Forord
Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have
mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under de rette
omstændigheder af personer med de rette kompetencer være et værktøj, der kan medvirke til at ændre
børn og unges risikoadfærd.
Menneskesynet og dermed tilgangen til den unge og dennes familie har væsentlig betydning for, at en
adfærdsændring kan finde sted. I den forbindelse har både praksiserfaring og tilgængelig
evidensbaseret viden vist, at den narrative og systemisk anerkendende tilgang til mennesker kan være
et godt udgangspunkt.
Ungdomskommissionen1 anbefaler, at den kriminalpræventive indsats over for børn og unges
risikoadfærd skal være tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende.
Bekymringssamtalen betragtes her som et af de værktøjer, der kan anvendes i det tværsektorielle
samarbejde mellem politiet og kommunen.
Bekymringssamtaler har i mange år i varierende grad været en del af den kriminalpræventive indsats
over for børn og unge under 18 år, der har udvist risikoadfærd, og dermed givet anledning til
bekymring. Bekymringssamtalen har været og er stadig en del af det tværsektorielle samarbejde
mellem Nordsjællands Politi og Hillerød Kommune.
Der foreligger kun ganske sparsomme indikationer for, at bekymringssamtaler som kriminalpræventiv
indsats2 har en forebyggende effekt. Justitsministeriets forskningskontor udsender i 2013 en
kortlægning af politiets udbredelse og anvendelse af bekymringsbreve og bekymringssamtaler. I den
udstrækning det er muligt, søger den at beskrive virkningen af indsatsen.
ETB-enheden (Enheden for Trygge Boligområder) i Nordsjællands Politi blev etableret 1. juni 2011,
som et 2-årigt projekt, hvorefter der ud fra et analytisk grundlag blev identificeret 4 lokale
indsatsområder – et af områderne er boligområdet Østervang i Hillerød kommune. Et af projektets
målkrav var gennemførelsen af et bestemt antal adfærds- og dialogbaserede samtaler med områdets
børn og unge, hvilket gav anledning til refleksion over kvaliteten i politiets bekymringssamtaler.
Kriminalpræventivt Sekretariat anbefalede derfor at tage udgangspunkt i den vejledning, det norske
politidirektorat (POD) har udviklet, seneste fra 2011.
Formålet med vejledningen er i højere grad at ensrette og sikre kvaliteten af bekymringssamtalen,
hvilket blandt andet søges gjort ved at strukturere den.
Målet med bekymringssamtalen er at skabe en adfærdsændring hos den unge, efter denne har fået
mulighed for at reflektere over sit liv, og dermed selv få indflydelse på sin fremtid. Processen tager
udgangspunkt i en systemisk og anerkendende tilgang til den unge og dennes sociale netværk.
Beslutningen om adfærdsændring skal komme fra den unge selv.
De unge og deres familier, der tilbydes en struktureret bekymringssamtale, identificeres og visiteres ud
fra bestemte retningslinjer, der tager udgangspunkt en tidlig indsats inden den unge begår kriminelle
handlinger.
Både politi og kommune har praksiserfaring inden for afholdelse af bekymringssamtaler, men det
forudsættes, at de medarbejdere fra politi og kommune, der gennemfører den strukturerede
bekymringssamtale, har tilstrækkelige kompetencer inden for systemisk anerkendende tankegang,
samt aktiv lytning – herunder social og kulturel forståelse.
Derfor udvikles inden for projektperioden en særskilt plan for kompetenceudvikling af medarbejdere i
ETB-enheden, Hillerød kommune, samt de kriminalpræventive medarbejdere på lokalstationerne i
Nordsjællands politi.
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Målgruppen for bekymringssamtale
Følgende kriterier er gældende ved visitation af unge til den strukturerede bekymringssamtale:
ALDER:
 Børn og unge fra ca. 10 år og op til 18 år bosiddende i Østervang.
TILKNYTNING:
 Børn og unge med tæt tilknytning til Østervang i form af relationer til bosiddende i Østervang,
eller
 Børn og unge der færdes regelmæssigt i området.
RISKOADFÆRD:
Risikoadfærd defineres i denne kontekst som:
 når unge en eller flere gange figurerer på politiets døgnrapport som ”Antruffet” eller ”Sagens
Person” i forbindelse med uroligheder eller kriminalitet.
 en ung, der én eller flere gange observeres sammen med personer kendt af kommune, eller
politi, for kriminel adfærd eller lign.
 en ung, som har begået sin første kriminelle handling f.eks. i form af butikstyveri, hærværk, vold
eller trusler, der sanktioneres med bøde eller betinget dom.
 gældende for dem alle er, at de udviser risikoadfærd i et omfang, der giver anledning til
bekymring hos politi og kommune.
UDEN FOR MÅLGRUPPEN:
 Personer, som tidligere har været til bekymringssamtale, eller som er særdeles kendt i det
kriminelle miljø.
 I tilfælde af dom, hvor den unge pålægges vilkår fra kommunen, kan bekymringssamtalen
bortfalde.

