Justering af ”På vej ud i kriminalitet”

Nærværende udkast er udarbejdet af Mandagsgruppen
______________________________
Forsiden
Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune.
Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 24 år.
HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være ….
PÅ VEJ UD I KRIMINALTET
2018.
Køge Kommune.

Side 2
(KOLOFON)
Udgivet af Børne – og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune
Besluttet i SSP-styregruppen 2018.
Udarbejdet af Mandagsgruppen:
Repræsentant for Familiecenter
Repræsentant for Skoleafdelingen
Repræsentant for UUV
Repræsentant for Ungecentret
Repræsentant for politiet.
SSP-sekretariatet.

Side 3
Forord.
Den lovlydige ungdom fylder meget. Langt de fleste børn og unge har en meget lille frekvens
af kriminelle handlinger – mange af dem slet ingen - og kun få af dem bliver opdaget.
Kriminalitetsbilledet har dog gennem de senere år ændret sig radikalt fra at være
lovovertrædelser som udelukkende påvirkede de unges liv til i højere grad at være
handlinger, som kan være samfundsskadelige. Det kan især være unges interesse for bandeog ekstremistiske miljøer.
Samtidig er samværet mellem unge i en hvis grad flyttet sig fra de fysiske til de virtuelle
platforme. Det betyder, at der i deres liv i cyberspace affødes kriminalitet som eksempelvis
misbrug af billeder og personlige data.
Konflikter mellem børn og unge optrappes yderligere ved en vekselvirkning af trusler og
chikane fysisk og over de digitale medier.
Børns og unges kriminelle handlinger skal oftest ses som et signal om mistrivsel. Det kan være
forbigående på grund af markante livsændringer i familien eller det kan være kriminalitet
begået af nødvendighed og som kan udvikle sig til en livsstil.
Disse signaler skal vi reagere på og handle på til barnets bedste. ..jo før jo bedre.
I Mandagsgruppen har vi et formaliseret kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem
politiet og Køge Kommune, som inddrager den nødvendige viden omkring bestemte børn og
unge. Det er her vi drøfter, om der skal iværksættes videre foranstaltninger og i bekræftende
fald, hvem der tager action på opgaven og inddrager børnene og forældrene.
I denne reviderede udgave af guiden for medarbejdere har vi gjort mindre ud af at beskrive
signalerne og meget mere ud af at beskrive hvilke handlemuligheder vi har, der netop kan
hjælpe børn og unge videre uden kriminalitet.
Endelig har vi udvidet afsnittet om juraen bag det tværgående samarbejde i en klar
bevidsthed om at holde den etiske fane højt.
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side 5.
ORGANISERING.
Læs mere om organiseringen på www.sspkoege.dk
SSP-samarbejdet i Køge er bygget op over tre niveauer:
•
•
•

Ledelsesniveau med SSP-styregruppe og SSP-følgegruppe.
Koordinerende niveau med SSP-sekretariatet og Mandagsgruppen
Udførende niveau med SSP-teams.

Opgaven
Koordinering af og
gensidig orientering om
tendenser, områder,
grupper og enkeltpersoner
i relation til
kriminalitetsforebyggelse i
Køge Kommune.

varetages af repræsentanter fra
Familiecenter
Skoleafdelingen
UUV
Ungecentret
Politiet
SSP-sekretariatet

Side 6.
MANDAGSGRUPPEN.
Formålet med mandagsgruppen er, at Køge Kommune og Politiets forebyggelsesafdeling Øst i
Køge er opmærksomme på kriminalitetsbilledet blandt børn og unge op til 24 år.
Mandagsgruppen mødes hver mandag for sammen at koordinere viden og afledte handlinger.
Mandagsgruppen kan ad hoc invitere aktuelle samarbejdspartnere til at afdække et
problemfelt.
Mandagsgruppens kerneopgave er:
At udveksle nødvendig viden om børns og unges adfærd i forhold til bekymrende og
uhensigtsmæssig adfærd, som relaterer til sig kriminalitet.
Mandagsgruppen har endvidere opmærksomhed på tendenser og områder, som vurderes
relevante i forhold til en særlig forebyggende indsats.
Mandagsgruppen understøtter en effektiv og forebyggende reaktion ved at viderebringe
opgaverne til relevante samarbejdspartner.
Udveksling af oplysninger sker som udgangspunkt efter retsplejelovens § 115.
Mandagsgruppen arbejder ud fra en fast dagsorden:
1. orientering fra politiet ud fra periodens døgnrapporter, enkeltsager i målgruppen samt
bandeindikationslisten.
2. Feedback fra aftaler, som har relevans for mandagsgruppen
3. Bordet rundt
4. Drøftelse af aktuelle hot-spots-områder.
Der udsendes referat efter hvert møde til SSP-netværket.

Side 7.
SSP-TEAMS.
Ved hver skole og på Campus er der udpeget medarbejdere, som er kontaktled og dermed
resursepersoner i SSP-samarbejdet.
På grundskolerne:
SSP-team bestående af:
En ledelsesrepræsentant
En lærer
En pædagog
En områdebetjent
En forebyggende rådgiver.

På Campus
Et SSP-netværk bestående af
Alle
uddannelsesinstitutionerne
Et
derSShghgP-netværks
organisatorisk er tilknytte
Campus

Efter hvert mandagsmøde kontaktes de relevante skoler for at aftale den opfølgende reaktion
overfor problemstillingen eller en ung/et barn.

Side 8.
SAMARBEJDSSKEMA.
Samarbejdsskema
-

for mandagsgruppen og samarbejdspartnere –

Data:
Dags dato:
Institutionens navn:
Evt. klasse:
Hændelsens dato:
Barnets/
den unges navn:
Alder:
Hændelse:
Niveau:
Sagsresumé:
Opfølgning:
Feedback:
Tilbagemelding:

Samarbejdsskemaet bruges hver gang der er en episode med et barn eller en ung, som har
været nævnt i mandagsgruppens sammenhæng og som mandagsgruppen vurderer skal følges
op lokalt af enten en sagsbehandler, en skole el. lign.
Mandagsgruppen har brug for en tilbagemelding om status meget gerne fredag i samme uge.

Side 9.
DE FEM NIVEAUER.
Hvem skal vi kigge efter?
Målgruppen er børn og unge op til 24 år, der flirter med det kriminelle miljø, har en
uroskabende, bekymrende eller voldelig adfærd, eller som er kendetegnet ved gentagen og
alvorlig kriminalitet.
Hvad skal vi kigge efter?
Signallæsning.
SSP-samarbejdet parter vurderer alvorsgraden ud fra de beskrevne signaler.
Niveauerne er inddelt i farver efter alvorsgraden:

niveau 0 offer

niveau 1 bekymrende adfærd
niveau 2 mindre lovovertrædelser herunder
førstegangskriminelle handlinger
niveau 3 gentagen og alvorlig kriminalitet

niveau 4 personfarlig kriminalitet

Niveau 0 dækker de hændelser, hvor der er en ung, som er udsat for overgreb, hvor vi ikke
kender den anden part. Det kan eks. være trusler eller vidne til en kriminel hændelse.
Muligheden for hjælp kan være en offersamtale.

Side 10.
Niveau 1 og 2 dækker over episoder, hvor muligheden for at udvikle en kriminel adfærd kan
være til stede. Adfærden er ofte et symptom på mistrivsel hos barnet eller den unge og kan
være forbigående, da den kan bunde i en livskrise i familien som eks. en skilsmisse.
Ved en kriminel hændelse, som er registreret første gang, vil forældrene blive indkaldt til
samtale i Familiecentret, hvor også politiet kan deltage.
Barnet vil oftest tilbydes samtale umiddelbart efter.
Unge, der er fyldt 18 år, og har en aktiv sag i Ungecentret vil blive inviteret til en samtale i
Ungecentret, hvor også politiet kan deltage.

Niveau 3 og 4
Her kan der være tale om en (begyndende) livsstil med kriminalitet og indsatsen kræver
derfor en skærpet opmærksomhed på hvor og hvordan Køge Kommune skal håndtere
problemstillingen sammen med den unge.
Unge der er fyldt 18 år vil blive kontaktet af Ungecentrets medarbejdere evt. i samarbejde
med Politiet. Unge, der er blevet varetægtsfængslet, vil blive besøgt under
varetægtsfængslingen, såfremt Politi og Anklagemyndighed tillader det.

Side 11.
Læs om de typiske signaler for hvert niveau nedenfor:
Niveau 0
Offer i sammenhænge med kriminelle hændelser.
Hændelserne kan fx være:
• Vidne til kriminel hændelse
• Udsat for trusler

Niveau 1.
Bekymrende adfærd
Signalerne kan fx være:
• Problematisk skolefravær
• Tidlig eksperimenterende brug af rusmidler, færden i og omkring
hashmiljøer.
• Eksperimenterende adfærd i kriminelle miljøer.
• Omtale på politiet døgnrapporter, hvor den unge træffes i
sammenhæng med anden kriminel aktivitet eller på tidspunkter
og i sammenhænge, der kan være bekymrende

Niveau 2
Mindre lovovertrædelser herunder førstegangskriminelle hændelser.
Signalerne kan være:
• Simpelt tyveri fra venner eller butikker
• Hærværk
• Besiddelse af euforiserende stoffer
• Vold af lettere karaktér
• Trusler over digitale medier samt deling af nøgenbilleder.
• Afpresning

Niveau 3
Gentagen eller alvorlig kriminalitet
Signalerne kan være:
• Bedrageri og misbrug af identitet
• Indbrud
• Biltyveri
• Groft hærværk
• Salg af stoffer
• Vold eller trusler om vold af grov karaktér
• Overtrædelse af våbenloven

Niveau 4
Personfarlig kriminalitet
Signalerne kan være:
• Vold
• Røveri
• Overfald
• Besiddelse og anvendelse af våben

Side 13
HANDLEREDSKABER:

1.gangskriminalitets samtale
Styrket forældreinddragelse i forbindelse med børn- og unge under 18 år, der
eksperimenterer med kriminalitet første gang.
Familiecenter Køge tilbyder i samarbejde med politiet en samtale med
forældrene og de unge. Formålet med samtalen er at oplyse forældrene om
kriminalitetens omfang samt tale om hvilke konsekvenser dette kan have for
barnet eller den unge.

Rocker- eller bandebekymringssamtale.
Under 18 år:
Familien og den unge får et uanmeldt besøg, hvor det oftest vil være en
medarbejder fra politiet og en medarbejder fra kommunen (SSP-medarbejder
eller sagsbehandler) som præsenterer bekymringen og sammen aftaler, hvordan
den fortsatte indsats skal være med henblik på at trække den unge ind i andre
fællesskaber end kriminelle miljøer.
Unge over 18 år, der af Politiet er set sammen med rockere eller
bandemedlemmer, vil i udgangspunktet skulle have en bekymringssamtale.
Ungecentrets medarbejder opsøger den unge i samarbejde med Politiet. Det vil
typisk være, hvor den unge bor, har formodet ophold eller går i skole. Temaet for
samtalen er at få sat ord på den bekymring, som myndighederne har for, at den
unge er begyndt at færdes i dette miljø samt konsekvenserne af dette. Der tales
også om fremtidsdrømme og evt. behov for vejledning. Der er lovhjemmel til, at
den unges forældre kan orienteres om, at der er en bekymring for deres ”barn”.

Almindelige bekymringssamtaler.
Samtalerne tilbydes familier og unge under 18 år, som har udvist en
bekymrende adfærd i relation med kriminelle episoder.
Samtalen kan ligge i forlængelse af politiets bekymringsbrev.
Samtalen gennem føres af sagsbehandler

Politiets bekymringsbrev.
Bekymringsbrevet er politiets værktøj og har et socialt sigte, idet der sættes
fokus på den unges adfærd og ikke evt. begået kriminalitet

Når unge under 18 år varetægtsfængsles.
Kontakt familiecentret for at aftale nærmere med sagsbehandleren.

