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1.0 Ydre vilkår, grundlag og strategi 
Ifølge Servicelovens §19 stk. 2 og 3 skal kommunerne, som en del af en sammenhæn-
gende børne- og ungepolitik, udarbejde en plan for en sammenhængende indsats i forhold 
til ungdomskriminalitet. 
 
I forlængelse af Retsplejelovens §113 skal der, i hver kommune, etableres lokalråd, der 
varetager den tætte kontakt til lokalsamfundet. Det fremgår også, at lokalrådets opgaver 
navnlig vil være drøftelse af den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i 
lokalområdet, herunder i tilknytning til SSP-samarbejdet. Af lokalrådscirkulæret (dec. 
2006) fremgår det, at Lokalrådet også vil kunne bidrage med udarbejdelsen af en hand-
lingsplan. Handlingsplanen har derfor fokus på den indsats, som kommunen og politiet er 
fælles om.  
 
I Aarhus Kommune har Byrådet besluttet at delegere beslutningskompetencen til rådman-
den for Børn og Unge samt rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse.  
 
Aarhus Kommune og Østjyllands Politi udarbejder årligt en fælles kriminalitetshandleplan. 
Denne har dels til formål at give en status på udviklingen i ungdomskriminaliteten i det 
forgangne år. Dels præsenteres en analyse af den aktuelle udvikling i kriminalitetsstatistik-
ken og de nødvendige handlinger som svar herpå. Handlingsplanen tegner således også 
retningen for udviklingen af den kriminalpræventive indsats over for børn og unge på 
tværs af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi i de(t) kommende år.  
 
Kriminalitetshandleplanen tager afsæt i Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik og skal 
ses som et vigtigt bidrag til virkeliggørelse af mål og vision heri.  
 
Fokus i handleplanen er en fremadrettet prioritering af udviklings- og videreudviklingsfel-
ter i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Handleplanen indeholder således ikke en be-
skrivelse af det målrettede kriminalitetsforebyggende arbejde, der allerede foregår. Ej hel-
ler det bredere forebyggende arbejde, som foregår i hverdagen i almensystemet, som er 
en vigtig del af fundamentet for det målrettede kriminalitetsforebyggende arbejde. Hand-
lingsplanen er således ikke udtømmende men et add-on i forhold til allerede eksisterende 
kriminalpræventive indsatser. 
 
Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har, igennem en lang årrække, haft et tæt samar-
bejde omkring det kriminalitetsforebyggende arbejde. Fundamentet udgøres således af 
gode erfaringer med tæt samarbejde, koordinerede indsatser samt fælles værdier og fag-
lige tilgange.  
 
Samarbejdet har således et fælles strategisk afsæt og er organiseret i flere samarbejds-
modeller. Et centralt element i det fælles gods er Forebyggelsesstrategien, der blev vedta-
get af Aarhus Byråd i sommeren 2012, som skitserer en fælles forståelsesramme og model 
såvel som fælles principper for en sammenhængende og helhedsorienteret forebyggelses-
strategi.  
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Fra tid til anden opstår situationer i lokal- og boligområder med uroskabende unge. Ved 
behov for en intensiveret og koordineret kriminalpræventiv indsats med høj tværgående 
handlehastighed i et lokalområde udarbejdes der her lokale handleplaner særskilt, som 
godkendes i driftsorganisationerne. Her vil et vigtigt afsæt for dette arbejde være en lø-
bende dataorienteret tilgang med afsæt i tilgængelig statistik i kombination med lokale er-
faringer.  
 
Det skal dertil nævnes, at et af de to strategiske fokusområder, som prioriteres i 2017-
handleplanen, er arbejdet med stærkere koordinering og styrkelse af den tværgående ind-
sats for at sikre en hurtig, handlekraftig og koordineret indsats, som kan i værksættes, når 
lokalområder oplever episoder med uro, som det eksempelvis er set i Rundhøj og Rosen-
høj i efteråret 2016 / vinteren 2017.  
 
1.1 Målopfølgning 
Nedenfor findes en kort status på udviklingen i ungdomskriminaliteten set i relation til de 
vedtagne mål. Det bemærkes, at der er tale om små tal og små bevægelser. Over en læn-
gere periode vil tendenser dog blive synlige. 
 
Meget få børn og unge kommer, i løbet af de-
res barndom eller ungdom, ud i kriminalitet. 
Ud af i alt 26.488 børn og unge i alderen 10-
17 år blev 377 individer sigtet for et kriminelt 
forhold i 2016.  
Det udgør blot 1,41% af den samlede popula-
tion.  
  
 
Kriminalitet er et brud på en moral, som samfundet har ophævet til lov. Når man forbryder 
sig mod denne, risikerer man derfor at begynde en proces med eksklusion. For denne gruppe 
gør det sig derfor gældende, at kriminaliteten kan have store konsekvenser. Hvor disse 
konsekvenser relaterer sig til individet selv, har kriminalitet også konsekvenser for andre – 
navnlig ofret. Til trods for den lave kriminalitetsrate, har Aarhus Kommune og Østjyllands 
Politi et mål om, at andelen af børn og unge, som sigtes for et kriminelt forhold, skal falde. 
 

Overordnet mål 
 Andelen af børn og unge, som sigtes, skal falde  
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I 2015 blev 1,13% af de 10-17-årige sigtet. I 2016 er dette tal 1,41%. Det kan således 
konstateres, at der er tale om en stigning og derved ikke målopfyldelse. 
Som grafen nedenfor viser, så peger tendensen over den samlede årrække stadig på, at 
ungdomskriminaliteten er faldende. Tilbage i 2012 så man ligeledes en lille stigning, som 
efterfølgende blev fulgt op af tre år med fald.  
Figur 1: 

 
Læseforklaring: viser udviklingen i antallet af sigtede og sigtelser over for unge under 18 år i Aarhus Kommune. Opgørelsen omfatter sigtelser efter: Straffeloven, Retsplejeloven, Våbenloven og Lov om euforiserende stoffer. 
 