Visitation til bekymringssamtale:
1. Bekymringen bringes op på et ”SSP-møde3”, hvor politi og kommune er repræsenteret. Udveksling
af informationer sker jfr. Retsplejelovens § 115.
2. Vurdering af tilgængelige informationer fra deltagende myndigheder omkring den unges
risikoadfærd.
3. Ved enighed om at en ung giver anledning til fælles bekymring, indhenter parterne eventuelle
supplerende informationer i de respektive organisationer i form af efterretninger og opdateringer i
IT-systemer (hos politiet f.eks. POL-SAS4 / POL MAP LITE - SOCIALT VÆRKTØJ).
4. Samtalen betragtes som en del af en helhedsorienteret indsats – undersøges det om der allerede
foreligger andre sociale indsatser omkring den unge og / eller familien.
5. Det kan indgå i overvejelserne, at en bekymringssamtale kan være en indgangsvinkel til deltagelse
i Konfliktråd eller mægling.
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I Hillerød kommune benævnes dette møde for ”Mandagsgruppemøde”.
Politiets elektroniske sagsstyringssystem.

Indkaldelse til bekymringssamtalen:
1. Det er politiet, der indkalder til bekymringssamtalen – først ved telefonisk henvendelse til forældre /
værge, hvor tid og sted aftales.
2. Afklaring af hvorvidt der er behov for en tolk til bekymringssamtalen5.
3. Samtalen planlægges som udgangspunkt til at finde sted inden for Hillerød kommunes almindelige
åbningstid, der er mandag – onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 12-18, og fredag kl. 10-13.
4. Forældrebrev6 udfærdiges med bekræftelse af tid og sted, og sendes til forældre/værge (koncept i
POL-SAS).

Sted for afholdelse af bekymringssamtalen:
1. Bekymringssamtalen finder sted på Station Midt.
2. Egnet lokale bookes via Outlook-kalender – samtalens varighed ca. 1 time.

Praktiske forhold inden samtalen:
1. Politiet optræder i uniform under samtalen – ikke bevæbnet.
2. Hvis der er tolk til stede – gøres bekendt med, at dennes rolle udelukkende er at oversætte, hvad
der bliver sagt.
3. Andre ressourcepersoner kan medvirke som støtte i forhold til den unge og familien – f.eks.
gadeplansmedarbejder, søskende, mentor osv. De deltager uden taleret med mindre
samtaleværterne inddrager dem i samtalen.
4. Samtaleværter mødes ca. ½ time inden selve bekymringssamtalen for at afklare roller og
strukturere samtalen.

Hvis du fokuserer på løsninger, får du løsninger
Hvis du fokuserer på problemer, får du problemer
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Nordsjællands politi afholder udgifter til tolk.
Se bilag 1.