Mæglinger og konfliktråd.
Ved en mægling møder offer og gerningsmand hinanden sammen med en
professionel mægler. Mæglinger er frivillige og fortrolige.
Langt de fleste konflikter fortjener at blive vurderet i forhold til, om mægling
kan være en god vej ud.
De fleste skoler har uddannede mæglere ligesom vi i SSP-sekretariatet har
mulighed for at medvirke ved mæglingen eller gennemføre, hvis vi sammen
skønner det mest hensigtsmæssigt.
Mæglinger tilbydes som udgangspunkt til unge under 18 år og varetages af
kommunens medarbejdere.
Konfliktråd er politiets tilbud til unge over 18 år.

Offersamtaler.
Der tilbydes offersamtaler i de tilfælde, hvor gerningsmanden typisk ikke
kendes. Offersamtalen sætter fokus på episoden og giver den unge redskaber til
at håndtere en evt. lignende situation.
Offersamtaler er frivillige og fortrolige.
Exit
Mænd, der af Politiet er registreret som rockere eller bandemedlemmer, har
mulighed for at indgå en exitaftale under Justitsministeriets rammemodel. I
praksis betyder dette, at Politi, kriminalforsorg og kommune indgår en
exitaftale med vedkommende, der præciserer de aftaler, der er indgået for at
kunne forlade miljøet. I Køge Kommune håndteres exit af KILE indsatsen i
Ungecentret.

Side 15 og 16
LOVGIVNING

Retsplejeloven § 115
Retsplejelovens § 115 åbner mulighed for, at man med henblik på, at man kan videregive
oplysninger af rent private forhold, hvis dette er påkrævet i kriminalitetsforebyggende øjemed..
I justitsministeriets vejledning nr 163 af 17. august 1990 om udveksling af oplysninger i forbindelse
med det kriminalpræventive samarbejde mellem blandt andre politiet og kommunerne er der gjort
nærmere rede for reglerne i §’en.
Det, der lægges vægt på i vejledningen er, at man også i SSP-samarbejdet bør følge god
forvaltningsskik og så vidt muligt opnå samtykke fra forældre til børn under 18 år inden man
udveksler oplysninger i en konkret sag.
Retsplejeloven tænkes derfor anvendt i tilfælde hvor der, inden man indleder en konkret
forebyggende indsats, er behov for, at myndighederne mere uformelt drøfter barnets eller den unges
forhold for at få klarlagt, om der i det hele taget er behov for en tværfaglig indsats.
Retsplejelovens § 115 retter sig både mod unge under og over 18 år. Der er ikke vejledt om nogen
øvre aldersgrænse.

1.

§ 115

Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre
myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til
1. 1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),
2. 2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og
behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSPsamarbejdet) eller
3. 3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSPsamarbejdet) som led i indsatsen over for
1. a) dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen,
2. b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for
kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om
fuldbyrdelse af straf m.v., og
3. c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende
foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i
risiko for at blive det.
2.

Stk. 2.

I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om
enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som
er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke
videregives med henblik på efterforskning af straffesager.
3.

Stk. 3.

Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-,
undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de
former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og
2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.
4.

Stk. 4.

De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk.
1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

.

.

Serviceloven § 57 c

§ 57 c redegør for kravet til kommunen om at indkalde en unge sammen med
forældremyndighedsindehaveren til et netværkssamråd senest 7 dage efter en alvorlig begået
kriminel handling.

1.

§ 57 c

Kommunalbestyrelsen skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet
om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den
unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og
relevante fagpersoner til et netværkssamråd.
2.

Stk. 2.

På baggrund af drøftelser på netværkssamrådet med den unge,
forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante
fagpersoner skal kommunalbestyrelsen efter netværkssamrådet udarbejde en handleplan for,
hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet.
3.

Stk. 3.

Modtager kommunalbestyrelsen inden for 1 år efter netværkssamrådets afholdelse, jf. stk. 1,
dokumentation fra politiet om mistanke mod den unge under 18 år for gentagen, alvorlig
kriminalitet, skal kommunalbestyrelsen uden fornyet indkaldelse til netværkssamråd
vurdere, om der er behov for at revidere handleplanen.

Om straffeattester.

Det Kriminalpræventive Råd har en god en let forståelig præsentation om straffeattester. Find
den ved at følge dette link https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/straffeattester/

