POLITIK MOD
UNGDOMSKRIMINALITET
Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet
i Thisted Kommune
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INTRODUKTION – DEL 1
Thisted Kommune har udarbejdet en sammenhængende politik mod ungdomskriminalitet
”Styrkelse af indsatsen i forhold til kriminalitetstruede unge i Thisted Kommune”, som
skal betragtes som et tillæg til Thisted Kommunes Sammenhængende Børne-, Unge og Familiepolitik.
I denne politik omhandlende ungdomskriminalitet fremgår både beskrivelse af de overordnede visioner og mål for området. Herudover beskrives tiltag og strategier for den faglige praksis, hvilket blandt andet har til hensigt at sikre den konkrete og praktiske anvendelse af politikken.
Det har i denne politik været særligt væsentligt for arbejdsgruppen at tage udgangspunkt i ét
af de primære redskaber på børne- og familieområdet i forbindelse med udmøntningen af
Børne-, Unge- og Familiepolitikken – nemlig Børnehåndbogen.
Arbejdsgruppens intention i forbindelse med udmøntning af denne politik har blandt andet
været at fastholde fokus på sprog, begreber og tværfaglige arbejdsmetoder fra Børnehåndbogen og fastholde fokus på inddragelse og ansvarliggørelse af den unge og dennes forældre.
Politikken samt udmøntningen heraf vil være en kontinuerlig proces, som kræver et vedvarende fokus på udvikling inden for området.
Politikken er udarbejdet i 2013, og opdateret i foråret 2017.
Børne- Unge og Familiepolitik

Børnehåndbogen

Formålet med denne publikation:

At relevante fagpersoner har fokus på kriminalitetstruede unge i Thisted Kommune
At alle relevante fagpersoner tager ansvar i forhold til at motivere unge til ikke at begå
kriminalitet
At relevante fagpersoner i Thisted Kommune får overblik over, hvilke muligheder, der
eksisterer i forbindelse med arbejdet med kriminalitetstruede unge
At skabe klarhed over, hvilke kompetencer, der eksisterer hos de primære og sekundære fagpersoner – og hvorledes disse kompetencer kan udnyttes på tværs af fagområder
At samtlige fagpersoner opnår kendskab til og fortrolighed med Handleguiden, som
beskrives i denne politik.
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INTRODUKTION – DEL 2
Vi har valgt at inddele kriminalitetstruede unge i tre målgrupper. De tre målgrupper har forskellige erfaringer med kriminalitet, og der vil derfor være behov for forskelligt fokus og forskellige former for indsats.
Opgaven, i forhold til kriminalitetstruede unge, er at sikre sammenhængen mellem følgende:

Figuren illustrerer, hvorledes der er overlap og flydende overgange mellem de forskellige
målgrupper og niveauer af indsatser. ”Gråzonen” i overgangen mellem den specifikke forebyggende indsats på den ene side og den specifikke indsats på den anden side – illustrerer
kompleksiteten i forhold til at vurdere enkelte unges udsathed – ”unge i gråzoneområdet”.
Vi arbejder derfor ud fra følgende fokuspunkter:
Fokuspunkter:
Generel forebyggende
indsats
- Mindske risikofaktorer,
der kan føre til kriminalitet i f.eks. lokalmiljøet
- Skabe udfordrende og
alternative oplevelser,
der binder de unges
konstruktive netværk og
fællesskab sammen.

Fokuspunkter:
Specifik forebyggende indsats
- Rette opmærksomhed på
særlige udsatte miljøer,
der opstår – ”flytter sig” i
hele kommunen
- Sikre en hurtig og rettidig
indsats hver gang en ung
udviser bekymrende adfærd.

Fokuspunkter:
Specifik indsats (indgribende/behandlende indsats)
- Sikre en hurtig og tidlig
indsats
- Sikre kontinuitet og
sammenhæng i sagsbehandlingen.

En kriminalpræventiv indsats handler i høj grad om, at indsatsen sker tidligst muligt, og at der
skabes helhed og sammenhæng i tilbuddene. Derfor skal fokus blandt andet rettes mod, hvad
de enkelte systemer og faggrupper i fællesskab kan udøve. Det er intentionen, at dette oplæg
skal bidrage til en fælles forståelse, et fælles sprog og en fælles handleramme blandt alle aktører i forhold til udfordringen:

HVAD KAN JEG GØRE NU? – HVAD SKAL JEG GØRE NU?

