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Godkendelse af referat
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet d. 7. december 2017
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at SSP lokalrådet godkender referatet
Bilag:
1 Åben Referat lokalrådsmøde 071217

21923/18

Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
Lokalrådet godkender referatet
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Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m.
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Nyt fra politiet:
Sidste nyt
Nyt fra kredsrådet:
Der er lavet en ny samarbejdsplan for kredsrådet i Østjylland.
Nyt fra SSP grupperne, SSP+ og mini SSP møderne:
Der afholdes fælles SSP temadag d. 22/2
Nyt fra SSP Østjylland / Samrådet:
SSP Østjylland har sendt en status på arbejdet til kredsrådet.
Nyt fra koordinatoren:
Mange henvendelser ved. Sociale medier
Tryg i kommunen app
En gratis omgang – En undersøgelse af diskotekers ulovlige alkoholreklamer til børn og unge.
X-It på skolerne

Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes, tages til efterretning og der skal
tages stilling til om SSP lokalrådet vil anbefale kommunen at arbejde videre med Trygheds
Appen
Bilag:
1 Åben En gratis omgang

21925/18

2 Åben Tryg i kommunen

21924/18
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3 Åben Notat til kredsrådet fra SSP Østjylland

21920/18

4 Åben Samarbejdsplan Kredsrådet 2018

21916/18

Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet drøftede punktet, tog det til efterretning og afventer erfaringer fra andre
kommuner vedr. trygheds app’en inden der bliver taget stilling til, om vi vil anbefale
Norddjurs kommune at bruge den.
Nyt fra politiet:
Politiet oplyser at der generelt er stille i kommunen. Der er ikke hverken mange eller store
sager der fylder i dagligdagen. Der er lidt udfordringer med trafikken ved Vestre vej i Grenaa
Desuden er der nogle enkeltsager der fylder lidt, men de håndteres på bedste vis imellem
politiet og kommunen. I kølvandet på de seneste dages omtale af stoffet MDMA vil politiet
have fokus på, om det dukker op i forskellige sammenhænge i Norddjurs.
Nyt fra kredsrådet:
Der er lavet en ny samarbejdsplan for kredsrådet i Østjylland.
Bo Lindballe deltager i møde vedr. Bande pakke 3.
Keld Kristensen deltager i en arbejdsgruppe vedr. økonomisk IT kriminalitet.
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Handlingsplan
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
I kredsrådets samarbejdsplan står der:
”Alle lokalråd mødes 4 gange årligt efter mødeindkaldelse og dagsorden. Hvert lokalråd
udarbejder en årlig handlingsplan, der giver en beskrivelse af lokalrådets arbejdsområder i det
kommende år.”
Den nuværende handleplan indeholder:
-

Personfarlig kriminalitet

-

Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og erhvervsejendomme

-

Organiseret kriminalitet (Bander og utilpassede unge)

-

Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe

-

Hærværk

-

Ekstraordinært forebyggende arbejde

-

Projekt 360 grader – helhedsorienteret indsats mod de socialt og kriminalitetsmæssige
mest belastede familier.

-

Vold og vold i familie- og parforhold

-

Tryghed i nattelivet, vold i det offentlige rum

-

Skolevægring

-

Projekt god løsladelse

Kredsrådets fokus i det kriminalitetsforebyggende arbejde er:
-

Forebyggelse af radikalisering

-

Bandeexit programmet

-

Konfliktråd

-

Offerrådgivningen

-

SSP Østjylland
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-

PSP samarbejdet

-

Social pejling

-
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Desuden særlige indsatser, som er:
-

