af unge med misbrugsproblemer får meget opmærk-
somhed på Rusmiddelcentret, og de anvender mange 
ressourcer på at fremskynde effektive og vedvarende 
resultater med den unge i fokus. Rusmiddelcentret 
deltager i SSP+ samarbejdsmøderne.

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 eller 
lignende. Her kan Ungesamrådet lave en indstilling 
til retten, og den unge vil hurtigere kunne få sin dom. 
SSP samarbejdet i Norddjurs kommune kan dog bringe 
sager for Ungesamråd, hvis vi har begrundet bekym-
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ring for en ung, som vi ønsker endnu flere øjne på. Vi 
har i 2018 ikke haft nogen sager i Ungesamråd. Dette 
råd fortsætter efter Ungdomskriminalitetsreformen 
er trådt i kraft 1. januar 2019. SSP samarbejdet følger 
dette tæt.

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:

Underretninger:
Et vigtigt fokusområde i 2018 har været underretninger. 
Både hvordan de skal udformes, hvornår de skal sendes 

og hvordan der ageres i forhold til underretningen. 
Dette har været taget op på en fælles SSP dag, hvor 
Myndighedsafdelingen holdte oplæg for det øvrige 
SSP samarbejde.

Radikalisering:
Der har været enkelte små bekymringer i løbet af året, 
som vi har taget os godt af. 

Norddjurs kommunes plan for indsatsen skal i løbet af 
2019 rettes til. Dette sker på baggrund af, at der i løbet 
af 2018 er blevet iværksat et lokalt infohus på Djursland, 
og arbejdet heri skal nu tilpasses. Dette sker i første 
halvdel af 2019. SSP samarbejdet spiller en væsentlig 
rolle i Infohuset.

Opfølgning på kriminelle 18-25 årige:
Hvis politiet er bekymret for en ung over 18 år, som de 
er kommet i kontakt med, kontakter de Ungdomskon-
sulenterne. Disse vil herefter forsøge at kontakte den 
unge for en afklarende snak. Dette for at støtte op om, 
at den unge ikke skal begå ny kriminalitet.
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KRIMINALITETSSTATISTIK:

Som det fremgår af figur 2, så er der i 2018 sket en stagnering (i forhold til 2014-2016) blandt unge under 18 år der er blevet 
sigtet af Politiet for en forbrydelse.

FIGUR 2

Figur 3 viser, at af de 46 unge under 18 år, der blev sigtet i 2018, er de 31 kun sigtet en gang, eller for et forhold. Dette kan kædes 
sammen med de hurtige hjemmebesøg efter endt afhøring, hvor fokus er at forebygge ny kriminalitet.

FIGUR 3.
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Figur 4 viser, hvad de unge under 18 år er blevet sigtet for. ”Andet” dækker over forskellige sager, bl.a. bedrag, billede deling 
m.m. Den primære årsag til stigningen i våbenlov skyldes ulovlige knive importeret fra udlandet. Knivene er interessante for 
yngre drenge, da det er dem der spilles med i diverse computerspil.

FIGUR 4
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FIGUR 5

I figur 5 kan det ses at kriminaliteten blandt unge 18-25 årige er steget i forhold til sidste år, både i antallet af unge der er blevet 
sigtet, men også i samlet antal sigtelser, men matcher de tidligere år. Af de 109 unge der er blevet sigtet er de 76 kun sigtet en 
gang eller for en ting. Ud af de 275 sigtelser, er de 60 sigtelser for loven om euforiserende stoffer, fordelt på 41 forskellige unge. 
Det høje antal sigtelser skal bl.a. ses i lyset af en bedragerisag med mange sigtelser, og en indbrudstyv med ditto. Næsten 100 
sigtelser tilsammen står de to personer for.

De næststørste lovovertrædelser er våbenloven (25) ordensbekendtgørelsen (13), vold (13), tyveri (11) og hærværk (11).

Som udgangspunkt er der 10 ”hardcore” kriminelle i denne aldersgruppe, som står for næsten 40 % af kriminaliteten, samt 
yderlige 5-6 stykker der også betegnes som gengangere. 5 unge i aldersgruppen har været fængslet.
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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 2018 HAR DER VÆRET FOKUS PÅ FØLGENDE:

• Børn, unge, skolebestyrelser og sociale medier
• Unge i det offentlige rum
• Ungeprofilundersøgelsen

• Regeringens udspil om ungdomskriminalitet
• Fokus på egen organisering.
• Social pejling instruktør dag
• Studietur til Samsø.
• Udvikling af brugen af ”respons ware – klikkere”.

Det er SSP konsulenten, der er Norddjurs kommunens 
repræsentant i SSP Østjylland, og siden oktober 2018 
har Norddjurs kommune også varetaget sekretærrollen 
i SSP Østjylland 

DOKUMENTATION OG 
EVALUERING:

Som dokumentation for hvordan udviklingen går, 
er der taget udgangspunkt i følgende:

• Tweens, fritid og trivsel, Center for ungdomss-
tudier 2018

• Ungeprofilundersøgelsen 2016 og 2017.
• Narkosituationen i Danmark 2017.
• Unge og sociale medier 2016
• ”Hvordan har du det” undersøgelsen i Region 

Midtjylland.
• UngMap – resultater fra den nationale stikprøve-

undersøgelse 2014.
• Skolebørns undersøgelsen 2014.

Ungeprofilundersøgelsen er ikke blevet gennemført i 
2018. Det skyldes bl.a. udfordringen med datasikker-
heden. Det er derfor ikke muligt for SSP samarbejdet 
at fremlægge tal for vores egne unge for året 2018. 
Vi arbejder på at lave en kommunedækkende under-
søgelse for 9. årgang i 2019, så vi til næste år har tal til 
evalueringen.
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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
Center for digital pædagogik .................. www.cfdp.dk
Børn og sociale medier ............................... http://boernogsocialemedier.dk/
Center for familieudvikling ........................ https://www.familieudvikling.dk/
Sundung  .......................................................... http://www.sundung.dk/
Skolesundhed ................................................. https://www.skolesundhed.dk/Public/Forside.aspx
Nordic Parenting ............................................ http://nordicparenting.dk/
Alt om stoffer (Sundhedsstyrelsen) ........ http://altomstoffer.dk/

FACEBOOK SIDER:
SSP Samrådet .................................................. https://www.facebook.com/groups/sspsamraadet/
SSP Østjylland ................................................. https://www.facebook.com/groups/500374650061703/