5

OVERORDNEDE VISIONER, MÅL & INDSATSER – DEL 1

I THISTED KOMMUNE HANDLER VI,
NÅR VI SER UNGE, DER ER I FARE FOR AT
KOMME UD I KRIMINALITET

I THISTED KOMMUNE SÆTTER VI
DEN ENKELTE UNGE I CENTRUM OG
SAMARBEJDER EKSTERNT OG INTERNT
PÅ TVÆRS – OG MED DEN UNGE
SAMT DENNES FAMILIE

I THISTED KOMMUNE HANDLER VI
UD FRA, AT DEN UNGE ER I PROBLEMER
FREMFOR AT DEN UNGE SELV UDGØR
PROBLEMET

I THISTED KOMMUNE ØNSKER VI,
AT DET SKAL VÆRE TRYGT AT
VÆRE BORGER

6

VISIONER, MÅL & INDSATSER – DEL 2
I perioden fra 2017-2020 vil vi i Thisted Kommune særligt fokusere på følgende indsatsområder i det kriminalitetsforebyggende arbejde:
 Tidlig opsporing og forebyggelse
Den tidlige opsporing og forebyggelse er et overordnet mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde: Jo tidligere, det er muligt at opdage eventuelle problemer og sætte
ind, jo mindre er risikoen for børn og unge havner i kriminalitet og/eller at børnene/de
unge er så kort tid som muligt i kriminalitet.
 Særlige aktuelle tendenser/risikofaktorer: Digital risikoadfærd, Rusmiddelkultur
og Radikalisering
Kriminalitetsforebyggende arbejde handler om at ’have fingeren på pulsen’ og være på
forkant med generelle samfundstendenser og/eller aktuelle problemstillinger i Thisted
Kommune. På baggrund af en analyse af den aktuelle situation, primo 2017, er disse
tre tendenser/risikofaktorer udvalgt som særlige indsatsområder.
 Fælles faglig platform
Forudsætningen for at kunne udføre det kriminalitetsforebyggende arbejde i Thisted
Kommune er, at der er en bred fælles faglig viden om aktuelle tendenser og problemstillinger blandt børn og unge i kommunen samt om relevant viden og forskning på
området.
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Mål og delmål for de prioriterede indsatsområder fremgår af nedenstående skema
VI STRÆBER EFTER

FORDI

HVORDAN?

ANSVAR OG TIDSPLAN

At fremme den tidlige
opsporing af børn og
unge med begyndende
tegn på mistrivsel

Forskningsbaseret
viden viser, at børn
og unge i mistrivsel
har større risiko for
at komme ud i kriminalitet.

Den tidlige opsporing skal
foregå på alle tre niveauer i
forebyggelsestrekanten og
med udgangspunkt i de
nuværende forebyggende
indsatser, jf. beskrivelserne
i denne plan.

Ansvar:
SSP-konsulent i samarbejde med skoleledergruppen og de lokale
SSP-lærere samt de konsulterende socialrådgivere.

I den kommende periode
der være fokus på aktuel
brug/implementering af
samt effekten af følgende
redskaber ift. tidlig opsporing:

Tid:
Dette er en løbende opgave i hele perioden.

Målet for den kommende periode er, at
en større procentdel
trives bedre både i
skolen, i familien og
med vennerne i fritiden.

At klæde børn og unge
bedre på til at lave en
stærkere risikovurdering i digitale fællesskaber
Målet for den kommende periode er:
1) at gennemføre alle
planlagte undervisnings- og dialogforløb,
2) at færre elever har
modtaget grimme beskeder og har delt et
seksuelt billede af andre uden samtykke.

Ved at fremme den
tidlige opsporing er
det muligt at forebygge kriminalitet
blandt børn og unge, og/eller sikre at
de børn og unge,
der får problemer,
er i kriminalitet så
kort tid som muligt.

