GLOSTRUP KOMMUNE

SSP
Skole – Socialforvaltning - Politi
Indsatsen mod ungdomskriminalitet
– et tillæg til Børnepolitikken herunder den
sammenhængende børnepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2012

Indledning
Alle kommuner skal i henhold til Lov 166 om ændring af Lov om social service og Lov
om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge),
som trådte i kraft 1. juli 2010, udarbejde en plan for indsatsen imod
ungdomskriminalitet. Nærværende plan er et tillæg til Børnepolitikken, som
Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har vedtaget for perioden 2009-2013
samt den sammenhængende børnepolitik (vedtaget i 2006), og beskriver hvordan
ungdomskriminalitet søges imødegået og begrænset gennem en tidlig og
forebyggende indsats.
Lovgrundlag
Det juridiske grundlag for arbejdet med ungdomskriminalitet er beskrevet i følgende
lovsamlinger: Lov om social service, § 52, § 54 a, § 57, Retsplejeloven, § 114 og §
115, Persondataloven, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 38 og § 40, Folkeskoleloven og
Dagtilbudsloven.
Formål
Glostrup Kommune ønsker at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor børn og
unge i kommunen. Der er fokus på udviklingsmulighederne for barnet og den unge
med inddragelse af relevante voksne omkring den unge, der kan bidrage til en sund
udvikling – herunder især samarbejdet med forældrene. Den tidlige
kriminalitetsforebyggende indsats har stor betydning og med en beskrivelse af
indsatserne imod ungdomskriminalitet, er det Glostrup Kommunes mål at styrke
samarbejdet, at sikre en øget koordinering, at tydeliggøre ansvarsfordeling samt
sikre, at der bliver reageret hurtigt, når børn og unge er kriminalitetstruede.
Værdigrundlag for Børnepolitikken og SSP arbejdet
Glostrup Kommune ønsker, at al indsats på børneområdet er rettet mod at se
muligheder i stedet for begrænsninger. Værdigrundlaget ligger til grund for
udmøntningen af Børnepolitikken og medvirker til at skabe fælles værdier omkring
børnelivet i Glostrup.
Værdigrundlaget for Børnepolitikken er at:
 Alle børn har værdi
 Barndommen er en værdi i sig selv
 Børn er et fælles ansvar
 Vi skal møde det enkelte barn, der hvor det er
 Et sundt liv er starten på et godt liv
Glostrup Kommune skal være en tryg kommune at færdes i, hvor børn, unge,
forældre og kolleger mødes med gensidig respekt, engagement og en positiv
forventning til et forebyggende samarbejde. Dette sikrer at børn og unge får mulighed
for høj livskvalitet, fri af alkohol- og narkotikamisbrug, kriminalitet og anden
mistrivsel.
Målgruppen
Indsatsen imod ungdomskriminalitet i Glostrup Kommune sker ved den almene
indsats og forebyggende arbejde i relation til alle børn og unge i kommunen.
Herudover retter de foregribende og indgribende indsatser sig imod børn og unge,
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som er i et kriminelt miljø, har en uroskabende eller voldelig adfærd eller som udøver
gentagen og alvorlig kriminalitet.
Kategorier for indsatsen
Glostrup Kommune arbejder med fire kategorier af indsats i forhold til børn og unge:
 Almen
 Forebyggende
 Foregribende
 Indgribende
Den almene indsats retter sig mod alle børn og unge i kommunen, således også hvis
der ikke tidligere har været tegn på kriminel adfærd. Det kan for eksempel være i
form af holdningsbearbejdende undervisning i skole eller integreret i fritidstilbud som
idrætsudøvelse, fritids- og ungdomsklub.
Den forebyggende indsats drejer sig om tiltag, der skal hindre en bestemt uønsket
adfærd eller situation. Som eksempel herpå, er SSP-aktivitetsstrukturen for Glostrup
Kommune.
Den foregribende indsats ydes i forhold til børn og unge, der har vanskeligheder og
som allerede har begået lovbrud eller viser tegn på omsorgssvigt. Et eksempel her på
kan være SSP-arbejdsgruppens indsats orienteret imod bestemte unge eller
grupperinger. Familieafsnittet kan ligeledes iværksætte foregribende indsatser, såsom
kontaktpersoner og familiebehandling.
Den indgribende indsats ydes over for børn og unge, som har begået kriminalitet.
Målet med indsatsen er at stoppe den unges kriminelle adfærd. Eksempler på
indgribende indsatser kan være anbringelse på sikret institution eller anbringelse på
døgninstitution.
Organisation
SSP-arbejdet i Glostrup Kommune er organiseret med et udvalg med politisk
deltagelse, en arbejdsgruppe og tværgrupper for hvert af undervisningsstederne,
samt en netværksgruppe omkring Ungdomscenteret.
Hertil kommer Glostrup Kommunes deltagelse i Kredsrådet i Københavns Vestegns
Politis kreds samt den direkte deltagelse i Lokalrådet, der er det øverste operative
samarbejdsforum mellem Glostrup Kommune og Københavns Vestegns Politi.
På de enkelte undervisningssteder, i klubberne, Ungdomscenteret og i politiet, er der
medarbejdere med særligt ansvar for SSP-arbejdet. Disse medarbejderes opgave er
at sikre kontinuiteten i arbejdet samt at opbygge tillid blandt de unge.
Endvidere er der i Center for Familie og Forebyggelse ansat en børne- og
ungerådgiver, med ansvar for den praktiske del af SSP-arbejdet. Herunder det
opsøgende, forebyggende og koordinerende arbejde. Opsøgende i form af
gadearbejde, hjemmebesøg, samt besøg på skoler og arbejdspladser. Forebyggende
ved afvikling af projekter, kampagner og aktiviteter på lokalt så vel som på
kommunalt plan. Koordinerende igennem deltagelse i ovennævnte udvalg og
mødegrupper samt som bindeled mellem relevante parter.

