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Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. det kriminalpræven-

tive arbejde i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Baggrund  

Dansk Folkeparti spørger med afsæt i en konkret personsag i medierne ind 

til MSB´s indsatser til vedkommende og med afsæt heri spørges ind til, hvor-

for vedkommende ikke blev stoppet. Herunder ønskes en generel forståelse 

af, hvordan MSB arbejder med kriminalitetsforebyggelse, hvilke kriminalpræ-

ventive samarbejder MSB indgår i. Herunder fakta om antal borgere der 

samarbejdes omkring, konkrete indsatser, økonomi og erfaringer. 
 
Besvarelsen er opbygget i følgende afsnit:  

1. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde  
2. Indsatsen i forbindelse med vanvidskørsel 
3. Fortrolig orientering omkring konkret borgersag 

 

Ad 1) Introduktion til det kriminalpræventive samarbejde  

Afsættet for besvarelsen er det lokale kriminalpræventive samarbejde på 

tværs af Østjyllands Politi, Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse kaldet SSP. Afsættet er fælles strategiske tilgange, fælles fagligt sprog 

og metode i kombination med gensidig respekt for hinandens fagligheder, 

sektoransvar, lovgivningsmæssige rammer og handlemuligheder.  

 

Herunder en fælles tro på, at forebyggelse kan være et vigtigt element i at 

komme kriminaliteten til livs. Den fælles forebyggelsesstrategi rammesætter, 

at vi i fællesskab arbejder med afsæt i, at forskning i forebyggelse og udsat-

hed viser en klar statistisk sammenhæng mellem symptomer på mistrivsel 

og risikoadfærd. Ved at udnytte sammenhængen mellem adfærdsformer og 

koblingen til de bagvedliggende faktorer skabes forudsætningen for den 

størst mulige effekt i det forebyggende arbejde.  

 

Grundlæggende er tilgangen at arbejde med at reducere de unges udsathed 

og de risikofaktorer som er til stede i deres livssituation. Det kræver et stort 

samarbejde – også med de betydningsfulde voksne i de unges liv og i lokal-

områderne. Det er afgørende, at vi hjælper de unge med at tro på og have 

tillid til alternative veje at gå – med fokus på uddannelse og beskæftigelse – 

som nogle af de mest effektive værktøjer i arbejdet med kriminalitetsforebyg-

gelse.  

 

Der er således af betydning, at der løbende er et bredt, helhedsorienteret fo-

kus på den tidlige kriminalitetsforebyggelse overfor forskelligartede målgrup-

per. Herunder ikke kun de kriminelle unge og de kriminalitetstruede unge – 

men også randgrupper, mindre søskende og helt brede forebyggende ind-

satser overfor alle børn og unge, hvor f.eks. børnenes skolegang og det fri-

tidspædagogiske arbejde er af stor betydning. Den eller de væsentligste ind-

satser ser forskellige ud alt efter den uges alder og livssituation gående fra 
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trivselsindsatser i skolen til sociale eller beskæftigelsesrettede foranstaltnin-

ger eller politimæssige indsatser. 
 

Den samlede kriminalpræventive indsats kan illustreres via forebyggelses-

trekanten.   

 

 
 

På tværs af forebyggelsestrekanten er der en tæt dialog og samarbejde 

imellem de kriminalpræventive aktører. Indsatserne i den grønne del af fore-

byggelsestrekanten er målrettet alle børn og unge i Aarhus Kommune og er i 

udgangspunktet forankret i Børn og Unge, mens indsatserne i det gule og 

orange felt er målrettet børn og unge med behov for en individuelt tilrettelagt 

indsats og er i udgangspunktet forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

og Østjyllands Politi.  

 

Da 10-dages forespørgslen specifikt spørger ind til det kriminalpræventive 

arbejde i MSB fokuseres herpå i det efterfølgende. Samtidig gøres opmærk-

som på, at der ligger et meget betydningsfuldt forebyggende arbejde i MBU 

(som ligger udover det der beskrives nedenfor).  

 

1.1 Kort om de lovgivningsmæssige rammer 

Der er forskellige lovgivningsmæssige vilkår for det kriminalpræventive ar-

bejde alt efter om barnet eller den unge er over eller under det 18. år.  