Vi står som samfund overfor en ny
generation, hvor de
digitale fællesskaber spiller en større
og større rolle i
børn og unges liv.
Det er vigtigt, at
børn og unge bliver
fulgt og støttet i
deres færd på nettet.
Børn og unge skal
derfor kunne navigere mellem, hvad
der er lovligt og
ulovligt og samtidig

 Ungeprofilundersøgelsen
 Skolernes obligatoriske
trivselsmåling
 Handleguide for fravær
i Folkeskolen
 Konsulterende socialrådgivere på skoler og i
dagtilbud
 Årligt kursus for fagpersoner omkring generel forebyggelse og
underretningspligt
Styrke oplysning og dialog
omkring digitale platforme
for både elever, forældre
og fagpersoner, jf. handleplan: ”Elevens digitale verden”

Ungeprofilundersøgelsens lokale resultater
udsendes til skolerne
hvert år i januar måned.
Undersøgelsens hovedpunkter drøftes på Lokalråds-møde, i KRIMfølgegruppen og i SSPgruppen, jf. sidstnævntes årshjul.

Ansvar:
SSP-konsulent og leder
af Huset er ansvarlige for
at planlægge og gennemføre temadage for
fagpersoner
Folkeskolerne er forpligtet til at følge den vedtagne læseplan: ”Elevens
digitale verden”
Tid:
KRIM-følgegruppen skal
orienteres løbende.
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udvise en respektfuld opførsel overfor sig selv og hinanden.
At forebygge uhensigtsmæssig rusmiddelforbrug, med særlig
fokus på at hæve den
gennemsnitlige debutalder for alkohol

Danske unge drikker meget, og nogle
unge begynder at
eksperimentere
med alkohol i en
tidlig alder.

Målet for den kommende periode er, at
hæve alderen for alkoholdebut for de unge i
Thisted Kommune.

Unge, der starter
med at drikke i en
tidlig alder, og som
drikker meget i
teenageårene, har
en øget risiko for at
drikke mere end
andre senere i livet.

Dialog med forældre omkring alkoholaftaler påbegyndes i 5./6. klasse på
årlige forældremøder. Der
følges løbende op på overbygningsårgangene.

Ansvar:
Folkeskolen i samarbejde med SSP-konsulent.
SSP-læreren deltager på
udvalgte forældremøder
(Jf. SSP-læseplanen).
Til skoleåret 2017/2018
vil der foreligge en SSPlæseplan: ”Generel forebyggelse”, hvor arbejdet
med alkohol og andre
rusmidler beskrives
yderligere herunder ansvarsfordelingen.
Tid:
KRIM-følgegruppen skal
orienteres løbende.
Dette er en løbende opgave i hele perioden.

At frontmedarbejdere
får indsigt i, hvordan
radikalisering kan forstås og hvilke tegn der
kan være på disse
problemstillinger.
Målet er, at alle
frontmedarbejdere
skal kende ”Handleplan mod Radikalisering i Thisted Kommune”, herunder at kende
procedure og handlemuligheder i bekymringssager.

Radikalisering og
ekstremisme kan
føre til vold og kriminalitet, og have
alvorlige konsekvenser for den
unge og dennes
familie samt for
samfundet.

Skabe øget indsigt i forhold
til radikalisering og ekstremisme via afholdelse af
informationsmøder, foredrag, temadage eller lignende.

Ansvar:
SSP-konsulent, Leder af
Huset, Thisted Politi i
samarbejde med INFOHuset i Holstebro.
Tid:
KRIM-følgegruppen skal
orienteres løbende.

Frontmedarbejdere
er nøglepersoner,
og derfor vigtigt, at
de har den nødvendige indsigt i,
hvilke karakteristika/definitioner der
kan knyttes til begreberne ekstremisme og radikalisering.
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At udvikle vores fælles
faglige platform i forhold tilkriminalitetstruede børn og unge
Målet er, at alle arbejder målrettet og sammen om at forebygge
kriminalitet blandt
børn og unge, og ud
fra devisen: Hvordan
kan jeg bidrage til det
fælles arbejde?

En fælles faglig platform er en forudsætning for at vi
trækker i samme
retning og for at vi i
sidste ende kan
lykkes med det kriminalitetsforebyggende arbejde

Afholde én årlig temadag
med fokus på aktuel viden
om børn, unge og kriminalitet, baseret på systematisk
dokumentation og faglig
viden, bl.a. via:
o
o
o
o
o

Ungeprofilundersøgelsen
Trivselsundersøgelser i
Folkeskolen
Fraværsstatistik
Misbrugsstatistik
Uddannelsesstatistik
(UU)

Ansvar:
Børne- og Familierådgivningschef i samarbejde
med KRIM-følgegruppen.
Tid:
Dette er en løbende opgave i hele perioden.