Selve samtalen:
1. Rammerne for selve samtalen:
 Velkomst ved politi, idet samtalen afholdes på politistation, og det er politi, der har indkaldt til
samtalen.
 Opbygge en tillidsfuld ramme for at vinde taleret i den unges og forældrenes liv, f.eks. ved at
sige ”Tak fordi I møder op til samtalen – det viser, at I tager jeres forældreansvar alvorligt” (give
a little – gain a lot).
 Introduktion af de tilstedeværende – kommune, politi og evt. andre.
2. Samtaleværter fortæller den unge og pårørende om spillereglerne for samtalen:
 Det er en frivillig samtale.
 Formålet med samtalen er at se fremad, og finde frem til aftaler, der kan støtte den unge i en
konstruktiv retning.
 Samtalens forventede længde,
 Mobiltelefonen slukkes.
 Den unge har ret til at ”sende forældrene ud”. Samtaleværterne kan også spørge den unge fx:
”vil det være en hjælp for dig, hvis din far og mor går udenfor?”
 Deltagerne gøres bekendt med, at der tages noter til samtalen, og der skrives en rapport til
dokumentation, ligesom en kopi sendes til kommunen,
 En fælles accept af aktiv deltagelse i samtalen, jfr. de anførte spilleregler.
3. Redegørelse og baggrund for indkaldelsen til samtalen – den fælles bekymring fra politi og
kommune, og hvordan netværket ser på den unge:
 Orientering om eventuel strafferetslig konsekvens af risikoadfærd.
 Samtalen gennemføres som en dialog ved hjælp af aktiv lytning, og med en systemisk,
anerkendende tilgang til den unge,
 Opsummering af samtalens indhold – hvad har vi talt om, og hvilke aftaler er indgået.
 Samtaleværterne takker for alles deltagelse og engagement, og giver udtryk for, at de har tillid
til, at de indgåede aftaler overholdes.
 Den unge gøres bekendt med, at samtaleværterne vil bestræbe sig på at støtte den unge i at
overholde aftalerne.
4. Samtykkeerklæring7 (koncept i POL-SAS) kan udfærdiges, hvis forældrene vil give samtykke til, at
relevante personer inddrages i aftalerne – f.eks. en skolelærer eller en klubleder.
5. Kontrakt8 (koncept i POL-SAS) kan udfærdiges. Den indeholder en kort beskrivelse af, hvilke aftaler
der er indgået mellem parterne – forældre og ung får en kopi med hjem således, at der ikke er tvivl
om, hvad der er aftalt.
6. Opfølgningssamtale. Forældre og den unge gøres bekendt med, at der vil blive tilbudt en
opfølgningssamtale, og tidspunkt aftales så vidt muligt ved afslutningen af bekymringssamtalen,
eller så hurtigt som muligt efterfølgende. Opfølgningssamtalen kan gennemføres på bopælen efter
ca. 1 mdr. - eller på anden relevant lokalitet.
7. Evaluering. Forældrene og den unge spørges om de vil indgå i en evaluering af
bekymringssamtalen med henblik på at udvikle og kvalificere denne. Evalueringen gennemføres
som et interview på et senere tidspunkt.
 Samtykkeerklæring9 (koncept i POL-SAS) underskrives, hvis forældre og ung vil indgå i
evalueringen.
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Se bilag 2.
Se bilag 3.
Se bilag 4.

Opfølgningssamtale:
1. Inden samtalen indhentes oplysninger jfr. pkt. 3 under Visitation til bekymringssamtalen – både hos
politi og kommune, for at klarlægge, om den unges adfærd giver anledning til yderligere dialog.
2. Samtaleværterne indfinder sig efter aftale på den aftalte lokalitet – eventuelt med tolk.
3. Forældre og ung spørges om, hvordan det er gået siden bekymringssamtalen – er der sket
ændringer, og hvordan går det med eventuelle aftaler, der blev indgået i ”kontrakten”.
4. Vurdering af, om der er behov for yderligere dialog og i givet fald hvem kan bedst støtte den unge
og familien i den fortsatte indsats.

