Status pr. 1.2.2018 på projekt vedr. ”Natteravne el.
lign. / Tryghedsskabende indsatser i Køge vest”.
Resumé:
Problemstilling:
100.000 kr, som er bevilliget i 2018 i SSP-regi til ”Natteravne el. lign” skal udmøntes.
Det har i mellemtiden skabt noget usikkerhed om tankerne bag, da der tilsyneladende er forskellige
forventninger. Jeg hører d. 16.1., at Natteravnene er blevet stillet et engangsbeløb i udsigt – første
melding er 50.000.- dagen efter er det 100.000. - kr.
Mulige scenarier:


Alle pengene udbetales som engangsbeløb til Natteravnene (fratrukket konsulenthonorar til
allerede afviklet forløb = ca 3.000)



50.000 kr. udbetales til Natteravnene som et engangsbeløb. De øvrige 50.000 bruges til særlige
kriminalpræventive indsatser, der har fokus på unge i det offentlige rum med særlig
opmærksomhed på unge og salg af stoffer (beslutning i SSP-styregruppen) – evt. med afsæt i
planlagt workshop.



Vi fortsætter som planlagt ud fra beslutning truffet i SSP-styregruppen.

Baggrund:
1. Politisk beslutning om budget
2018-21 på skoleudvalgets
område:
Notat af d. 31. oktober 2017

2. Beslutning på SSPstyregruppemøde
d. 14.12. 2017

127. Udmøntning af beslutning om budget 2018-21.
…er der tilført 0,1 mio. kr. i 2018, som placeres i SSP-regi med henblik på nye
aktiviteter under overskriften Natteravnene o. lign. med fokus på nye områder.

Tryghedsskabende indsats i 2018 i Køge Vest.
Indstilling: Børne og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at SSP-styregruppen
nedsætter en tværgående gruppe bestående af repræsentanter fra borgere
(Tryghedsgruppen) her i blandt unge fra Køge Vest sammen med repræsentanter fra
SSP-grupperne med henblik på at planlægge og gennemføre en workshopdag.
Workshopdagen skal danne grundlag for indsatsen i 2018
Baggrund og vurdering: Køge Byrd har ved budgetforliget bevilget 100.000 kr. til
etablering af natteravne el. lign i Køge Vest.
SSP-Følgegruppen har på sit møde den 30. november 2017 drøftet, hvorledes
indsatsen kan etableres med blik for relationer og aktiviteter, som har værdi efter
31.december 2018.01.31 Drøftelserne har taget afsæt i politiets registreringer de
seneste par år, dels i natteravnenes oplevelser ved at gå nogle prøvevandringer og
dels ved tilbagemelding fra Tryghedsgruppen i Køge vest (primært Borup).
Økonomi: Se under baggrund og vurdering.
Beslutning: SSP-styregruppen understreger nødvendigheden at at se Køge vest som en
helhed. Styregruppen drøftede endvidere behovet for at have fokus på, hvad salg og
brug af stoffer ved unges mødesteder betyder for trygheden.
Punktet blev herefter godkendt.

Foreløbige tiltag:
Jeg har på denne baggrund afholdt et inspirationsmøde mandag d. 15. januar 2018 med deltagelse af
formand for Tryghedsgruppen i vest Helle Ziersen samt yderligere en borger Claus René Olesen,
medarbejder fra Borup skole/SFO Lotte, områdebetjent Dennis Sejr, konsulent Rasmus Visby, som er
købt til at køre en planlagt workshop d. 22.3. for interessenter i Køge Vest, herunder Natteravnene, samt
ut. som mødeleder.