3

Indsatsniveauer
Glostrup Kommune anvender en inddeling af målgruppen med beskrivelse af adfærd,
som kan være vejledende til vurdering af alvorsgraden - og hvem der har ansvaret for
at handle. Ved at beskrive adfærden og bekymringsgraden opnås en ensartet
kommunikation omkring børnene og de unge, hvilket gør det lettere at sætte ind med
den optimale indsats.
Følgende niveaudeling anvendes:
1.
2.
3.
4.
5.

Forebyggende indsats
Bekymrende adfærd
Førstegangskriminalitet
Gentagen og/eller alvorlig kriminalitet
Personfarlig kriminalitet

Niveau 1 er ikke defineret ud fra bestemt kriminalitet, men kan have en generel
kriminalpræventiv effekt, bestående af undervisning, iværksættelse af diverse
kampagner, oplysning om uddannelses- og fritidsaktiviteter, (kriminalpræventive-)
kursustilbud til lærere og pædagoger, foredrag, artikler i lokalaviser og det opsøgende
arbejde i kommunerne. Niveau 2 betragtes ikke som egentlig påbegyndt kriminel
adfærd, men er et kraftigt signal til omgivelserne, om at barnet eller den unge – samt
måske dennes familie - kan have behov for hjælp og støtte. Niveau 3, 4 og 5 er
defineret som konkrete kriminelle handlinger, hvor Familieafsnittet er i kontakt med
barnet/den unge og familien med henblik på vurdering af fremtidig behov for hjælp og
støtte.
Forebyggende indsats
En stor del af den generelle forebyggelse foregår gennem undervisning og projekter i
folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, fritidsklubber,
boligforeninger, idrætsforeninger, Lokalpolitiet, mfl.
SSP-samarbejdet er her med til at skabe rammer og motivere for den generelle
kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i kommunen.
Bekymrende adfærd
Adfærden kan være:





Udeblivelse fra skoletilbud
Uhensigtsmæssig adfærd – tid og sted – i det offentlige rum
Færden omkring hash/misbrugsmiljøer og tidlig debut med alkohol
Relationer til et kriminelt miljø/kriminelle hændelser