Færdselssikkerhed

-

Indbrud i privat beboelse

-

Rocker- og bandekriminalitet

-

Tryghed

-

Økonomisk IT kriminalitet

-

Terror og sikkerhed

-

Gadeplansindsatsen

Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og SSP lokalrådet træffer
beslutning om, hvad SSP lokalrådets handlingsplan skal indeholde fremadrettet.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet drøftede punktet og besluttede, at Jens Peter Stehr undersøger hvilke formkrav
der er til Lokalrådets handlingsplan. Derudover blev det besluttet, at de lokale indsatser i
handlingsplanen bygges op på samme måde som i forebyggelsesplanen. Dvs. i generelle
indsatser, specifikke indsatser og individorienterede indsatser. Ud over de nævnte indsatser i
kredsrådets samarbejdsplans ønsker SSP lokalrådet i Norddjurs at have fokus på
skolevægring, X-IT (Rygning), projekt god løsladelse, tryghed i nattelivet og sociale medier.
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Projekt god løsladelse
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Er der nyt siden sidste møde?
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet har drøftet punktet og taget orienteringen til efterretning.
Der er på mødet blevet orienteret om at det stadig er et projekt, hvor der er løbende
evaluering.
Der er lavet en god samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Norddjurs kommune, og
der bliver bl.a. afholdt koordinerende møder.
SSP lokalrådet ønsker at sætte fokus på, at der skal være en hurtigere konsekvens ved
overtrædelse af den udarbejdede handleplan.
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Kriminalitetsstatistik
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
De nyeste tal udleveres og gennemgås på mødet.
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet drøftede og tog punktet til efterretning.
De nyeste tal blev udleveret og gennemgået. Tallene viser en fornuftigt udvikling i antallet af
anmeldelser i Norddjurs kommune. Samtidig kan det ses at ungdomskriminaliteten blandt
unge under 25 år er yderligere faldet i løbet af 2017.
Samtidig ønsker SSP lokalrådet at få tallene for særlov med i næste statistik, da disse tal
indgår i den årlige SSP årsrapport.
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Ungeprofilundersøgelsen
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunen

har

modtaget

mails

fra

komiteen

for

sundhedsoplysning

vedr.

Ungeprofilundersøgelsen.
Sagen drejer sig om, at der er stillet spørgsmålstegn ved om ungeprofilundersøgelsen er
tilstrækkelig anonym. Det har en Journalist skrevet om i denne artikel:
https://politiken.dk/indland/art6313575/180.000-b%C3%B8rn-og-unges-oplysningerom-sexliv-og-kriminalitet-er-indsamlet
ulovligt?utm_content=buffer7fc61&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&ut
m_campaign=buffer

Det har medført at Skolesundhed (Som står for ungeprofilundersøgelsen) er gået til
kammeradvokaten for igen at undersøge om loven kan fortolkes anderledes end den hidtil er
fortolket fra alle. Det er ifølge Skolesundhed sådan, at bare det, at der et eller andet sted ligger
nogle data, der kan gøre, at man ved at se på datasættet (ikke de rapporter SSP konsulent og
koordinatoren har trukket til skolerne) kan gætte sig frem til hvem eleverne er – og det selv
om der rent faktisk ikke er nogle der har adgang til disse datasæt – åbenbart er nok.
Skolesundhed arbejder på højtryk for at finde ud af hvad der kan/skal gøres, og de har taget
beslutningen om at trække alle data tilbage og bede kommuner om at slette alle rapporter fra
2015, 2016 og 2017.
Vi har her i kommunen ageret og handlet i god tro – og der er ingen børn og unge, der har
været eller vil være i en situation, hvor de ikke er anonymiseret, da vores datatræk i
kommunen ikke giver disse muligheder.
Kommunen har fulgt op på sagen i henhold til de retningslinjer skolesundhed.dk har
udstukket.
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Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet har drøftet punktet og taget det til efterretning.
SSP lokalrådet afventer nyt fra skolesundhed.dk inden der tages stilling til den videre brug af
ungeprofilundersøgelsen.
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Radikalisering og ekstremisme
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering omkring området og infohus på Djursland
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet drøftede punktet og tog det til efterretning.
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Rocker- og banderelateret kriminalitet
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering vedr. situationen på Djursland.
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet drøftede punktet og tog det til efterretning.
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SSP lokalrådets mødeplan
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling
29. maj 2018 kl. 9-11 v/ Østjyllands politi, Nordhavnsvej 1, 8500 Grenaa
4. september 2018 kl. 9-11 v/ UngNorddjurs, Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
4. december 2018 kl. 9-11 v/ Skole- og dagtilbudsområdet, Glesborg Bygade 1, 8585
Glesborg
Indstilling
SSP konsulent og koordinatoren indstiller at punktet tages til efterretning.
Beslutning i SSP Lokalråd den 20-02-2018
SSP lokalrådet tog punktet til efterretning.
SSP lokalrådet er inviteret til DKR’s møde d. 10. april 2018, som netop har lokalrådene på
som tema

12

SSP Lokalråd

10.

20-02-2018

Eventuelt
27.25.00.A00

18/2453

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling
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