Aarhus Kommune og Østjyllands Politi tager udviklingen alvorligt og ønsker at undersøge 
nærmere, hvad der gemmer sig bag tallene. Derfor er der sat gang i en nærmere analyse 
af tallene med henblik på undersøgelse af eventuelle mønstre, tendenser mv. 
Et indledende afsøgning peger i retning af, at stigningen kan afgrænses til kategorierne 
”berigelseskriminalitet” og ”øvrige”. 
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Figur 2: 

 
Læseforklaring: viser udviklingen i antallet af sigtede unge under 18 år i Aarhus Kommune fordelt på en række aggregerede kategorier. Da en ung kan være sigtet både inden for kategorien ”berigelseskriminalitet” og ”Personfarlig kriminalitet”, vil totalerne afvige fra figur 1. 
Går vi et skridt nærmere, så kan der lokaliseres en stigning i butikstyveri og hærværk. 
Aarhus kommune og Østjyllands politi har derfor sat gang i en nærmere analyse af tallene, 
som vedrører hærværk og butikstyverier med henblik på undersøgelse af eventuelle møn-
stre, tendenser mv. 
Som nævnt indledningsvist er det i almensystemet, at den primære kriminalitetsforebyg-
gende indsats skal findes. Det er altså i stort omfang det generelle forebyggende område af 
forebyggelsesstrategien. 
Foruden almenområdets generelt forebyggende indsats, skal de initiativer, som fremhæves 
her, også ses som supplement til andre generelt forebyggende, foregribende og indgribende 
indsatser. Da der er tale om en årlig handlingsplan med fokus på udvikling, gør det sig 
selvfølgelig gældende, at der eksisterer en række andre indsatser end dem, der her frem-
hæves i denne handleplan. 
Blandt de eksisterende forebyggende indsatser, som retter sig mod alle børn og unge, kan 
eksempelvis nævnes indsatser som Social pejling, Samtaler mellem generationer og Dialog-
baseret workshop om radikalisering og diskrimination. 
Social Pejling er et tilbud til alle kommunens 5. klasser, som sigter på at forebygge risiko-
adfærd gennem italesættelse af såkaldte ”flertalsmisforståelser”. Med indsatsen adresseres 
den mekanisme, at mennesket er et socialt væsen, der i de fleste tilfælde søger at passe 
ind i en social sammenhæng ved at efterligne, hvad andre (flertallet) gør. Menneskers ad-
færd påvirkes således af, hvad man tror andre gør og derved forventer af en. 
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Undersøgelser har dog vist, at det billede mennesker har af andre, ikke altid er retvisende. 
Ved at udfordre dette billede af flertallet, bliver det således muligt at arbejde med eksem-
pelvis unges tilgang til rygning og alkohol, som er eksempler på risikoadfærd. 
Med indsatsen Samtale mellem generationer sættes der fokus på risikoadfærd og socialka-
pital gennem dialog på tværs af de unge og deres forældre. Målgruppen er eleverne i 7. og 
8.klasse og deres forældre, der mødes og drøfter temaer som venskab og mobning, fester 
og alkohol – og hvad der ellers rører sig i den konkrete elev-/forældregruppe. Dialogmø-
derne faciliteres af et instruktørkorps på 14 medarbejdere på tværs af Aarhus Kommune og 
Østjyllands Politi. 
Aarhus Kommune har, sammen med Østjyllands Politi, siden 2012, gennemført cirka 280 
Dialogbaserede workshops om radikalisering og diskrimination i folkeskolens 9. og 10. klas-
ser samt på ungdomsuddannelser. Ligeledes er der blevet afholdt cirka 160 opmærksom-
hedsoplæg for professionelle og private, hvilket samlet set tolkes som et behov for informa-
tion og arenaer for debat om emnet.  
På workshoppene drøfter man religiøs og politisk radikalisering og ekstremisme. Der arbej-
des også med klassens trivsel og fællesskab og hvilken betydning diskrimination kan have i 
forhold til at starte en eventuel radikaliseringsproces. Disse indgår som led i Aarhus kom-
munes og Østjyllands politis samlede indsats mod forebyggelse af radikalisering og voldelig 
ekstremisme, som også indeholder en lang række andre elementer på tværs af alle niveauer 
i forebyggelsestrekanten.  
Ovenstående er eksempler på indsatser, som retter sig mod alle børn og unge. 
Her viser målopfølgningen, at den brede forebyggende og trivselsskabende indsats er nok 
til at sikre, at flertallet af Aarhus’ børn og unge trives i en sådan grad, at de ikke påbegynder 
en kriminel løbebane. 
Netop samspillet mellem risikofaktorer og beskyttende faktorer, som beskrevet i Forebyg-
gelsesstrategien, gør, at gruppen af udsatte børn og unge er en målgruppe, der skal særlig 
opmærksomhed på. Derfor valgte Aarhus Kommune og Østjyllands Politi i 2016 at medtage 
et mål for de børn og unge1, som indgår i regnskabet for inklusion. 

Delmål 1 
 Andelen af udsatte børn og unge, som sigtes, skal falde  

                                                           
1 Aarhus Kommunes afgrænsning af ’udsatte børn og unge’ tager afsæt i den definition, regeringen bruger i forbindelse med de sociale 2020 
mål – nemlig at ”udsatte børn og unge forstås som børn og unge, der på et tidspunkt i deres liv har fået en foranstaltning efter servicelovens regler for børn og unge.” Da data er begrænset til kun at kunne gå tilbage til 2007, betyder det i praksis, at opgørelserne alene indeholder børn og unge, der på et tidspunkt i deres liv, efter 2007, har modtaget en foranstaltning efter følgende paragraffer i Lov om Social Service: §52.3, §52a, §54, §54a, §57a, §57b, samt efterværnsparagrafferne jf. §76 (dog indgår §52a og §76 ikke i populationen). Eftersom de nationale opgørelser af 2020-målene endnu kun baseres på de individbaserede foranstaltninger – men med en hensigt om at medtage de familiebase-rede foranstaltninger, når datagrundlaget for dette vurderes robust – er Aarhus Kommunes egne opgørelser af inklusion og de nationale op-gørelser af de sociale 2020-mål derfor pt. ikke fuldt sammenlignelige. 
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Som det fremgår af handlingsplanen fra 2016, så vil tallet for 2015 fungere som baseline. 
Ser vi på udvikling, kan det konstateres, at tallet for 2016 ligger på niveau med 2015. Der 
kan altså hverken konstateres en stigning eller et fald. 
Det er positivt at konstatere, at den lille stigning, som ses blandt den samlede population, 
ikke gør sig gældende blandt de mest udsatte børn og unge. 
Figur 3: 