Børne- og Ungerådgiveren har som udgangspunkt ansvaret for at handle og sørger for
at inddrage Familieafsnittet, når det vurderes relevant. På Tværgruppemøder kan der i
øvrigt iværksættes mægling, kontakt med medarbejdere fra Varmeværket og/eller
samtaler med politiet. SSP kan egenhændigt iværksætte mægling og samtaler og det
gælder SSP-kontaktlærere, klubmedarbejdere, medarbejdere fra Varmeværket, PPR,
Pit-Stop, Familieafsnittet samt Lokalpolitiet.
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Førstegangskriminalitet
Adfærden kan være:





Simpelt tyveri – fra venner eller butik
Hærværk
Besiddelse af hash
Overtrædelse af våbenloven – typisk besiddelse af kniv

Dette niveau varetages af Familieafsnittet i samarbejde med Børne- og
Ungerådgiveren og i fællesskab vurderes det, hvorvidt familien er i stand til at støtte
op om barnet eller den unge.
Vurderes det at familien har brug for yderligere støtte, oprettes en sag i
Familieafsnittet, som indkalder familien og den unge til et møde.
Mødeindkaldelsen skal ligge i umiddelbar forlængelse af vurderingen.
Ved mødet kan der yderligere deltage relevante parter fra SSP-samarbejdet –
arbejdsgruppen eller Tværgrupperne.
Gentagen og alvorlig kriminalitet
Adfærden kan være:







Indbrud – skole, virksomheder, butikker, beboelse
Biltyveri
Groft hærværk
Salg af stoffer
Trusler om vold
Overtrædelse af våbenloven – anvendelse af våben

Dette niveau varetages af Familieafsnittet i samarbejde med Børne- og
Ungerådgiveren samt det øvrige SSP-samarbejde i relevant omfang.
Der gennemføres en socialfaglig undersøgelse, med henblik på at lave en handleplan
for den unge. I dette arbejde kan med fordel inddrages relevante ressourcepersoner i
den unges liv, til at støtte op om målene i handleplanen. Erfaringer viser, at det
mindsker sandsynligheden for ny kriminalitet, når personerne omkring den unge er
bevidste om og engagerede i dennes handlinger. Succesen afhænger af, at der er
relevante ressourcepersoner i barnets eller den unges liv.
Personfarlig kriminalitet
Adfærden kan være:





Røveri
Overfald og deltagelse her i
Vold
Anvendelse af våben

Dette niveau varetages af Familieafsnittet. Børne- og Ungerådgiveren og de øvrige
SSP-samarbejdsparter involveres i relevant omfang.
På baggrund af sagens alvor, og i forlængelse af en eventuel afhøring, vurderes
behovet for akut indsats. Der fokuseres på langsigtet planlægning og familien støttes
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så godt som muligt. Derudover søges der langtidsholdbare løsninger for de
problemstillinger, der vedrører skolegang og fritidsliv.
Formålet med tiltagene er at sikre en resocialiserende proces og opfølgning i relation
til den unge samt yderligere kriminalitetsforebyggelse.
Parternes forpligtelse
Familieafsnittet er ansvarlig for kontakt til hjemmet i forhold til midlertidig og endelig
handleplan, samt for etablering af eventuel udslusningsordning, inddragelse af
relevante samarbejdsparter og at indkalde til netværksmøder for at koordinere
indsatsen.
SSP-arbejdet, herunder Børne- og Ungerådgiveren, er ansvarlig for orientering af
Familieafsnittet, bidrage med forslag til opgaveløsning samt opfølgning på indgåede
aftaler.
Evaluering
Glostrup Kommune følger løbende de konkrete indsatser og evaluerer resultaterne.
Evalueringen af de samlede indsatser imod ungdomskriminalitet vil blive foretaget i
forbindelse med revisionen af den gældende børnepolitik og sammenhængende
børnepolitik og vil indgå som en af mange delevalueringer, som tilsammen udgør den
endelige evaluering af Glostrup Kommunes politikker på børne- ungeområdet.
I evalueringen vil der være særlig fokus på at de centrale indsatser, herunder
procestiden for gennemførelse af tiltag, samt information om hvor man kan få hjælp,
de tidlige og forebyggende indsatser samt udslusningsordninger.
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