Sammenhængende strategi for

forebyggelse af
ungdomskriminalitet

Forord
Den sammenhængende strategi for forebyggelse
af ungdomskriminalitet skal ses som en del af
kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.
Strategien bygger på en bred forståelse af
forebyggelse, hvor en helhedsorienteret, tidlig
og tværfaglig indsats er en forudsætning. Dette
indebærer et bredt samarbejde, hvor offentlige
og private instanser arbejder sammen. ”Det
kræver en hel landsby at opdrage et barn” er et
gammelt indiansk ordsprog, der meget sigende
påpeger behovet for det netværk, som giver
børn og unge en opvækst i trygge og sikre rammer.
Strategien afstikker rammer og påpeger mangfoldigheden i det forebyggende arbejde.
Med den nye strategi har vi fået en stærk og

sammenhængende plan, der viser, hvordan vi i
Næstved Kommune vil stå sammen for at forebygge ungdomskriminalitet.
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Hvordan opnås en god
kriminalitetsforebyggelse?
God forebyggelse foregår i forskellige niveauer,
hvor indsatserne er indbyrdes afhængige af
hinanden. En fornemmelse af tryghed er f.eks.
vigtig for børn og unge, når de hver dag går
i skole. Dette kræver, at de kan opleve en
hverdag fri for chikanerier og med mulighed
for at kunne udnytte deres evner. Ligeledes er
trygge boligområder vigtige for at skabe gode
rammer for børn og unges opvækstmiljø. God
forebyggelse er at informere og holdningsudfordre skoleelever og deres forældre om risikoadfærd som f.eks. misbrug. Det er opbyggelse af
forældrenetværk. Det er samarbejde med sundhedsplejersker og de frivillige organisationer og
foreningslivet. Det er bekymringssamtaler med
førstegangs kriminelle og samarbejde med sagsbehandlere. Det er SSP- konsulenternes vedligeholdelse og fornyelse af netværket i forhold til
de udsatte unge og kriminelle. Det er samarbejdet med politiet omkring opsøgende virksom-
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2010 skal kommunerne udarbejde en plan for bekæmpelse
af ungdomskriminalitet som
en del af den sammenhængende børnepolitik. Næstved
Kommune vedtog i 2008 en
sammenhængende børne- og
ungepolitik gældende 2009 –
2012. Ligeledes er der udarbejdet en ungestrategi med
fokus på sårbare og udsatte
unge gældende 2006 – 2010.
Forebyggelse er en graduering
hen imod bekæmpelse. Derfor
benyttes begrebet forebyggelse i denne strategi.

hed for at skabe relationer til unge på udvalgte
steder, hvor de unge samles. Det er, hvis en
ung begår kriminalitet af alvorligere karakter, at
Kriminalforsorgen inddrages, for at der i fællesskab kan etableres de bedst mulige tiltag.
Kriminalitetsforebyggelse kan ses i et snævert
eller et mere helhedsorienteret perspektiv.
Næstved Kommune har valgt det mere helhedsorienterede perspektiv.
Indsatser, som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende, kan også have en positiv kriminalpræventiv effekt. Ungdomsskolens skaterhal og
streetbasket er gode eksempler. Unge, der ellers
ikke ønsker at deltage i de etablerede idrætsforeninger grundet registrering og medlemskab,
møder her op og bliver en del af et fællesskab
med positive værdier og bruger deres krop.
De positive, ansvarlige sociale holdninger, der
er gældende i skaterhallen og til streetbasket,
tager de unge for en dels vedkommende med
sig, når de går tilbage på gaden.
God kriminalitetsforebyggelse opnås ved at alle
dele spiller sammen.

Overordnede målsætninger
• at stimulere og udvikle det tværfaglige samarbejde,
som er krumtappen i det kriminalpræventive arbejde.
Dette skal bygge på formelle såvel som uformelle
kontakter, på ligeværdighed og den nødvendige
udveksling af informationer i en tillidsfuld atmosfære
• at støtte skolerne i at udvikle deres SSP-læseplaner
• at formidle generel kriminalpræventiv undervisning og
information
• at forebygge kriminalitet overfor specifikke grupperinger via opsøgende, hurtige og koordinerede
indsatser, hvor relevante parter inddrages
• at iværksætte nødvendige foranstaltninger for at kunne
ændre den kriminelle adfærd hos barnet/den unge
• at der bliver lavet prioriteringer med de eksisterende
ressourcer, som tilgodeser vore målsætninger i det
forebyggende arbejde

1 At skabe trygge rammer
for børn og unge

2 At skabe udviklende vilkår
for alle

Derfor arbejder vi for:
• at skabe uddannelsesinstitutioner hvor
mobbende – og krænkende adfærd ikke
accepteres
• at skabe et trygt natteliv for de unge
• at skabe en tryg ”sidste skoledag” for
afgangseleverne
• at skabe trygge boligområder, hvor såvel unge
som ældre kan færdes i rolige omgivelser