Jeg har holdt et opfølgende møde
tirsdag d. 16. januar med Martin Vallø
Andersen, koordinator for
Natteravnene i Køge med følgende
konklusion – skrevet i mail:

Kære Martin.
Hermed et lille notat i forlængelse af vores samtale / lille improviserede møde i
tirsdags d. 16.1.2018.
Vi havde begge brug for at få udvekslet de historier, der kører i forhold til
forventningerne til de bevilligede 100.000 kr. for 2018.
Ser, der står kun meget lidt i kommentarerne til budgetforhandlingerne.
Konklusionen er følgende (ret mig endelig, hvis jeg har glemt eller misforstået noget):
Natteravnene (v. Svend Erik) er blevet stillet 50.000 kr. i udsigt til at optimere
indsatsen i Køge vest. Hvordan de kunne komme i spil, står lidt hen i det uvisse.
Jeg har på baggrund af beslutninger i SSP-styregruppen d. 14.12.2017 en planlægning i
gang, som inddrager SSP-teams og repræsentanter for Tryghedsgrupperne, der retter
sig mod en workshopdag – oprindeligt tænkt afviklet i uge 9, men nu flyttet til torsdag
d. 22.3. (uge 12).
De 100.000 kr. skal bruges indenfor følgende rammer: Tydelighed omkring
Natteravnene. Pengene skal bruges i 2018. Der skal være fokus på unge og stoffer.
Køge Vest skal betragtes som en helhed. Pengene er forankret i SSP.
Jeg afviklede et inspirationsmøde mandag d. 15.1. 2018 med deltagelse af to borgere,
en ansat ved Borup Skole samt en proceskonsulent. Efter vores snak i tirsdags er jeg
tæt på en plan for workshoppen, som indeholder følgende input: Natteravnene
(Martin) giver en profil af indsats og vilkår for alle deltagerne (læs Natteravnene). Der
arbejdes i fem grupper med geografisk afgrænsning: Højelse/Ll. Skensved, Ejby, Borup,
Vemmedrup og Skovbo med to opgaver:
1. Hvordan kan Natteravnene fungere i vores lokalområde?
2. Er der et særligt område, som vi kan udvikle med henblik på at skabe øget tryghed?
Undervejs i workshoppen bliver der inviteret gæster, som får præsenteret planerne og
kan komme med konstruktive kommentarer og ideer. Jeg har indgået en aftale med
Nina, som jeg køber to dage om ugen i et halvår. Hun deltager med henblik på, hvilke
særlige indsatser der kan søsættes, projektbeskriver dem og – hvis det giver mening sørger for at søge eksterne midler. Dette gælder naturligvis også muligheder for at
søge om sponsorater til Natteravnene.

Martin har bekræftet konklusionen.

Foreløbig ramme for workshopdag d. 22.3. kl. 14.30 – 21.30 på Borup Skole.


Oplæg om, hvilken opgave vi er samlet om:
”tryghedsskabende / kriminalpræventive aktiviteter i Køge vest med særligt fokus på Natteravne
evt. Byvenner samt unge i det offentlige rum (herunder unge og stoffer)”



Oplæg fra Martin Vallø Andersen om, hvorledes Natteravnene arbejder og hvordan de kan se
udvikling i Køge Vest



Geografisk gruppeopdeling: Højelse, Ejby, Borup, Skovbo og Vemmedrup med følgende
overordnede arbejdsspørgsmål:
o Natteravne i vores lokalområde?
o problemstillinger i nærområdet, hvor vi ved enkelte kriminalpræventive indsatser kan
styrke trygheden.



Præsentation af ideer for en gruppe særligt indbudte interessenter.



Tilpasning og rammebeskrivelser for enkelte udvalgte indsatser.

Interessenter:
Kernedeltagerne:
2-4 fra hvert område som repræsenterer skole, klub og civilsamfundet.
Repræsentation fra Natteravnene.
Gæstegruppen:
Natteravne, unge, samt repræsentanter fra skoler, klub og civilsamfundet

Budget:
Forarbejde, planlægning, gennemførelse og
opfølgning af workshop i uge 12.
Forplejning på workshopdagen

19.500.2.500.-

Indkøb af studentermedhjælp til
opfølgende projektbeskrivelser, koordinering
og – hvor det giver mening – fundraising til de
af workshoppen afledte projekter

15.000.-

Øremærkede midler til PR omkring Natteravne

10.000.-

Kriminalpræventive aktiviteter i Køge vest,
som skitseres på workshopdagen

53.000.-

I alt

100.000 kr.

Køge den 1. feb. 2018
Pia Borg.