Løbende drøfte aktuelle
problemstillinger og tendenser i relevante fora –
herunder at bruge disse
fora til at forberede den
viden, der skal fremlægges
på temadag
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KRIMINALITETSFOREBYGGELSE – DEL 1 - teoretisk og faglig tilgang
Planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet kan illustreres af ”Forebyggelsestrekanten”,
som er inspireret af Det Kriminalpræventive Råd (DKR). Desuden inddrages i illustreringen
”Trivselspuslespillet”, som er udarbejdet af Syddansk Universitet.
Vi har valgt at lade os inspirere af DKR og Syddansk Universitet, idet grundperspektivet omkring børne- og ungeindsatser er i tæt overensstemmelse med Thisted Kommunes overordnede værdigrundlag. De primære elementer i disse modeller illustrerer, at blandt andet en
helhedsorienteret indsats og anerkendende tilgang er afgørende for optimale indsatser i forhold til forebyggelse af ungdomskriminalitet.

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE – Specifik indsats
(indgribende/behandlende indsats)
Formålet med de kriminalitetsforebyggende indsatser er at forebygge kriminalitet og hindre
personer i at fortsætte en kriminel løbebane. Ved
kriminalitet forstås handlinger og undladelser, der
er brud på gældende lovgivning, og hvor der er
mulighed for at idømme en straf. De kriminalitetsforebyggende indsatser vil være målrettede enkeltpersoner eller specifikke grupper af børn og
unge. Fokus vil være på kriminelle hændelser og
undladelser.

FOREBYGGELSE – Specifik forebyggende indsats
Formålet med de forebyggende og foregribende
indsatser er at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller et problem. De generelle forebyggende
indsatser vil ofte være målrettet særlige målgrupper af borgere og områder. Forebyggende indsatser er mere bredt end specifikke kriminalitetsforebyggende indsatser, og adskiller sig ved, at de
forebyggende indsatser ikke er defineret ud fra
kriminalitet, men stadig sigter mod at have en
kriminalpræventiv effekt.

OPBYGNING – Generel forebyggende indsats
Formålet med de opbyggende indsatser er at
skabe gode, trygge og udviklende vilkår for alle i
samfundet. De opbyggende indsatser er målrettet
en bred skare af borgere og områder og betegner
initiativer, der kan forbedre vilkårene for både
enkeltpersoner, grupper af personer og for samfundet generelt. Opbyggende indsatser kan være
politiske, forvaltningsmæssige og private tiltag
(f.eks. ”kvarter-løft”), hvor indsatser på flere
områder, såsom trafik, kultur, socialliv, bygningsrenovering m.m., kan føre til mindre kriminalitet
og større generel tryghed.

11

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE – DEL 2 - teoretisk og faglig tilgang

Ovenstående model indikerer tydeligt, at der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tankegang,
som også er udgangspunktet i Thisted Kommunes sammenhængende Børne,- Unge- og Familiepolitik samt en del af Thisted Kommunes ledelsesgrundlag omkring sammenhængskraft.
”Trivselspuslespillet” understreger, at samspillet mellem de mange faktorer er nødvendigt i
forhold til en kriminalitetstruet ung. De mange nødvendige delelementer samt samspillet
imellem disse kan føre til, at den unge får selvværd og selvaccept, som har en afgørende
betydning i bestræbelserne på, at den unge kommer i trivsel og ud af kriminalitet. Intentionerne i Børnehåndbogen illustreres ligeledes på bedste vis gennem ”trivselspuslespillet” –
hver eneste brik er vigtig, og ingen brikker kan udelades!
Modellen kan desuden være medvirkende til, at de involverede samarbejdspartnere kan afklare, hvilke brikker, der skal have særligt fokus i en given situation omkring en ung. Ydermere
kan modellen være retningsgivende for, hvilken fagperson, der kan bidrage til, at den enkelte
brik bliver stabil og fyldt ud, således brikken kan ”placeres” og dermed understøtte stabiliseringen af den unge. En stabilisering kan foranledige, at der skabes et sikkert fundament, hvor
grundforudsætningen om selvværd og selvaccept er til stede – eller på vej!
12

”HANDLEGUIDEN” – DEL 1
Nedenstående skematiske oversigt kan fungere som en handlevejledning, når man som fagperson, der beskæftiger sig med børn og unge, er bekymret
(Ved akutte situationer uden for almindelige åbningstider, kontaktes politiet på 114!)
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”HANDLEGUIDEN” – DEL 2 - ”Hjulmodellen”
”Handleguiden” bygger på forståelsen af, at det er afgørende, at vi arbejder ud fra filosofien:
Den unge er i problemer, fremfor at den unge selv udgør problemet.
Denne tankegang illustreres endvidere i ”Hjulmodellen”, som blev udarbejdet i forbindelse
med Børnehåndbogen.