 

Under det 18. år sker det kriminalpræventive samarbejde i MSB med foran-

kring i Servicelovens bestemmelser. Her er mulighed for at arbejde med 

både tvangsbestemmelser og sanktionering – om end vi selvfølgelig altid i 

videst muligt omfang samarbejder med børnene, de unge og deres forældre 

med samtykke. Hertil kan Ungdomskriminalitetsnævnet iværksætte forbed-

ringsforløb efter Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet med tilsyn og 
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mulighed for genindbringelse og der kan iværksættes ungdomssanktioner og 

foranstaltninger ved dom.  

 

Som myndigheder er det i det kriminalpræventive arbejde af afgørende be-

tydning, at vi modtager underretninger til socialforvaltningen og anmeldelser 

til politiet ved bekymring for eller kendskab til unge i risiko for kriminalitet el-

ler kriminelle unge, hvorfor dette også er et centralt omdrejningspunkt i sam-

arbejdet med lokale aktører.  

  

Når den unge er over 18 år, kan vi tilbyde samarbejde i form af efterværn op 

til det 23. år efter servicelovens bestemmelser, tilbyde støtte og hjælp efter 

servicelovens voksenbestemmelser eller tilbyde et samarbejde efter Lov om 

Aktiv Beskæftigelse. Det er i denne sammenhæng af stor betydning, at vi på 

forskellig vis kan motivere og brobygge til samarbejde – men ikke iværk-

sætte indsatser med tvang efter hverken Serviceloven eller Lov om Aktiv Be-

skæftigelse, hvis ikke den unge ønsker at samarbejde og ikke ønsker at 

modtage offentlig forsørgelse.   

 
1.2 Omfang og volumen 

I et forsøg på at give et overblik over indsatsernes omfang og volumen, kan 

det nævnes, at eksempelvis:  

→ At Ungecenter Værkmestergades ”Afdeling Kriminalitetsforebyg-

gelse” har ca. 550 myndighedssager u. 18 år og ca. 130 myndig-

hedssager o. 18 år (myndighedscenter på Serviceloven for børn 

og unge med en kriminalitetsbekymring, primært 15-30 år for Ung-

domskriminalitetsnævnet i aldersgruppen 10-17,5 år og alle al-

dersgrupper i God Løsladelse) 

→ At Ungdomskriminalitetsnævnet har ca. 100-120 Aarhus Kom-

mune sager årligt (varierer), 

→ At God Løsladelse løbende har ca. 60 sager (alt efter antallet af 

løsladelser). 

 

En anden måde at give et billede af omfang og volumen er,  
→ 14, 8 årsværk (+ en medarbejder på barsel) og en afdelingsleder i 

det kriminalpræventive myndighedsarbejde på Ungecenter Værk-

mestergade – herunder deltagelse i eks. TUS, 360, KPO, KPO+, 

samtaler med 1. gangs kriminelle såvel som sags arbejde i forbin-

delse med eks. Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungesamråd. 

→ der 4 årsværk og 35% afdelingsleder i en målrettet kriminalpræ-

ventiv beskæftigelsesindsats herunder deltagelse i eksempelvis 

360, Bandepakke III, initiativ 30, Bande EXIT og KPO+ på Unge-

center Kalkværksvej. 

→ 14 årsværk i UC Gadeplan, 7,1 årsværk i Kontaktstedet og 12 års-

værk på Lillehammervej samt en afdelingsleder på Ungecenter 

Skanderborgvej.  
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1.3 Kriminalpræventive samarbejder  

Udover SSP-samarbejdet indgår MSB herudover blandt andet i et tæt koor-

dineret kriminalpræventivt samarbejde med Kriminalforsorgen omkring koor-

dinering af God Løsladelse, såvel som Ungekriminalforsorgen i forbindelse 

med tilsyn af forbedringsforløb iværksat i regi af Ungdomskriminalitetsnæv-

net og med psykiatrien i regi af eksempelvis PSP.  

 

Herunder samarbejder vi med en række civilsamfundsaktører, hvor vi lokalt 

eksempelvis har gode erfaringer med Kick Start og Primus Motor (Dansk 

Røde Kors) og eksempelvis løbende samarbejder med både uddannelsesin-

stitutioner og arbejdsgivere i individuelt tilrettelagte forløb.  