Målgruppe 
Udsatte børn og unge 
2015 2016 

10-14 år 
2% (26/1231) 2% (28/1233) 
  

15-17 år 
10% (109/1039) 10% (101/1049) 
  

 
De numeriske tal i tabellen viser, at der fortsat er tale om en afgrænset målgruppe. Den 
procentuelle andel viser dog også tydeligt, at hele tanken bag tænkningen omkring risiko-
faktorer og risikoadfærd er den rigtige tilgang. 
I forlængelse af selve målgruppeafgrænsningen følger det logisk, at Serviceloven er en helt 
central del af indsatsen over for denne målgruppe. Foruden de individuelt målrettede foran-
staltninger, kan også tilbud om gruppeforløb og forandringsmesser nævnes som eksempler 
på nyere indsatser over for målgruppen. Et andet eksempel er den fælles gadeindsats mel-
lem Børn og Unge og Socialforvaltningen, både som generel forebyggelse og som individuel 
foranstaltning.  
Folketinget har, med en hensigtserklæring om, ”at unge ikke stemples som kriminelle”, ved-
taget, at det første forhold (som udgangspunkt) ikke fremgår af straffeattesten – også kaldet 
en betinget notering.2 Når en ung således har begået sit første kriminelle forhold er det 
derfor afgørende at få igangsat en passende indsats, hvis den unge er i risiko for tilbagefald. 
Ellers risikerer den unge at ende i en situation, hvor hans / hendes adgang til den nok mest 
beskyttende faktor – uddannelse – begrænses eller i værste fald fjernes. 
  

                                                           
2 ’Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i 
det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)’, april 2011 
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Aarhus Kommune har derfor også et ønske om at styrke indsatsen over for de unge, hvor 
kriminalitet er en tilbagevendende adfærd i deres liv. 

Delmål 2 
 Andelen af børn og unge med tilbagefald skal falde (recidiv)  

 
Nedenfor ses nærmere på udviklingen blandt de unge ift. tilbagefald til kriminalitet – også 
kaldet gentagelseskriminalitet eller recidiv. 
 
Figur 4: 

 
Læsevejledning: viser udviklingen i gentagelseskriminalitet for gruppen af unge under 18 år. De individer, der blev sigtet i et kalenderår (måle-perioden X), evalueres året efter (X+1) ift., om de her er blevet sigtet igen. Værdien 445 var således en opfølgning i 2014 på de unge, som blev sigtet i 2013. Y-aksen er opgjort i andele af det samlede antal sigtede for at gøre årene sammenlignelige. 
 
Grafen viser, at andelen af børn og unge med tilbagefald er steget en anelse – nærmere 
bestemt med 3,4 procentpoint. Grafen viser samtidigt, at der, for denne gruppe, ses mindre 
udsving fra år til år. Dette er ikke overraskende, da populationen er meget lille. Tendensen 
peger i retning af, at cirka en ud af fire har tilbagefald, mens tre ud af fire undgår yderligere 
sigtelser året efter. 
Når først kriminalitet er opstået, er en vurdering af risikoen for tilbagefald vigtig. Det er 
samtidigt vigtigt, at en passende indsats igangsættes. Én af hjørnestene i arbejdet med at 
screene den unge i forhold til tilbagefald, er de faste tværfaglige §115-møder. På møderne 
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drøftes alle sager, hvor der er en kriminalitetsbekymring med det formål, at afdække be-
kymringens karakter fra et bredt udbud af de professionelle omkring barnet. Formålet er 
samtidigt at få placeret et ansvar i forhold til at ”bære” oplysningerne ud fra mødet og ind i 
de besluttede samarbejdsfora mellem barn, ung, forældre og de professionelle. Det kan, 
afhængigt af sagen, ske via netværksmøder, bekymringsmøder og/eller underretninger. 
Der har, som en del af risikovurderingen, igennem de sidste par år, været et øget fokus på 
den unges tilknytning til skole- og uddannelsessystemet. Dette sker ved at undersøge ele-
vens fravær (når der er tale om en skoleelev) samt tilknytning og afbrud fra ungdomsud-
dannelse, når der er tale om de lidt ældre unge. Skole og uddannelsesinstitution betragtes 
her som en institutionel ramme, hvor det er muligt at arbejde med den unges trivsel. Sam-
tidig vil fraværet heraf kunne indikere (mis-)trivsel og en øget risiko for tilbagefald. I vur-
deringen inddrages ligeledes forhold relateret til den unges familie, fritid, venner mv. §115-
mødet er således et eksempel på en indsats, der retter sig mod alle handlingsplanens mål 
og målgrupper. 
Screeningen af førstegangskriminelle gennem råd- og vejledningssamtaler er også en hjør-
nesten i arbejdet for målsætningen om, at andelen af unge med tilbagefald reduceres. Det 
Tværgående UngeSamarbejde (TUS) og Netværkssamrådet kan også nævnes. 
 
2.0 Status på handleplan 2016 
Primo 2017 afholdt Aarhus Kommune og Østjyllands Politi i fællesskab et seminar, som på 
én gang gjorde status på Kriminalitetshandleplanen 2016 og satte rammen for en fælles 
drøftelse af de fælles strategiske udviklingsfelter og indsatser, der skal være fokus på i 
Kriminalitets-handleplanen 2017. 
 
Deltagerne på seminaret var de relevante chefer på såvel operationelt som strategisk ni-
veau med beslutningskompetence inden for Østjyllands Politi samt Børn og Unge og Soci-
ale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. Der var således mulighed for, i sammen-
hæng, at tage de strategiske drøftelser såvel som at træffe beslutning om, hvilke indsat-
ser, der skal prioriteres at blive videreudviklet i 2017. 
På seminariet blev de to strategiske fokusområder og de 14 indsatser, der var blevet ar-
bejdet med i løbet af 2016, gennemgået. For hvert indsatsområde blev der gjort status, og 
evt. fremadrettede udviklingselementer blev drøftet. Herefter blev det besluttet, hvorvidt 
indsatsen skulle overgå til drift eller videreføres som et udviklingsinitiativ i kriminalitets-
handleplanen 2017. Med afsæt i stigningen i sigtede, vedrørende bl.a. hærværk, blev det 
besluttet at videreføre en række af indsatsområderne i denne handleplan, da det vurderes, 
at en videreudvikling af en af indsatsområderne for det kommende år, vil kunne have en 
positivt forebyggende effekt. 
 
Det betyder, at følgende indsatsområder overgår til drift: 

 Helhedsorienteret gadeplansindsats (Gadeplan Aarhus) 
 Tryghedsmodel 
 Tværgående forebyggelse 
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3.0 Kriminalitetshandleplan 2017 
Handlingsplanen for 2017 er bygget op med indledende strategiske fokusområder, der skal 
arbejdes med i 2017. Herefter gennemgang af de indsatser, der vurderes til at have et ud-
viklings- og tværmyndighedsperspektiv at arbejde med i 2017. 
 
Indsatserne er kategoriseret i tre målgrupper, som hver især relaterer sig til de tre ni-
veauer i forebyggelsesstrategiens virkningsfelt - forebyggende, foregribende og indgri-
bende.  
 
”Børn og unge, som er kriminalitetstruede” beskriver indsatser målrettet dem, der kan be-
tegnes som kriminalitetstruet gennem tilstedeværelsen af andre risikofaktorer. Indsat-
serne her er således i høj grad rettet mod dem, der endnu ikke har begået kriminalitet.  
 
”Børn og unge, som udviser kriminel adfærd” indeholder indsatser, der er rettet mod børn 
og unge, som allerede har begået kriminalitet.  
 
”Børn og unge, som udviser gentagen kriminel adfærd” er målrettet de mest kriminelle 
unge. Målgruppen udgøres primært – men ikke udelukkende – af unge over 18 år. En 
yderligere udfordring med målgruppen er, at de ofte formår at sætte en dagsorden, der 
gør det svært at arbejde med de unge under 18 år. Nogle af de yngre børn og unge er 
bange for dem og kan føle sig presset til ”at parere ordre”, mens andre ser op til dem. 
 
4.0 Strategiske fokusområder 
Med den årlige kriminalitetshandlingsplan besluttede Rådmand for Børn og Unge Bünyamin 
Simsek og Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom at prioritere to 
strategiske fokusområder på det kriminalpræventive felt. 
I kriminalitetshandleplanen 2016 var de to strategiske fokusområder: ”Internettet – ad-
færd og normer” og ”Den hårde kerne”. I forlængelse heraf besluttede Temagruppen for 
Kriminalitet og Udsatte Boligområder at nedsætte to arbejdsgrupper, hvor Børn og Unge 
blev tovholder på det strategiske indsatsområde ”Internettet, adfærd og normer”, mens 
Sociale Forhold og Beskæftigelse blev tovholder på indsatsområdet ”den hårde kerne”. 
Som opfølgning på kriminalitetshandleplan 2016, er Aarhus kommune og Østjyllands politi 
enige om at videreføre ”Internettet – adfærd og normer” i kriminalitetshandleplanen 2017. 
”Den hårde kerne” har været en arbejdstitel, som har lænet sig op af Justitsministeriet de-
finitioner. Denne blive videreført som indsatsområde i kriminalitetshandleplan 2017, men 
under titlen ”De mest kriminelle” i afsnittet ”Indsatser over for børn og unge, som gen-
tagne gange udviser kriminel adfærd”. 
Derudover var Aarhus kommune og Østjyllands politi enige om at tilføje et nyt strategisk 
fokusområde, som omhandler ”Stærkere koordinering og styrkelse af den tværgående ind-
sats” for at sikre, at der er en hurtig, handlekraftig og koordineret indsats, som bl.a. kan 
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iværksættes, når lokalområder eller udsatte boligområder oplever episoder med uro – fx 
som set i Rundhøj og Rosenhøj i efterår og vinter 2016/2017. 
 
Derved bliver de to nye strategiske fokusområder for kriminalitetshandleplan 2017: 

 Internettet – adfærd og normer 
 Stærkere koordinering og styrkelse af den tværgående indsats 

 
4.1 Internettet - adfærd og normer 
Internettet og de sociale medier spiller en stadig stigende rolle i holdningsdannelsen og 
påvirkningen af mennesker i almindelighed. Ligeledes foregår en del af børn og unges rela-
tionsdannelse i dag over nettet, som kriminologer har benævnt som ”den nye gade”. Her-
med betragtes ”den nye gade” som det virtuelle rum, hvor børn og unge i stigende grad 
opholder sig. Ligesom det fysiske gadehjørne kan internettet betragtes som det sted, hvor 
faren for at indgå i risikoadfærd er større, hvis ikke man besidder de rigtige kompetencer, 
da mulige fristelser er flere og mulig kontrol mindre. 
Da det digitale felt indgår som en indlejret del i børn og unges liv, er det derfor naturligt at 
forebyggende indsatser i Aarhus kommune og Østjyllands politi ligeledes har dette for øje. 
Her tænkes der blandt andet på konflikter, mobning, deling af billeder, køb og salg af ulov-
lige varer mv. I gråzonen mellem de to findes også et aspekt ift. diskrimination og radika-
lisering. 
Arbejdsgruppen har identificeret en række snitfalder til allerede eksisterende indsatser og 
udvikling. Nedenstående figur illustrerer eksempler på eksisterende og relevante indsatser 
såvel forskellige tematikker, som alle indeholder et digitalt element, som det vil være rele-
vant at sammentænke i en koordineret og fælles tilgang til forebyggelse af børn og unges 
risikoadfærd på internettet. I denne sammenhæng vil Aarhus Kommune og Østjyllands Po-
liti bygge videre på det gode samarbejde, der allerede eksisterer, med eksterne samar-
bejdspartnere og eksperter på dette felt. 
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Her vurderes det at være særlig relevant at udtænke en samlet handleplan, som retter fo-
kus mod at koble vidensfeltet omkring ungdomsliv og digitale medier ind i udviklingen af 
en samlet handleplan for digital dannelse på børne- og ungeområdet, som går på tværs af 
problemstillinger, temaer, indsatser og aktører. 
Hermed videreføres ”Internettet - adfærd og normer” som strategisk spor fra kriminalitets-
handleplan 2016 i denne handleplan for 2017. 
 
4.2 Stærkere koordinering og styrkelse af den tværgående indsats 
Fra tid til anden opstår der situationer i lokal- og boligområder med uroskabende unge. 
Dette er både medvirkende til oplevelsen af øget utryghed bland beboerne i områderne li-
gesom det skaber en negativ påvirkning af de børn og unge, som også har deres daglige 
gang her. Med forståelsesrammen i forebyggelsesstrategien ved vi, at de indbyrdes meka-
nismer mellem risikofaktorer kan fastholde børn og unge i mistrivsel og øge deres risikovil-
lighed og dermed risiko for at begå en kriminel handling. Ligeledes ved vi, at jo mere ud-
satte børn og unge er, jo større overvægt af risikofaktorer er der oftest tilstede i deres til-
værelse, ligesom tyngden af disse stiger i takt med graden af udsathed. 
Med forebyggelsesstrategiens fire grundlæggende principper, ønsker Aarhus Kommune og 
Østjyllands Politi at bruge disse som afsæt til at styrke koordineringen af den tværgående 
indsats i det fælles, forebyggende arbejde. Med dette menes der at genbesøge og revitali-
sere sammenhængen mellem eksisterende indsatser såvel som samarbejdsstrukturer mel-
lem relevante aktører i det kriminalpræventive felt.  
Et eksempel kan være at styrke koordinationen af en handlekraftig, helhedsorienteret ind-
sats, som kan iværksættes på alle niveauer i forebyggelsestrekanten – og dermed i spæn-
det fra en generel forebyggende indsats til en målrettet indsats, som fx kan indarbejdes i 
de beredskaber, der anvendes, når lokalområder oplever episoder med uro og/eller utryg-
hed.  
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Med de fire grundlæggende principper skal forebyggelsen: øge beskyttende faktorer, be-
grænse risikofaktorer og være for alle. Styrke dem, der kan selv, understøtte de sårbare 
og hjælpe dem, der har behov samt rettes mod den enkelte, fællesskabet og de institutio-
nelle rammer og slutteligt være sammenhængende og helhedsorienteret på tværs af alder 
og problemstillinger. 
Hermed ønskes det i kriminalitetshandleplanen 2017 at styrke koordinationen af den tvær-
gående indsats på alle niveauer i forebyggelsestrekanten såvel som på sags- og operatio-
nel som på strategisk niveau.  
Som et særligt fokus for dette strategiske fokusområde vil dels være anvendelse af en sy-
stematiske datainformeret tilgang, dels brugen af kendte metoder som netværksmødet, 
konflikthåndtering, mægling og Signs of safety.  
 
5.0 Indsatser over for børn og unge, som er kriminalitetstruet 
5.1 Lederråd 
Som led i Aarhus kommunes og Østjyllands politis ønske om at forebygge risikoadfærd og 
kriminalitet samt styrke trygheden i de særligt udsatte boligområder i Aarhus blev der i 
2015, med inspiration fra Gellerupmodellen, etableret Lederråd i de 7 mest udsatte bolig-
områder i Aarhus: Bispehaven, Langkærparken, Trigeparken, Skovgårdsparken, Vejlby 
Vest, Viby Syd og Frydenlund. Gellerupmodellen fortsætter som Lederråd i Gellerupparken 
og Toveshøj. 
 
Formålet med Lederrådene har været at etablere og opbygge et lokalt personkendskab, 
der bygger på gensidig tillid, fælles viden, rolleklarhed, målsætninger og en hyppig pro-
blemløsende kommunikation.  Dette anses for en forudsætning for et velfungerende sam-
arbejde, der kan reagere hurtigt, koordineret og samstemmigt i krisesituationer og som 
kan trække på samme hammel i det langsigtede arbejde for børn og unge i de udsatte bo-
ligområder. Lederrådene har derfor haft til opgave at løse følgende opgaver:  
 

 Udarbejdelse af værdisæt og kommunikationsstrategi  
 Etablering af beredskab og beredskabsplan  
 Etablering af Samvirke – netværk til samarbejde med frivillige  
 Fordeling af 500.000 til styrkelse af fritids og foreningsliv  

 
Status er, at Lederrådene generelt er godt på vej, men at de er forskellige steder i forhold 
til den lokale udmøntning og tilpasning og derfor fortsat har et behov for understøttelse og 
videreudvikling. 
  
Aarhus kommune og Østjyllands politi er derfor enige om at videreføre Lederråd som ind-
satsområde i Kriminalitetshandleplan 2017. Her vil fokus være rettet mod en stærkere ko-
ordinering og vidensdeling på tværs af lederrådene samt afprøvning af Lederrådsmodellen 
som beredskabsskabelon, som periodisk kan iværksættes, hvis lokalområder oplever sær-
lig udfordringer med uro, utryghed og kriminalitet.  
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Tilsvarende vil der i samarbejdet i 2017 være et særligt fokus på, hvordan det kriminali-
tetsforebyggende arbejde og mere generelle kriminalitetsforebyggende fokus vil kunne 
styrkes i de eksisterende tværgående organiseringer lokalt. 
  