”Hjulmodellen” – som er ét af de primære redskaber i Børnehåndbogen – illustrerer, at bekymringen er i centrum, og at den unge, forældrene samt aktuelle fagpersoner i fællesskab
forholder sig til bekymringen.
Endnu en væsentlig årsag til at drage paralleller til ”Hjulmodellen” omhandler realiteten om, at
en bekymring muligvis aldrig ophører. I særlige tilfælde er der tale om løbende bekymringer,
som kan strække sig over en årrække, og hvor en kontinuerlig indsats fra alle involverede kan
hindre en forværring af bekymringens karakter.
Et afgørende fokus i modellen hviler på intentionen om, at bekymringens grad, via de tværfaglige indsatser, minimeres eller ikke forværres. Dermed kan bekymringen så vidt muligt håndteres i modellens grønne felter, og undgå en nødvendig inddragelse af myndighedsområdet
(orange felter).
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BILAG 1 – GENERELLE FOREBYGGENDE INDSATSER
I Thisted Kommune har vi en række generelle trivselsfremmende tiltag, som dermed
også er generelt kriminalitetsforebyggende, fx:
Børnehåndbogen (værktøj til tværfagligt samarbejde)
AKT-vejledernes deltagelse i forældremøder, trivselsarbejde i klasser og samtaler med
elever og forældre
Ungdomsskolens skaterhal og fritidsklubber
Synlige og relationsskabende gademedarbejdere i det offentlige rum generelt og ved
større arrangementer, såsom Thy Rock, Vilsund Marked, By Night m.m.
UU Thys generelle arbejde
Studie-/elevcoaches på ungdomsuddannelserne
Frivillige i alle sammenhænge
Klubliv i idræts-, og øvrige foreninger – fx via Forenings-SFO
SSP:
- Deltagelse i forældremøder på udvalgte klassetrin.
- Temadag i 4. klasser ud fra materialet ”Vær tryg på nettet” med efterfølgende
fyraftensmøde for 4. klassers forældre om børns mediebrug og netetik.
- Rådgive og støtte forældre i planlægningen af ”blå mandag” for 7. klasser.
- Deltage i planlægningen af sidste skoledag for 9. klasserne – både omkring delen i skoleregi og delen efterfølgende.
- Tema i alle 8. klasser, hvor mappen ”SSP – Tema i 8. årgang” er grundmaterialet
(Herunder afholdelse af temadag i den enkelte 8. klasse med eksterne oplægsholdere fra Politi, Behandlerhuset, Ungdomsskolen – TSU’er (Thy til Snak med
Unge).
- Synlige og relationsskabende SSP-medarbejdere ved større arrangementer.
SSP-U:
- ”Fælles Rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune”
- ”Glæder du dig til weekenden?” Fællesarrangement for alle elever på 1.
årgang fra Social- og sundhedsskolen Thisted, Thisted Gymnasium & HF-kursus
samt EUC Nordvest.
Uddannelsesgarantimøder
Natteravne (i tæt samarbejde med SSP)
Trygt natteliv
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BILAG 2 – SPECIFIKKE FOREBYGGENDE INDSATSER
I Thisted Kommune er vi særligt opmærksomme på at sætte tidligt ind overfor udsatte
og kriminalitetstruede børn og unge, således at rette hjælp og støtte kan forebygge en
begyndende kriminalitet, fx via:
Sundhedsplejens generelle arbejde samt projektet Familien i vækst (FIV)
Børnegrupper (sorg, skilsmisse, børn af psykisk syge m.m.).
Forebyggelsespuljen (sikre, at alle børn kan få et fritidstilbud – herunder støtte til fritidsaktiviteter, dusørjobs)
SSP vejleder og rådgiver lærere og forældre i forbindelse med bekymring om mistrivsel, kriminalitet, rusmiddelproblemer mv.
SSP gennemfører samtaleforløb med unge med bekymrende adfærd.
SSP opsøger udsatte unge på udvalgte steder, hvor unge samles.
Folkeskoler og Børne- og Familierådgivningen prioriterer hurtig indsats ved bekymrende elevfravær (Ingen tomme stole i vores klasse).
Frivillig Thy yder støtte til udsatte børn, unge og familier.
Home Start Thy tilbyder støtte og praktisk hjælp til familier.
Støtte fra Røde Kors, Red Barnet og Lions til etablering af sommerlejre, julepakker og
andre specifikke indsatser.
”Huset” på Havrevej (fritidstilbud til udsatte børn og unge).
”Step-UP”, et projekt under Børne- og Familierådgivningen til unge i misbrug.