 

Derudover har MSB en samarbejdsaftale med den private aktør Comeback 

omkring et målrettet tilbud til unge mellem 16-30 år med massive sociale og 

helbredsmæssige problemer (fx en kombination af misbrug, massiv krimina-

litet, gæld og psykisk sårbarhed). 

 

1.4 Korte beskrivelser af eksempler på kriminalpræventive indsatser 

Nedenfor beskrives kort en række eksempler på kriminalpræventive indsat-

ser og værktøjer som anvendes lokalt i det kriminalpræventive samarbejde 

når det vurderes relevant.  

 

KPO møder (o./u. 18. år)  

Sikre sammenhæng i den tidligere kriminalitetsforebyggende koordinering 

o/u 18 år lokalt. Faste månedlige møder og kan derudover aktiveres efter 

behov.  

 

Gadeplan Aarhus (Gadeplan B&U og UC Gadeplan – u./o.18. år)  

Der samarbejdes løbene omkring en prioritering af Gadeplan Aarhus´ aktivi-

teter og tilstedeværelse i lokalområderne efter behov. Der er en løbende tæt 

koordinering med de lokale beredskaber og SSP koordinationsgruppen.  

 

Tværfaglige lokale afdækninger  

Lokalt samarbejdes omkring kriminalitetsforebyggende tværfaglige lokale af-

dækninger ved behov på tværs af myndigheder med henblik på en fælles 

faglig vurdering af den konkrete situation herunder aftaler om det videre fo-

rebyggende samarbejde. 

 

Lokalt beredskab i Vest (o./u.18 år)  

Det lokale beredskab i vest består aktuelt af repræsentation fra lokal-politi 

vest, forebyggelsessektionen fra Østjyllands Politi, UC Gadeplan, FU Opsø-

gende, FU ledelsen, Ungecenter Værkmestergade og Boligforeningen og 

koordinerer løbende tidlige lokale forebyggende initiativer, aktuelle lokale be-

givenheder, uro mv.  
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Bekymringssamtaler  

Bekymringssamtaler er et samarbejde imellem socialforvaltning og politi, 

hvor der i fællesskab afvikles førstegangssamtaler med alle børn/unge der 

modtager en sigtelse første gang og deres forældre. Der kan eksempelvis 

være tale om en 15-årig som er antruffet sammen med medlemmer af ban-

demiljøet eller børn/unge med en eskalerende kriminel og/eller uroskabende 

adfærd. Herudover afholdes samtaler med førstegangskriminelle med delta-

gelse fra Ungecenter Værkmestergade.  

 

TUS-samarbejdet (Det tværgående Unge Samarbejde)  

Den primære målgruppe i TUS er et samarbejde mellem MSB, MBU og ØJP 

vedr. unge i alderen 12-18 år, som har begået gentagen alvorlig kriminalitet 

og / eller personfarlig kriminalitet eller har anden uroskabende adfærd. TUS 

samarbejdet har til formål, at de unge møder en helhedsorienteret og koordi-

neret sagsbehandling på tværs af politi, kommunale aktører og civile aktører 

efter behov. Det er en måde at få den unge og forældre til at tage en aktiv 

rolle i løsningen. Hjælpe de unge med at skifte retning i livet.  

 

Styr(k) dit ego  

Styr(k) dit ego er et gruppeforløb der indeholder 11 fremmøde gange, heraf 

10 undervisningsgange a 1 ½ times varighed.  

 

Dusinet  

Målgruppen er unge mellem 18-29 år, som har behov for en individuel og 

fleksibel indsats med fokus på at komme job eller uddannelse. I tilbuddet 

indgår fysisk træning, virksomhedsrettet indsats og individuelt tilrettelagt un-

dervisning i dansk og matematik. Fælles for målgruppen er behovet for at få 

ændret vaner og komme i gang med et målrettet job- og uddannelsesrettet 

forløb.  

 

God løsladelse  

MSB indgår i et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen omkring de af Aar-

hus Kommunes borgere som løslades fra afsoning. Når en indsat løslades, 

er der en række forhold, der skal være på plads. De vigtigste elementer heri 

er understøttelsen af en tilværelse med passende bolig og selvforsørgelse 

(Bolig, sikkerhed, social støtte og forsørgelse). For at optimere det koordine-

rende samarbejde mellem fængslerne og MSB, er der i 2020 tillige søgt et 

udvidet samarbejde med Kriminalforsorgens institutioner gennem etablering 

af en udkørende funktion.  