Derfor arbejder vi for:
• at skabe stimulerende boligområder, hvor børn
og unge har gode vilkår for at udvikle deres
ressourcer
• at skabe skoler, der er inkluderende og har
tilbud, der kan modvirke eksklusion
• at skabe fritidstilbud, der appellerer til nutidens børn og unge, hvor økonomi ikke skal
være en hindring
• at modvirke marginalisering af børn og unge

Dette vil vi opnå ved at:
• Skolerne har en plan for, hvordan mobning og
udstødende adfærd kan undgås. Et tæt samarbejde mellem skole og hjem er nødvendigt
• SSP deltager i møder med byens restauratører
og bevillingsnævn i forbindelse med ”Projekt
ansvarlig udskænkning”. Dette for at medvirke
til indsatser rettet mod, at unge under 18 år
ikke får serveret alkohol, og at der bliver lavet
retningslinjer blandt restauratørerne, som skal
forebygge vold mellem unge i byen
• SSP og Natteravnene er i tæt dialog om unges
færden i byens natteliv
• SSP tilstræber at være til stede ved offentlige
arrangementer herunder Citynights
• SSP og forældre til afgangselever samarbejder
om at skabe en tryg ”sidste skoledag”
• Fælles indsatser mellem det kommunale område og lokale aktører sikrer trygge og rolige
boligområder

Dette vil vi opnå ved at:
• I samarbejde med boligforeninger og andre
at skabe rammer for børn og unge, så de får
et stimulerende fritidsliv. Ansættelse af
rollemodeller og oprettelse af lokale klubtilbud
kan indgå som mulige løsninger
• Skolerne har inkluderende tilbud til sårbare og
udsatte børn og unge. SSP og AKT-funktionen
er vigtige og nødvendige bidragsydere
• Der er et samarbejde mellem kommunen og
de frivillige foreninger, hvor der arbejdes på
at fremme en inkluderende holdning. Dette
skal ske ved at skabe aktiviteter, der matcher
børn og unges behov for fleksible tilbud.
Eksempelvis tilbud der gør det muligt at
komme ind fra gaden og deltage uden at blive
registreret
• Der er fokus på at styrke den sociale kapital i
skole og fritidstilbud for at fremme gode
relationer mellem børn, unge og voksne

3 At arbejde målrettet for at
forebygge risikoadfærd
Derfor arbejder vi for:
• at gennemføre en forebyggende undervisning
med udgangspunkt i skolernes SSP-planer
• at støtte forældrene i at tage ansvar og sætte
realistiske rammer for deres børn og unge
• at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for
at kunne få øje på børn og unge, der har
behov for en tidlig og hurtig indsats
• at skabe støttemuligheder for børn og unge til
deres deltagelse i fritidslivet
• at skabe muligheder for hurtig og relevant
informationssøgning
• at skabe støttemuligheder for børn og unge,
som har behov for hjælp til at kunne udnytte
egne ressourcer
• at skabe gode overgange for børn og unge
f.eks. ved overgangen til ungdomsuddannelserne
• at skabe gode kontakter mellem sårbare børn
og unge og SSP
• at forebygge uhensigtsmæssig adfærd hos
børn og unge på tværs af faggrupper i et tæt
netværk
• at fremme et mangfoldigt fritidstilbud til børn
og unge
Dette vil vi opnå ved at:
• Det pædagogiske personale er bevidst om,
hvad god forebyggende undervisning er.
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Eleverne skal holdningsudfordres, og der bliver
sat fokus på flertalsmisforståelser og deres
betydning for børn og unges forhold til risikoadfærd som f.eks. alkohol og narkotika
Skolernes SSP-plan har en strategi for
inddragelse af forældrene. Forældrenetværk
oprettes i børnehaveklasserne og vedligeholdes gennem skoleforløbet
SSP-konsulenterne deltager i tværfaglige
grupper tilknyttet skolerne
SSP- og AKT-lærerne har en særlig bevågenhed på at få øje på sårbare elever
SSP+ udvikler et særligt fokus på unge, der
er ved at falde ud af en ungdomsuddannelse
og samtidigt udviser risikoadfærd
SSP’s hjemmeside er informativ og let
tilgængelig og giver gode links til nyttig
information
Tilbyde åben anonym rådgivning og vejledning
Et barn eller en ung tildeles kontaktpersoner
for at styrke vedkommendes ressourcer
Relevant information bliver videregivet fra
folkeskoler til ungdomsuddannelserne for at
lette en ellers svær overgang for sårbare og
udsatte unge. Ligeledes er det vigtigt, at
stafetprincippet gælder, når en ung skifter
ungdomsuddannelse
Støtte udviklingen af mentorordningen
SSP-konsulenterne og politibetjentene i den
forebyggende sektion opsøger unge mennesker for at opnå kontakt og dialog på steder,
hvor de unge samles