Helhedsplan i Thisted Bolig og Lejerbo. Hjælp til udsatte boligområder i Thisted.
Konsulterende socialrådgivere på alle skoler og dagtilbud (Deltager bl.a. i kompetenceteammøder).
UU Thys specifikke indsats i forhold til udsatte unge (ofte i forbindelse med, at den unge
ikke følger uddannelsesplanen/drop-out problemer).
Jobcentrets generelle samarbejde med UU Thy m.fl. (Etablering af virksomhedspraktik
og mentorordninger for unge 18+ prioriteres).
Studievejledere og coaches på ungdomsuddannelserne.
Behandlerhuset (herunder ungekonsulentens tilbud til unge under 18 år med rusmiddelproblemer).
Gademedarbejdernes kontakt til konkrete udsatte unge.
Mulighed for at indkalde konsulterende socialrådgivere eller sagsbehandlere i Børneog Familierådgivningen, SSP, PPR, UU m.fl. ad hoc i sagsteammøder.
Streetmøder - hver 3. uge mødes kommunens gademedarbejder, leder af ”Huset”,
SSP-betjenten og SSP- og forebyggelseskonsulenten for at drøfte konkrete bekymringer (§115-møder).
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BILAG 3 – SPECIFIKKE INDSATSER
Børne- og Familierådgivningen eller Politiet foretager den indgribende indsats. Dvs. at
bekymringen for den unge er indgivet som en underretning eller en anmeldelse.
Børne- og Familierådgivningen eller Politi er tovholder på sagen og Børne- og Familierådgivningen kan evt. etablere foranstaltning. Målet er en hurtig og tidlig indsats så snart der er
modtaget en underretning/anmeldelse og at der er kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen. Formålet er, at målgruppen oplever iværksættelse af tilstrækkelige og meningsfulde foranstaltninger.
Omfanget af kriminalitet sammenholdt med den unges øvrige situation er med til at afgøre
indsatstypen. Derfor vil beslutningen om typen af foranstaltninger altid ske på baggrund af
en socialfaglig helhedsvurdering af den unges situation, og ikke kun på baggrund af den kriminalitet den unge har begået. Den unge og evt. den unges familie vil som hovedregel modtage lokalt forankrede indsatser – se Thisted Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Kun
i meget særlige tilfælde vil en anbringelse komme på tale.
Den indgribende indsats eller behandling adskiller sig fra de forebyggende indsatser bl.a. ved
andre lovkrav. Derfor vil sagsgangen være mere stringent og beskrives som følger:
Modtagelsen i Børne- og Familierådgivningen modtager alle førstegangshenvendelser,
og deltager bl.a. i:
Sagsteammøder – Ungeråd – Afhøringer – Retsmøder – Netværkssamråd –
KSP-møder (Samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Børne- og Familierådgivningen og Politi).
Børne – og Familierådgivningen gennemfører bl.a.:
Personbeskrivelse til anklager – Børnefaglig undersøgelse – Handleplaner –
Etablering af og opfølgning på foranstaltninger – Vurdering af evt. foranstaltning
som domsvilkår.
Eventuelle foranstaltninger som:
Psykologsamtaler – Terapi – Flerfamilieterapi – Familiekonsulent –
Misbrugsbehandling via Behandlerhuset – Støttekontaktperson – Aflastning –
Anbringelser.
Er der tale om en ung over 18 år, som ikke længere har en aktiv sag i Børne - og Familierådgivningen, kan der rettes henvendelse til voksenområdet, Handicap- og Psykiatriafdelingen.
Her er der mulighed for henvendelse til enten sektionsleder i ”Udsatte Teamet”, såfremt der
er tale om en ung, der er i problemer med rusmidler – eller fagkoordinator i Handicap- og
Psykiatriafdelingen, såfremt der er tale om en ung med et ikke kendt problem med rusmidler. I hvert enkelt tilfælde vurderes det i henhold til Servicelovens voksenparagraffer, hvilke
tilbud der kan støtte den unge i retningen af et liv uden kriminalitet. I mange tilfælde vil der
være tale om et tæt samarbejde med Jobcentret og UU Thy, da det er afgørende, at der i et
tværfagligt samarbejde med den unge udarbejdes en helhedsorienteret plan.
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BILAG 4 - ORGANISATIONSDIAGRAM

Politiske/
strategiske niveau

Kredsråd

Kommunalbestyrelse

Politidirektør og borgmestre i politikredsen.
Udarbejder strategiske mål, rammer og
prioriteringer for indsatsområder.
Drøfter politiets indsatser i kredsen, og
samarbejdet mellem politi og lokalsamfund.
Mødes min. 2 gange årligt.

Folkevalgte politikere.
Udstikker overordnede politiske mål, prioriterer opgaver og fastlægger serviceniveau.
Er ansvarlig for opfølgning på politiske mål.

Kredsrådet kontaktudvalg

Kommunalforvaltning

Mødes løbende

Det koordinerende
niveau

Forvaltningschefer + politiets ledelse.
Mødes min. 2 gange årligt.

Skal forvalte og koordinere ud fra de
overordnede politiske mål og gældende
lovgivning.

Lokalråd

Mødes dagligt

Repræsentanter på chefniveau fra Politi og
Thisted Kommune. Skal udmønte Kredsrådets
beslutninger og koordinere det forebyggende
arbejde lokalt, herunder sikre fyldestgørende
videns– og beslutningsflow.
Mødes min. 4 gange årligt.

KRIM-følgegruppe
Familierådgivningen, SSP, Ungdomsuddannelserne, Politi, Behandlerhuset og Psykiatrien.
Har fokus på igangværende indsatser samt
indsatser på vej. Sikre information mellem det
koordinerende og udførende niveau
Mødes 2 gange årligt + planlægge temadag

Det udførende niveau

SSP

SSP-U

Street-U

SSP-konsulent, Politi, Huset, ungekonsulent, konsulterende socialrådgivere, SSP-lærere + Campus 10.
Indsatser i forhold generel
forebyggelse målrettet elever i den
skolepligtige alder. Videndeling og
sparring på tværs af skolerne.
Mødes 3 gange årligt + kursus

Politi, SSP-konsulent, Huset, UU,
Kriminalforsorgen, Behandlerhuset,
Skiftesporet, Ungdomsskolen, Produktionsskolen, ungdomsuddannelserne herunder elevrepræsentanter.
Indsatser i forhold til generel
forebyggelse målrettet ungeområdet.
Mødes 3 gange årligt + 1 ad hoc

SSP-konsulent, Huset, UU, Jobcenter, Familierådgivningen, Psykiatri,
Ungdomsskolen, Produktionsskolen,
og ungdomsuddannelserne.
Videndeling/sparring/drøftelser af
tendenser i forhold til misbrug og
kriminalitet på ungeområdet.
Mødes 4 gange årligt + evt. ad hoc

Street-møder
SSP-konsulent, politi, leder af Huset og
gademedarbejder. § 115-møder hvor der kan
udveksles personoplysninger i et kriminalitetsforebyggende øjemed.
Mødes hver 3. uge
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BILAG 5 – HANDLEPLAN MOD RADIKALISERING

