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1

Drøftelse af Ung i Rudersdals opgaver

03.03.2021

Sagsnr.
21/3918

Resumé
Formanden for Ung i Rudersdals bestyrelse har bedt om et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på at få en drøftelse af Ung i Rudersdals opgaver, særligt
med henblik på opgaveløsningen indenfor det kriminalpræventive område.

Sagsfremstilling
Følgende punkter ønskes drøftet:
Ung i Rudersdals opgaveportefølje og medarbejderpræsentation
-

Ungechefen gennemgår Ung i Rudersdals opgaveområder og dertil knyttede
medarbejdere
Igangværende projekter
Planlagte projekter

Ungestrategi
-

Fra strategi til praksis – hvad nu? Ungechefen og ungekulturkonsulent Lise
Marie Mikkelsen gennemgår, hvordan implementering og udfoldelsen er
tænkt ind i de kommunale områder samt den foreløbige handleplan

Ung i Rudersdals rolle i forhold til den kriminalpræventive handleplan
-

Præsentation af medarbejderne (inkl. det pædagogiske personale)
Introduktion til den kriminalpræventive handleplan gennem praksisforklaring
af SSP koordinator Katrine Reumert
Indflyvning i Social pejling v. SSP konsulent Brian Hjermind
Introduktion til Gadeteamets arbejde v. gadeteamskoordinator Mark Valentin
Forklaring om, hvilke former for meldinger SSP/Gadeteam får ind, og hvor i
kommunen de kommer fra

Opsamling af dagens ideer
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-

Giver dagens drøftelser anledning til ideer, der skal drøftes yderligere

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter punkterne.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.03.2021
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøftede de opstillede punkter og tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ung i Rudersdals opgaveportefølje og medarbejderpræsentation
Gitte Magnus gennemgik en præsentation af Ung i Rudersdal.
Formanden kvitterede for et godt overblik og påpegede, at overblikket kan bruges
aktivt til at informere Kommunalbestyrelsen om Ung i Rudersdals gode arbejde.

Ungestrategi
Lise Marie Mikkelsen gennemgik tænkerne omkring implementering og udfoldelse af
den nye ungestrategi.
Formanden kvitterede for det flotte arbejde med ungestrategien og bifaldt, at andre
områder i kommunen byder ind. Ungestrategien peger på vigtige emner. Der er
landsdækkende udfordringer med unge og sårbarhed.

Ung i Rudersdals rolle i forhold til den kriminalpræventive handleplan
Katrine Reumert gennemgik SSP organiseringen på landsplan.
Brian Hjermind gennemgik arbejdet med den forebyggende indsats. Filmen ”Ungeliv
på kanten” blev vist.
På et spørgsmål om, hvorvidt man kan gøre mere med tildeling af flere ressourcer til
forebyggelse, svarede Brian Hjermind, at det forebyggende arbejde i dag løftes af én
enkelt medarbejder, der naturligt ikke kan dække hele kommunen og det efterspurgte behov fra forældre og skoler, der er positivt stemte overfor tilbuddet om social
pejling. Tilbuddet om social pejling dækker både privat- og folkeskoler, og der er god
feedback fra forældre og skoler.
Brian Hjermind fortalte, at Natteravnene i Rudersdal er en lokal afdeling, der består
af frivillige. Ung i Rudersdal har et fint samarbejde med dem. Anne Mejding er formand for Natteravnene. Katrine Reumert fortalte, at Natteravnene har svært ved at
rekruttere frivillige, da holdningen er, at man er natteravn i hele kommunen og ikke
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kun i lokalområdet.
.
Der er netop lavet en ungeprofilundersøgelse blandt kommunens unge med fokus
på blandt andet alkohol, rygning og stoffer. Brian Hjermind er i gang med at samle
op på de dugfriske tal. Data vil blive fremlagt for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
Katrine Reumert gennemgik den kriminalpræventive handleplan i forhold til samarbejdet mellem kommunale områder, de enkelte sagsbehandlere, Væksthuset, politiet
mv. Der er et godt og bredt samarbejde med områder og aktører på tværs i kommunen i forhold til indsatser.
Mark Valentin gennemgik gadeteamets arbejde, der primært består i relationsarbejde som en opsøgende pædagogisk opgave samt et tæt samarbejde på §115møder med politiet.
Utryghedsskabende adfærd blev drøftet, idet nogle oplever, at unge samler sig i
grupper og kan skabe utryghed.
Mark Valentin og Katrine Reumert fortalte, at de utryghedsskabende unge er mobile
og flytter sig rundt og væk fra opmærksomhed fra gadeteam og politi. Det er ikke
opfattelsen, at de unge gør noget, men tendensen til at unge i grupper bliver italesat
som bander og nogle, der gør andre fortræd, skaber utryghed. Politiet rykker ud til
meldinger om utryghedsskabende adfærd, men oplever sjældent kriminelle handlinger eller adfærd, når de ankommer. Der er løbende pædagogiske samtaler med unge om deres fremtoning.
Gitte Magnus opfordrede til, at man kontakter Ung i Rudersdal/Gadeteamet, hvis
man oplever områder, hvor der er utrygt at komme, og Katrine Reumert pointerede,
at man skal ringe til politiet, hvis man oplever kriminelle handlinger. Det er forældre
og borgere, der skal kontakte politiet. Politiet opretter ikke sager, hvis Ung i Rudersdal henvender sig. Man skal hjælpe sine børn til at skelne mellem utryghed og en
reel frygt.
Formanden foreslog, at gennemgangen af det kriminalpræventive arbejde blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen.
Per Carøe kvitterede for Ung i Rudersdals arbejde i forhold til det relationelle arbejde
med kommunens unge. Det er en del af Ung i Rudersdals kerneopgave. Det kriminelle er politiets opgave.
Eric Beran foreslog, at man producerer en video om Ung i Rudersdals arbejde med
fokus på gadeteamet og SSP. Per Carøe supplerede med, at man kan inddrage ressourcestærke unge til at lave indhold og budskab.
Forvaltningen arbejder videre med ideen. Emnet kommunikation tages med som
emne til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

Opsamling på dagens ideer
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Bestyrelsen ønskede, at følgende emner fra mødet noteres til yderligere handling og
drøftelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

At ungeprofilundersøgelsens pixieudgave kommer ud i relevante udvalg
At der drøftes, hvilken forskel flere ressourcer i forebyggelse kunne gøre
Hvad er mulighederne for temadrøftelse om Ung i Rudersdals opgaver
Oplysningskampagner om SSP og Gadeteam
Nudging i forhold til ”store” passer på ”små”
Forældreansvar i de unges frie tid

Det blev besluttet, at emnet kommunikation drøftes på det kommende bestyrelsesmøde den 29.03.2021.
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