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Kære Jonas Bjørn Jensen
Tak for din henvendelse af 12. september 2012. Du har stillet følgende
tre spørgsmål:
1. Hvor mange kommunale eller kommunalt støttede tilbud og
indsatser rettet mod unge og udsatte unge, er der på Nørrebro?
Du ønsker en liste over de forskellige tilbud og indsatser.
2. Hvor mange af disse indsatser er rettet mod kriminelle, og
hvor mange er rettet mod den gruppe af udsatte unge på
Nørrebro, der ikke er kriminelle?
3. Mener borgmesteren og forvaltningen, at der er et passende
antal tilbud til udsatte unge, der ønsker fællesskaber om andet
end kriminalitet?
Den 20. september modtog du svar på,
på hvilke indsatser for unge
Socialforvaltningen har på Nørrebro og hvilke indsatser, der har fået
støtte via § 18-midlerne
midlerne i 2012.
201 Jeg henviser endvidere til Socialudvalgets drøftelse den 14. november, hvor der indgår en oversigt
over alle forvaltningers indsatser for unge på Nørrebro samt frivillige
organisationers indsatser.
Ad 2.
Du spørger videre,
dere, hvilke af disse indsatser der er målrettet kriminelle
unge, og hvilke der er målrettet udsatte unge generelt.
Det er i den forbindelse centralt at være opmærksom på, at den generelle hjælp til udsatte børn og unge også er en del af det kriminalkriminal
præventive arbejde, selvom det ikke
ik bunder i en konkret bekymring
for kriminalitet. Kriminalitetsforebyggelse foregår på flere niveauer.
Det kan være en indsats i form af FamilieFamilie og Ungerådgivningen eller
i form af socialrådgivere, der fysisk er placeret i daginstitutioner eller
på skoler nogle dage om ugen og derfor nemmere kan få en dialog
med pædagoger, lærere, forældre mv. omkring en bekymring for et
barn eller en ung og håndteringen af denne bekymring.
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Der kan også være tale om mere indgribende indsatser i form af
foranstaltninger i regi af Børnefamiliecenter København. Disse
indsatser bunder i en konkret bekymring for barnet eller den unges
udvikling, herunder kan der også være tale om konkret bekymring for
kriminalitet.
En konkret kriminalitetsforebyggelse kan derudover både være målrettet bestemte grupper af unge – eksempelvis gadeplansindsatsen og
18+ centrene - og individer, eksempelvis Den Korte Snor.
Netop fordi kriminalitetsforebyggelse foregår på flere niveauer, er det
vanskeligt at give et klart billede af, hvilke af forvaltningens indsatser
på Nørrebro der er målrettet kriminalitetstruede unge, og hvilke der er
målrettet udsatte unge generelt. Som nævnt ovenfor betragtes indsatser som gadeplansarbejdet, 18+ centrene og indsatsen i Den Korte
Snor dog som indsatser, der er direkte målrettet unge, hvor der er en
konkret bekymring for kriminalitet, eller hvor den unge allerede er
havnet i kriminalitet, mens resten af indsatserne er målrettet udsatte
unge generelt, herunder også kriminalitetstruede unge.
Ad 3.
Du spørger endvidere, om borgmesteren og forvaltningen mener, at
der er et passende antal tilbud til udsatte unge, der ønsker fællesskaber
om andet end kriminalitet?
Som det fremgår af den tidligere fremsendte liste over indsatser på
Nørrebro, er der en bred indsats målrettet udsatte unge, herunder
kriminelle unge på Nørrebro. Forvaltningen er hele tiden opmærksom
på udviklingen på Nørrebro, herunder viften af tilbud og indsatser.
Der er på den baggrund en tæt kontakt mellem den respektive områdechef, de andre forvaltninger og Socialforvaltningens centrale
kontorer.
I Københavns Kommunes budget for 2013 er der særlig fokus på
koordineringen af de forskellige indsatser. Blandt andet er der givet
1,9 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014-2016 til en styrkelse af SSP
organisationens arbejde med unge over 18 år. Budgetpartnerne var
derudover enige om, at styrke samarbejdet mellem Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens gadeplansindsats for at
opnå en bedre effekt af arbejdet.
Socialforvaltningen er enig i dette fokus på koordinering og samarbejde. Ligeledes ser forvaltningen et behov for at forankre nogle af de
midlertidige indsatser i området, herunder særligt gadeplansindsatsen.
Den midlertidige finansiering af gadeplansindsatsen skaber udfordringer i forhold til at opnå et lokalkendskab, etablere samarbejdsrelationer med aktører i områder og i forhold til relationsdannelsen
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mellem gadeplansmedarbejdere og den unge. En relation der er særlig
skrøbelig overfor forandringer.
På baggrund af ovenstående ser Socialforvaltningen et behov for at
fortsætte det nuværende kriminalitetsforebyggende arbejde på Nørrebro og i særlig grad have fokus på koordineringen og samarbejdet
mellem de aktører, der er tilstede i området.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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