4 At skabe gode kriminalitetsforebyggende indsatser
Derfor arbejder vi for:
• at have et tæt samarbejde mellem kommunen
og politiet
• at skabe en hurtig og konsekvent forebyg-		
gende indsats overfor førstegangskriminelle
• at skabe individuelle løsninger som både kan
forebygge og bekæmpe igangværende kriminel adfærd hos de unge
• at udvikle samarbejdet med Kriminalforsorgen for i fællesskab at skabe gode løsninger
for børn og unge, der er i færd med at udvikle
et kriminelt mønster, og for unge der skal udsluses efter en afsoning
• i højere grad at informere borgerne om
adgang til råd og vejledning samt anvisning på
aktiv handling i stedet for passiv iagttagelse.
Dette vil vi opnå ved at:
• SSP-konsulenterne og politibetjentene i det
forebyggende team mødes regelmæssigt med
korte intervaller og vurderer en indsats i
forhold til børn og unge, der i hændelser har
udvist risikoadfærd. Det aftales med ind-
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dragelse af respektive sagsbehandlere, hvilken
indsats, der skal iværksættes
Til stadighed at videreudvikle vores arbejdsform, hvor der ud fra en analyse af det
aktuelle behov skabes individuelle løsninger.
Gruppeorienterede og mere individorienterede
metoder skal kunne iværksættes hurtigt og
med tilstrækkelige ressourcer evt. i fællesskab
med samarbejdspartnere
Kriminalforsorgen skal være en aktiv part i
SSP+. Der skal være et fokus på, hvordan
samarbejdet om unge under 18 årige kan
udvikles i samarbejde med Kriminalforsorgen
Sagsbehandlere inddrager relevante samarbejdspartnere for at skabe helhedsløsninger
for barnet/den unge. Jo yngre, den unge er,
des vigtigere er det, at det sociale aspekt
inddrages i forebyggelse og bekæmpelse af
kriminalitet og misbrug
Der er sammenhæng i tilbuddene, hvor mange
indgange skal føre frem til en samlet indsats,
der gør det nemt for barnet/den unge at få
relevant hjælp ved bl.a. misbrugsproblemer
Der gives konkrete bud på selvstændige
handlemuligheder, når borgere henvender sig
omkring problemstillinger

5 At skabe gode kriminalitetsbekæmpende indsatser
Derfor arbejder vi for:
• at forhindre, at børn og unge begår ny kriminalitet
• at aktivere det eksisterende netværk såvel det
private som det professionelle om barnet/den
unge. Ved øget voksenkontakt mindskes
risikoen for gentagen kriminalitet, og en
hurtigere tidlig indsats gøres nemmere grundet den information voksenverdenen deler
• at iværksætte sanktioner for at ændre barnets/den unges negative adfærd. Fastholdelsesgreb i minimum et år
• at sikre, at frihedsberøvelse ikke står alene
men kombineres med en helhedsorienteret,
sammenhængende pædagogisk indsats
Dette vil vi opnå ved at:
• Politiet indkalder barnet/den unge sammen
med forældrene til en afhøring for at
kortlægge forløbet af den kriminelle handling. De sociale myndigheder deltager. Dette
kan danne grundlaget for støttende indsatser
herunder råd- og vejledningsforløb
• Foranstaltninger iværksættes på baggrund af
en børnefaglig undersøgelse. Handleplanen
kan pege på følgende foranstaltninger (ikke
udtømmende):
- Etablering af en kontaktperson
- Økonomisk støtte til efterskoleophold
- Forældrepålæg såfremt forældreevnen er
til stede
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- Ungepålæg
- Elektronisk overvågning
- Anbringelse udenfor hjemmet. Dette kan
være anbringelse i en familiepleje, på et
opholdssted, en netværksanbringelse, en
ungdomsbolig eller et eget værelse
Udmøntning af en ungdomskontrakt idømt ved
retten med den rette foranstaltning, hvor den
unge skal efterleve kommunens anvisninger.
Ved gentagne brud på kontrakten indberetter
kommunen dette til anklagemyndigheden. I
tilfælde af vilkår om samfundstjeneste samarbejdes der med Kriminalforsorgen
Udmøntning af en ungdomssanktion idømt ved
retten ved alvorligere og gentagen kriminalitet. Der er tre faser: Varetægt/sikret
institution, behandling ved socialpædagogisk opholdssted og et udslusningsforløb.
Der indledes samarbejde med Kriminalforsorgen omkring det 18. år
At der ved dom om ubetinget fængselsstraf
samarbejdes mellem kommunen og Kriminalforsorgen for at finde en alternativ afsoning. Dette kan være på et opholdssted.
Kriminalforsorgen kan ved straffe under fem
måneder efter ansøgning fra den dømte
iværksætte afsoning i fodlænke, så den unge
kan opretholde sit uddannelsesforløb og
sociale netværk
At der ved manglende overholdelse af sanktionerne kan være øget samarbejde mellem
anklagemyndigheden (der tager sig af de
unge) og kommunen
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