5.2 Antiradikalisering, ’Community Outreach’ og ’Online radikalisering’ 
Community Outreach og Online Radikalisering er to udviklingspunkter iværksat under Aar-
hus Kommune og Østjyllands Politis antiradikaliseringsindsats. Udviklingsarbejdet er star-
tet op i 2016 og begge initiativer fortsætter som udviklingsspor i 2017. 
I forhold til Community Outreach har fokus i 2016 været på forsat udvikling af samarbej-
det med lokale foreninger. Hertil arbejdes i 2017 med opstart af round table-metoden, af-
holdelse af interreligiøs dialogworkshop, og der igangsættes desuden et udviklingsarbejde i 
forhold til, hvordan der sikres en kobling til kriminalpræventive bydelsmøder.  
Under Online radikalisering er der i 2016 arbejdet med udvikling af læringsindsatser for 
styrkelse af digitale færdigheder og kompetencer i kombination med medborgerskab og 
demokratisk dannelse. Udviklingen af læringsindsatserne målrettes mellemtrinnet og ud-
skolingen samt ungdomsskolehold. Ligeledes arbejdes der videre med en videreudvikling 
af online elementerne i de eksisterende workshops. For alle tre koncepter vil der i 2017 
være et fortsat udviklingsarbejde kombineret med en implementering. Parallelt hermed 
har der været kørt en runde deltagerbudgetter omkring online radikalisering. I alt fem pro-
jekter har indgået som deltagerbudgetprojekt i 2016 og evalueringen foretages primo 
2017 med henblik på stillingtagen til, hvilke erfaringer, der evt. medtages i det videre ud-
viklingsarbejde i antiradikaliseringsindsatsen. 
 
  
5.3 Fremskudt job- og uddannelsesvejledning 
Målgruppen er unge, som ikke er i arbejde eller uddannelse og målet med den fremskudte 
vejledning er at bidrage til, at flere unge i de udsatte boligområder påbegynder og gen-
nemfører 
uddannelse og/eller opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejlederne er alle foran-
kret i UU/jobcenteret, men arbejder lokalt fire dage om ugen. Der følger ingen myndig-
hedsrolle med de fremskudte job- og uddannelsesvejledere, der til gengæld forventes de 
fremskudte medarbejdere, at bygge bro til normalsystemet og arbejde tæt sammen med 
relevante uddannelseskonsulenter i Jobcenteret og vejledere i Ungdommens Uddannelses-
vejledning. 
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Unge & Uddannelse har fremskudt job og uddannelsesvejledning i 7 boligområder i Aarhus 
Kommune: 
1. Trige 
2. Langkærparken 
3. Vandtårnsområdet 
4. Frydenlund 
5. Gellerup / Toveshøj 
6. Præstevangen 
7. Viby Syd 
 
Det forventes at Herredsvang også får fremskudt job- og uddannelsesvejledning i forbin-
delse med indgåelse af ny helhedsplan. 
 
5.4 Job og uddannelsesindsatser i forbindelse med bygge- og renove-
ringsprojekter 
Job- og uddannelsesindsatser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter omfatter 
lokal forankrede indsatser i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat (Byg Op) 
omkring indsats i følgende boligområder: 

 Frydelund 
 Gellerup / Toveshøj 
 Søndervangen 
 Rosenhøj 
 Åbyhøjgården 

Målet er at skabe job, virksomhedspraktikker og lærepladser til unge i udsatte boligområ-
der i forbindelse med de renoverings- og byggeprojekter, der 
foregår inden for den almene boligsektor. Målsætningen også er at sikre sociale partner-
skabsaftaler i fremtidige bygge- og renoveringsprojekter, så bygherrer 
og entreprenører samarbejder om at ansætte udsatte unge fra lokalområdet.  
 
Beskæftigelsesforvaltningen vil fremadrettet søge at udvikle indsatserne, herunder sørge 
for at indsatserne hænger sammen med andre initiativer i kriminalitetshandlingsplanen, 
eksempelvis gruppeforløb for udsatte unge, som bliver igangsat af Socialforvaltningen. 
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5.5 Din betjent 
Østjyllands Politi ønsker, i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, at udvælge et antal sko-
ler, som får tilbudt indsatsen ”Din betjent”. 
Indsatsen tager afsæt i en dialog- og relationsbaseret tilgang, hvor politiet kommer på besøg 
på de udvalgte skoler, uden at der har været en aktuel forudgående hændelse. Formålet er 
at give børn og unge et andet syn på politiet og igennem dialog at være med til at få børn 
og unge til at forholde sig reflekterende til dilemmaer i henhold til forskellige former for 
risikoadfærd. Ligeledes at kunne være med til at nedbryde eventuelle fordomme om politiet. 
Besøgene på skolerne vil ske ud fra en fast kadence og målgruppen for besøgene er både 
børn og unge, såvel som professionelle og forældre samt andre relevante lokale aktører. 
Som udgangspunkt skal ”Din Betjent” anses som en generel, forebyggende indsats målrettet 
alle børn og unge, men hvor indsatsen også vil kunne tænkes ind i mere konkrete og speci-
fikke sager i det omgang, det giver mening. 
Indsatsen er forankret i Østjyllands Politi i tæt samarbejde med Børn og Unge. 
 
6.0 Indsatser over for børn og unge, som udviser kriminel adfærd 
6.1 Råd og vejledningssamtaler for førstegangskriminelle 
Indsatsen er fokuseret i et team på tre medarbejdere i Familiecentrets Ungerådgivning. Ud 
fra politiets underretninger, via SSP listen, indkaldes alle sigtede unge til samtale i Unge-
rådgivningen. Medarbejderne har udarbejdet en dialogguide, med inspiration fra Socialsty-
relsens risiko og beskyttelsesfaktorer for fortsat kriminel løbebane. Afdækningen tager ud-
gangspunkt i metoden Signs Of Safety (SOS) og der er særligt fokus på skoledelen samt 
på forældrenes ansvar for den unges fortsatte udvikling. Formålet er at skærpe vurderin-
gen af, om unge er i risiko for at begå gentagen kriminalitet og vurdere risikoen for tilba-
gefald på baggrund af faktorer som (manglende) forældreevne, trivsel mv. 
I 2017 vil der arbejdes på, hvordan man mere systematisk kan inddrage fraværsdata i be-
kymringssamtalerne. Ligeledes vil der i højere grad rettes fokus på data og erfaringsop-
samling, med det formål at blive bedre til at bruge dette over i det forebyggende felt. Med 
særlig fokus på opadgående typer af kriminalitet, vil der løbende blive analyseret på, om 
der er bestemte geografiske områder eller særlige risikofaktorer, som er udslagsgivende i 
forhold til lige netop en bestemt type sigtelse, med det formål at sætte mere målrettet 
ind.  
 
Ungerådgivningen og politiet er i fællesskab opmærksomme på, i hvilke sager, det vil 
være relevant at afholde bekymringssamtaler. Ved bekymringssamtaler vil både politi og 
socialforvaltningen deltage. Såfremt der afholdes bekymringssamtale, vil der, i den kon-
krete sag, tages stilling til, om der skal suppleres med en råd og vejledningssamtale.  
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6.2 Udviklingsfokus på eksisterende indsatser 
Aarhus kommune og Østjyllands politi ønsker i nærværende handleplan at inddrage et fo-
kusområde målrettet eksisterende indsatser inden for det specifikke forebyggende felt.  
Indsatspunktet lægger sig op af det overordnede strategiske fokusområde, men adskiller 
sig ved at målrette sig udviklingen af eksisterende indsatser og sammenhængkraften samt 
eventuelle synergi effekter imellem disse.  
 
Dette kunne eksempelvis omhandle en videreudvikling af strukturen og samarbejdet mel-
lem Spor215 og Kontaktestedet. En udviklingsopgave, der går på tværs af Familiecentret 
og Ungdomscentret.  
 
Ligeledes kunne det være videreudvikling og styrkelse af indsatsen ”På Rette Vej”, som er 
et tilbud til gruppen udsatte unge i alderen 13 – 16 år, som bor hjemme. Unge, som er 
kendetegnet ved stort skolefravær og uroskabende adfærd. Unge, som er kriminalitets-
truet, eksperimenterer med stoffer og som er vokset op i familier præget af tunge og kom-
plekse sociale udfordringer, hvor forældrene ikke i tilstrækkelig omfang besidder ressour-
cer og kompetencer til at tage ansvar for de unges udvikling og trivsel.   
6.3 Gruppeforløb og forandringsmesser 
Socialforvaltningen begyndte i 2016 af arbejde med Gruppeforløb og Forandringsmesser som et tilbud til både de unge, som udviser kriminel adfærd (gul) og de unge, som gen-tagne gang udviser kriminel adfærd (rød).  Baggrunden har været grupperinger af unge, hvis indbyrdes dynamik var, at de trak hin-anden i negativ retning. Denne negative gruppedynamik gjorde, at den individuelle sags-behandling ikke kunne stå alene. Hvor det i perioder kunne gå godt med flertallet af de unge, så skete der en form for dominoeffekt, når det gik skidt for den ene.    Der arbejdes ud fra tesen om, at ved at arbejde med gruppens interne dynamik og narra-
tiv, vil der kunne skabes positiv forandring for den enkelte unge. At få en gruppe af unge 
til at arbejde sammen i en gruppe kan betyde, at man kan tage et skridt væk fra person-
lige, dominerende fiaskofortællinger og give dem muligheden for at få øje på, at andre, i 
dette tilfælde deres venner, også står med lignende udfordringer i tilværelsen. Dermed 
kan de unge blive inspireret af hinanden til at få øje på nye muligheder og nye måder at få 
et godt nok greb om tilværelsen på samt hjælpe hinanden til at skabe de fælles nødven-
dige forandringer. Den effekt, man ønsker at opnå, er således muligheden for, at den en-
kelte i gruppen lykkes med de målsætninger, der arbejdes med i handleplanen. At eksem-
pelvis uddannelse eller beskæftigelse bliver et alternativ til en kriminel løbebane. Tilgan-
gen er ydermere bygget op om en kropslig tilgang, hvor de unge gennem fysiske aktivite-
ter arbejder på en forandring af deres livsbane.  
 Indsatsen består dels af et forløb, som i udgangspunktet indledes med en forandrings-
messe og følges op med et pædagogisk gruppeforløb, såvel som en individuel myndig-
hedsopfølgning og afsluttes med opfølgning/evaluering af det enkelte forløb.  
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I 2017 er udviklingsfokus blandt andet at afprøve gruppeforløb og forandringsmesser på 
flere typer af ungegrupperinger, en fortsat udfoldelse af det tværprofessionelle samarbejde 
og et yderligere fokus på den kropslige tilgang.  
 
7.0 Indsatser over for børn og unge som gentagne gange udviser 
kriminel adfærd 
Som tidligere beskrevet er indsatserne i dette afsnit målrettet de mest kriminalitetstruede 
unge – både under og over 18 år. Denne målgruppe kendetegnes ligeledes ved, at de ofte 
formår at have en uroskabende og dagsordensættende adfærd i deres lokalområde, hvilket 
har en negativ påvirkning på de unge under 18 år. Selv om Indsatsen ”Gruppeforløb og 
forandringsmesser” er anført og beskrevet i forrige afsnit og ikke i dette afsnit, vil denne 
indsats i praksis også have et fokus på de mest kriminalitetstruede unge. Både over og 
under 18 år. 
 