 

Spor 215  

Tilbuddet er et lokalt baseret tilbud med fremskudt tværfaglig myndighed og 

vejledningsmiljø med det formål at møde de unge i nærmiljøet og adressere 

særlige udfordringer med 18+ unge som var særligt uroskabende i lokalom-

råderne. Herunder også kriminelle unge med bandetilhørsforhold. Tilbuddet 
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fungerer som sikkerhedsnet for de unge som falder ud af uddannelse og be-

skæftigelse og fungerer som brobygning ud i de ordinære systemer.  

 

Exit for rocker- og bandemedlemmer  

MSB indgår i et samarbejde med Østjyllands Politi om exit for rocker- og 

bandemedlemmer. Exitprogrammet er oprettet, som et tilbud under Østjyl-

lands Politi, til personer, der ønsker at forlade organiseret kriminalitet med 

afsæt i bl.a. bolig, botilbud, job, uddannelse, misbrugsbehandling, sikkerhed 

mv. Se yderligere via følgende link:  Exitprogram kommer bandemiljøer til 

livs med forebyggelse - VIVE 

 

360 graders indsats 

360 graders indsatsen med deltagelse af Østjyllands Politi, Skat, kontrolen-

heden ved Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse 

supplerer lokalt bandepakke III, initiativ 30.  

 

Bandepakke III, Initiativ 30  

Bandepakke III, initiativ 30 er en fast del af et tværmyndighedssamarbejde, 

som der er mellem Århus kommune (MKB og MSB), SKAT og Østjyllands 

politi.  

 

2.0 Kort om indsatsen i forbindelse med vanvidskørsel 

I forhold til formodentligt lille gruppe af egentlige vanvidsbilister, der kører 

hensynsløst, er der – udover infrastrukturelle tiltag – alene tale om en politi-

opgave, jf. at de ved gentagne færdselsovertrædelser (bøder, fratagelse af 

kørekort mv.). 

  

Herudover arbejder MSB i regi af SSP generelt med kriminalitetsforebyg-

gelse, der også i nogle tilfælde relaterer sig til arbejdet med trafiksikkerhed, 

fx ved at bekymringer om grove overtrædelser og voldsomt utryghedsska-

bende trafikadfærd. I forlængelse heraf, følges der eks. op i regi af servicelo-

vens bestemmelser når der sker anmeldelse af lovovertrædelser for perso-

ner under 18, herunder også omkring eks. kørsel på knallert uden førerbevis 

eller hjelm. Dette vil ofte kunne ske i form af bekymringssamtale, hvor det af-

dækkes hvilke beskyttende og risikofaktorer der er til stede i den unges liv 

og om der er risiko for gentagelseskriminalitet – herunder om der er behov 

en forebyggende foranstaltning. 
  

Ad 3) Fortrolig orientering omkring konkret borgersag 

Der henvises til den fortrolige version af besvarelsen. 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/exitprogram-kommer-bandemiljoeer-til-livs-med-forebyggelse/?utm_campaign=Exitprogram%20forebygger%20bandemilj%C3%B8er%20%7C%20National%20lungesatsning%20ikke%20i%20m%C3%A5l%20%7C%20Nytte%20af%20universelt%20design%20%7C%20Vilk%C3%A5r%20for%20plejefamilier%20i%20Gr%C3%B8nland%20%7C%20Offentlig%20hj%C3%A6lp%20i%20Gr%C3%B8nland&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/exitprogram-kommer-bandemiljoeer-til-livs-med-forebyggelse/?utm_campaign=Exitprogram%20forebygger%20bandemilj%C3%B8er%20%7C%20National%20lungesatsning%20ikke%20i%20m%C3%A5l%20%7C%20Nytte%20af%20universelt%20design%20%7C%20Vilk%C3%A5r%20for%20plejefamilier%20i%20Gr%C3%B8nland%20%7C%20Offentlig%20hj%C3%A6lp%20i%20Gr%C3%B8nland&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs

