HANDLEPLAN TIL AT BRYDE FØDEKÆDEN TIL GRUPPERELATERET ELLER
ORGANISERET KRIMINALITET FOR UNGE I KØGE KOMMUNE.
VERS. MARTS 2019.

Baggrund
Gennem adskillige år er der arbejdet med både pro- og reaktive indsatser på bandeområdet i Køge
Kommune. Der har været en nedskreven bandehandleplan siden 2009, og denne erstatter den seneste
version fra 2015.
De seneste år har kommunen været udfordret med en ny bandeproblematik, der blev håndteret med
nedsættelse af en politisk besluttet 1-årig task force med opstart d. 1/9-2017. Nærværende handleplan
tager sit afsæt i task forcens erfaringer og den afsluttende workshop.

Målsætninger
-

At børn og unge ikke rekrutteres til grupperelateret eller organiseret kriminalitet, herunder at børn og
unge kan færdes frit uden at blive konfronteret med kriminelle aktiviteter
At inddrage, ansvarliggøre og støtte forældre til børn under 18 år og i videst muligt omfang for unge
over 18 år.
At kommunen har en helhedsorienteret, tværgående pro- og reaktiv forankret indsats der løbende
moniterer udviklingen og iværksætter relevante foranstaltninger.

Handlinger
Proaktivt:
A) Indsats og forebyggelse i fx daginstitutioner, skoler, klubber og Campus, så forældrene tidligt og
løbende vejledes i at hjælpe børnene ind i prosociale fællesskaber. Medarbejderne skal være
opsøgende og opmærksomme på, hvilke signaler de skal reagere på og risikofaktorer, de skal holde
øje med.
B) Fælles specialiseret myndighedsindsats for børn og unge, hvor kriminelle handlinger og
risikoadfærd er en markant faktor.

C) Prioriteret og styrket tværfaglig og tværsektorielt samarbejde med henblik på at kunne iværksætte
en tidlig og rettidig indsats både ift. tendenser og på individniveau med udgangspunkt i data fra
mandagsgruppen.

D) I tilfælde, hvor mindreårige har tætte relationer til fængslede, skal der ske en orientering til
skoleledelsen/daginstitutionen og den forebyggende rådgiver jvf §115 i Retsplejeloven1.
E) Hvis en skole eller klub observerer en øget interesse for grupperelateret- eller organiseret
kriminalitet, kontakter skolen/klubben den pågældendes forældre enten telefonisk eller ved
personlig kontakt. Skolen skal inden kontakten om muligt have en dialog med de unge.
Den personlige og direkte kontakt med forældrene rummer mulighed for at håndtere
tvivlsspørgsmål samt forebygge misforståelser og fejlfortolkninger samt lytte til forældrenes
reaktion.
Ved behov kan SSP eller Familiecenter Køge kontaktes for sparring.
Efterfølgende skal mandagsgruppen orienteres.

Reaktivt:
Mandagsgruppen forestår koordinering af og gensidig orientering om tendenser, områder, grupper og
enkeltpersoner i relation til kriminalitetsforebyggelse. Der arbejdes efter vejledningen i ”På vej ud i
kriminalitet”.
Indsatser:
A) Hurtig gennemførelse af bandebekymringssamtale, der som udgangspunkt er et uanmeldt
hjemmebesøg. Samtalen gennemføres af medarbejder fra politiet samt en
myndighedsmedarbejder fra Familiecenter Køge/Ungecentret.
B) Unge under 18 år, der udviser bekymrende adfærd, inviteres til en samtale i FCK, hvor politiet i
udgangspunktet ikke er med. Som udgangspunkt orienteres skolen herefter, således, at der kan
arbejdes med den sociale dimension.
C) Mandagsgruppen vurderer ud fra aktuel viden, om og i hvor stor udstrækning indsats på
gruppeniveau bør iværksættes.

D) Ved afvikling af større arrangementer vurderes det hvilken indsats, der bør iværksættes for at
forebygge rekruttering og eksponering.

Appendiks A
Metodiske tilgange i behandling af unge, der er i tæt relation til grupperelateret kriminalitet
Appendiks B
Hensigtserklæringer i forhold til den tidlige forebyggende indsats i barnets og den unges nærmiljø.

1

§115 giver mulighed for, at myndighedssamarbejdspartnere KAN udveksle de nødvendige oplysninger, der er
relevante for at forebygge kriminelle handlinger. Udvekslingen vurderes både etisk og fagligt - også inden forældrene
involveres.