7.1 De mest kriminelle 
Aarhus kommune har i løbet af 2016 deltaget i workshops arrangeret af justitsministeriet 
vedrørende forberedelsen af det lovforberedende arbejde til regeringens nye tiltag rettet 
imod ungdomskriminalitet. 
 
Regeringens nye tiltag imod ungdomskriminalitet er fortsat ikke vedtaget, og implemente-
ringen af tiltagene er derfor endnu ikke gået i gang. Fokuspunkterne i de nye tiltag er, at 
der etableres et Ungdomskriminalitetsnævn i alle politikredse, der vil blive ledet af en 
dommer. Nævnet får til opgave at fastsætte sanktion / foranstaltning for den unge i sam-
arbejde med kommunen. Der indføres samtidigt en kriminalforsorg for unge, der skal føre 
tilsyn med den unge.   
 
Det vurderes, at lovforslaget, i sin nuværende form, vil medføre betydelige ændringer. 
Dette vil kræve en særlig opmærksomhed på både organisering og faglige tilgange i et 
ungdomskriminalitetsnævn i Aarhus kommune, hvor gode erfaringer fra det hidtidige ar-
bejde naturligvis medtages.  
 
7.2 Kriminalitetsforebyggende beskæftigelsesindsatser – Exit og Exit på 
rette kurs 
Exitindsatsen fungerer som et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem Østjyl-
lands Politi, kommunerne i Østjylland, SKAT og Kriminalforsorgen i Østjylland og er foran-
kret hos Østjyllands Politi. I Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) er ind-
satsen primært forankret i Beskæftigelsesforvaltningen. 
 
Exit-programmet omhandler personer, der ønsker at forlade kriminelle miljøer, men behø-
ver hjælp til dette, oftest på grund af den personlige risiko, der er forbundet med at for-
lade miljøet. Indsatsen drejer sig om at yde hjælp til etablering af en ny tilværelse med til-
strækkelig grad af sikkerhed, bolig og forsørgelsesgrundlag.  
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Målgruppen omfatter personer fra 18 år, som er bosiddende i Østjyllands Politikreds, og 
som er involveret i organiseret kriminalitet. Derudover også indkommende borgere fra an-
dre politikredse, som flytter til Aarhus af sikkerhedshensyn. 
 
Indsatsen omfatter generel sparring og vejledning af den unge i samarbejde med Østjyl-
lands Politi samt evt. koordinering og igangsættelse af relevant indsats i MSB herunder: 
psykologisk udredning, bostøtte, beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud, samar-
bejde med kriminalforsorgen mv. 
 
”På Rette Kurs” er en skærpet indsats rettet mod de tungeste exit-kandidater. Indsatsen 
er centreret omkring brugen af ”Signs of Safety” som metode. Socialforvaltningen yder 
konsulentbistand til forståelse og anvendelse af metoden med henblik på tilpasning til mål-
gruppen. Beskæftigelsesforvaltningen står for den konkrete indsats over for borgerne. Ind-
satsen forudsætter parathed og fleksibilitet i alle dele af MSB. 
 
 
7.3 Kriminalitetsforebyggende beskæftigelsesindsatser – God Løsladelse 
I Aarhus Kommune er der truffet beslutning om, at alle henvendelser i forbindelse med 
God Løsladelse sker via Center for Myndighed i Socialforvaltningen. Center for Myndighed 
inddrager relevante aktører i forbindelse med God Løsladelse, herunder udslusningsan-
svarlige kontaktpersoner på tre driftsområder i Beskæftigelsesforvaltningen. 
 
I driftsområdet Unge & Uddannelse er der truffet beslutning om, at opgaven med at vare-
tage den indledende koordinering og igangsættelse af en indsats ligger ved God Løsladelse 
på Fredenstorv. Er en løsladt person under 30 år gammel og er der behov for en indsats i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse, bliver God Løsladelse på Fredenstorv koblet på. 
 
God Løsladelse vurderer, hvilken plan, der skal iværksættes for den unge, hvorfor iværk-
sættelse af en relevant plan eksempelvis kan indeholde: 
 

 Henvisning til Dusinet 
 Henvisning til andre relevante tilbud i Beskæftigelsesforvaltningen, herunder men-

torstøtte efter Lov om Aktiv Beskæftigelse kap. 9b. 
 Faglig opkvalificering med henblik på påbegyndelse af uddannelse mv. 
 Samarbejde med virksomhedskonsulent omkring virksomhedspraktik eller løntil-

skud. 
 
Målet er, at den unge hurtigst muligt påbegynder uddannelse eller arbejde. 
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7.4 Myndigheds- og Vejledningsmiljø – Spor 215 
Spor 215 har fast åbent 2 gange om ugen, hvor det er løbende godt besøgt. I åbningstiden 
er stedet bemandet med den driftsansvarlige og sagsbehandlere fra de forskellige samar-
bejdspartnere. Der er i 2017 blevet tilknyttet en virksomhedskonsulent fra Beskæftigelses-
forvaltningen. 
Den primære gruppe af unge, der har brugt tilbuddet har, for de flestes vedkommende, 
fået lagt handleplaner, har fået bolig og er i gang med uddannelse eller beskæftigelses-
fremmende tiltag. Der er dog fortsat et stort vedligeholdelsesarbejde i området. 
 
Det vurderes relevant at se på organiseringen og at ændre i samarbejdsaftalerne med de 
forskellige samarbejdspartnere (således at der ikke længere behøver at være sagsbehand-
lere fast til stede i Spor 215).  
 
I 2017 vil der blive fokuseret mere på mentorindsatsen samt den beskæftigelsesfrem-
mende indsats. Det er dog vigtigt for tilbuddet, at der fortsat er en nem, direkte kontakt 
ind til nøglepersoner hos de relevante samarbejdspartnere således, at det er muligt at 
sammensætte det rigtige team når der er behov for det. 
 
Ligeledes vil der etableres et tættere samarbejde med det lokale politi i Aarhus Vest, som 
én gang om måneden vil komme i Spor215, med henblik på at få en bedre kontakt til de 
unge og skabe øget tryghed i området.  