Thisted Kommunes handleplan mod radikalisering
Denne handleplan har til formål at give et indblik i de bekymringstegn, der kan være på radikalisering og ekstremisme. Hensigten med dokumentet er derfor at hjælpe frontmedarbejdere mv. til at få en indsigt i, hvordan radikalisering og ekstremisme kan forstås, og hvilke tegn
der kan være på disse problemstillinger. Endvidere er der udarbejdet et actioncard som klargør, hvad man skal gøre, herunder hvem man skal kontakte, såfremt man skulle få en bekymring for ovenstående.
Definitioner
Det er vigtigt at påpege, at begreberne radikalisering og ekstremisme kan defineres på forskellige måder. Ifølge PETs definition skal radikalisering forstås som et fænomen, der kan optræde i mange forskellige ekstremistiske miljøer, f.eks. blandt højre- og venstreekstremister,
religiøse ekstremister, militante dyresagsaktivister mv. Endvidere er det relevant at gøre opmærksom på, at diskrimination anses som en betydende del af vækstgrundlaget for radikalisering. I dette dokument har vi hentet nedenstående definitioner af begreberne fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Ekstremisme
Kan forstås som: Et fænomen, der forekommer, når personer eller grupper udøver eller søger at
legitimere f.eks. trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med.
Ekstremistiske miljøer og ideer er ofte karakteriseret ved:







Manglende respekt for andre menneskers frihed, rettigheder og synspunkter.
Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati.
Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller
samfundsforhold ses som truende.
En lukkethed omkring miljøet eller gruppen, som skaber et stadigt mere udtalt
opfattet modsætningsforhold mellem 'os' (miljøet/gruppen) og 'dem' (de forestillede fjender – ofte stort set alle uden for miljøet).
Ønsket om at skabe et mere 'ordnet', 'rent' eller 'retfærdigt' samfund.

Radikalisering
Kan forstås som: En proces, som kan foregå på forskellige måder, og som kan ske gradvist eller
mere pludseligt. Der kan være tale om en række faktorer, som kan være medvirkende til, at der sker
en radikaliseringsproces. Dette er både personlige, psykologiske årsager og sociale faktorer inkl.
familiemæssige forhold.
Radikalisering er ofte karakteriseret ved:
 At processen kan ske gradvist eller mere pludseligt – i visse tilfælde i forbindelse
med en kognitiv åbning knyttet til en væsentlig livsbegivenhed.
 At der ingen simple årsagssammenhænge er, men radikaliseringen kan ske på
baggrund af mange forskellige faktorer og have forskellige endemål.
 At radikalisering kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter el19






ler ekstremistisk ideologi og kan også medføre accept af brugen af vold eller
andre ulovlige midler for at opnå et politisk/religiøst mål.
At der i mange tilfælde sker en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis
skarpere retorik i lukkede grupper samt – i de seneste år – også en mere åben
påvirkning via sociale medier.
At personen kan tage afstand fra familie, venner, fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber uden for det ekstreme miljø.
At der kan ske en ‘dehumanisering’, hvor dem, man opfatter som fjender, ikke
anses som medmennesker længere.

Bekymringstegn
Der findes ikke en endegyldig liste over bekymringstegn, der med sikkerhed betyder, at et
ungt menneske er inde i en radikaliseringsproces. I hvert tilfælde skal der foretages en individuel vurdering, som Thisted Kommunes kontaktpersoner på området kan være behjælpelig
med. Bekymringstegn kan f.eks. dreje sig om:
Adfærd





Den unge opsøger hjemmesider, litteratur eller film med voldelige/ekstreme
budskaber.
Den unge er involveret i bekymrende begivenheder, f.eks. voldelige sammenstød eller deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber.
Den unge benytter sig af totalitære symboler, f.eks. ved sin påklædning, tatoveringer og plakater på sit værelse.
Den unge er involveret i vold, kriminalitet eller anden alvorlig risikoadfærd.

Holdninger







Relationer



Den unge giver udtryk for intolerance over for andres synspunkter, afviser demokratiske principper eller er moraliserende og prøver at pådutte andre sin
overbevisning.
Den unge giver udtryk for konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had
mod bestemte grupper. Det kan være jøder, muslimer, danskere, kapitalister,
indvandrere, homoseksuelle eller andre.
Den unge argumenterer for “absolutte løsninger”, f.eks. at en bestemt gruppe
skal fjernes, eller at noget skal bombes.
Den unge søger at legitimere disse holdninger ved at give udtryk for indignation
over forhold i samfundet eller i verden.

Den unge er isoleret eller splittet i forhold til familien.
Den unge får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der giver
anledning til bekymring, eventuelt personer som er kendt for kriminalitet eller
ekstreme holdninger.
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Actioncard
Har du, som medarbejder en bekymring om radikalisering af en borger, eller modtager du en
bekymringshenvendelse fra eksempelvis en forældre, nabo eller andre, kan du finde hjælp i
nedenstående actioncard.
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