Registrering / dokumentation:
1. Politiet registrerer og dokumenterer bekymringssamtaler i POL-SAS under gerningskode 60190, og
der oprettes jour. nr. inden samtalens gennemførelse – også selv om ingen møder til samtalen – så
registreres dette.
2. Ad jour.nr. 0900-10799-00002-13 anføres på rapporten.
3. Vejledning for registrering og dokumentation beror internt på politiets Intranet på
Beredskabsportalen.
4. Rapport omkring indholdet af samtalen skal udfærdiges i ”ANMELDELSESRAPPORT” (den slettes
ikke),
og
opfølgningssamtalen
udfærdiges
som
fortsættelsespåtegning,
også
i
anmeldelsesrapporten,
5. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:
 Årsagen til samtalen – den fælles bekymring.
 Hvem er til stede ved samtalen.
 Hvordan forholder den unge og forældrene sig til bekymringen.
 Beskrivelse af aftaler, samt hvem der har ansvaret for udførelsen.
 Hvem støtter den unge til at gennemføre indgåede aftaler.
 Er der udfærdiget samtykkeerklæring og/eller kontrakt omkring indgåede aftaler
 Aftale om tidspunkt for eventuel opfølgningssamtale.
 Start- og sluttidspunkt for samtalen.
6. Rapportkopi til kommunen – via næste ”SSP-møde” – anmærkning på sagen i POL-SAS under
dispositioner, dispositionskode 9300,
7. Målkrav: jfr. målkrav til Enheden for trygge Boligområder.

bilag 1

HUSKELISTE til den praktiske gennemførelse af strukturerede bekymringssamtaler

Nordsjællands politi
Visitation til
samtalen i
”Mandagsgruppen”

Hillerød kommune

FÆLLES BEKYMRING

Forebyggelsesmedarbejder undersøger POL MAP LITE
og POL-SAS for informationer om den unge.

Indkaldelse til
samtalen

Egnet mødelokale

Registrering og
dokumentation
I POL-SAS

Telefonisk kontakt til forældre omkring:
1. fælles bekymring,
2. tid og sted for afvikling af samtale,
3. forældrebrev – koncept i POL-SAS under brevpapir
4. vurdering af behov for tolk.

Bookes på Station MIDT inden for kommunens
almindelige åbningstid. Bookes via Outlook-kalender.

8. Anmeldelsesrapport oprettes i POL-SAS under
gerningskode 60190, samt anvendelse af ad jour.
nr. 0900-10799-00003-13.
9. Der
udfærdiges
rapport
ANMELDELSESRAPPORT.
Indholdet
opfølgningssamtalen
udfærdiges
fortsættelsespåtegning
ANMELDELSESRAPPORTEN.
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10. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:









Årsagen til samtalen – den fælles bekymring.
Hvem er til stede ved samtalen?
Hvordan forholder den unge og forældrene sig til
bekymringen?
Beskrivelse af aftaler, samt hvem der har ansvaret
for udførelsen.
Hvem støtter den unge såfremt aftaler ikke
overholdes?
Er der udfærdiget samtykkeerklæring og/eller
kontrakt omkring indgåede aftaler
Aftale om tidspunkt for opfølgningssamtale.
Start- og sluttidspunkt for samtalen.

11. Der
udfærdiges
”aftalekontrakt”
og
evt.
samtykkeerklæring – koncepter i POL-SAS under
brevpapir.
12. Rapportkopi til kommunen via ”Mandagsgruppen” –
anføres under dispositionskode 9300 (underretning
til kommunen).

SSP-konsulent /
ungerådgiver undersøger
om evt. sagsbehandler eller
andre i kommunen har
relevante informationer om
den unge.

bilag 2

Hillerød d. dd.mm.åååå

Forældrebrev
Til:
Forældrenavn
Adresse
Postnummer + By

Tak for telefonisk samtale, og som aftalt sendes en bekræftelse på vores aftale om møde på Hillerød
Politistation:

Dag: [Skriv tekst]
Dato: [Skriv tekst]
Kl.:[Skriv tekst]

Samtalen skal bruges til at se fremad og sammen indgå aftaler, der kan støtte BARNETS NAVN i en
konstruktiv retning.

Med venlig hilsen

Dit navn
Stilling
mobil tlf. nr.
Enheden for trygge Boligområder
Station Midt

bilag 3

Hillerød d. dd.mm.åååå
Jour.nr.: Journalnummer!

Forældresamtykke

Undertegnede giver hermed skriftligt samtykke til, at nedennævnte oplysninger og aftaler vedr. barnets
navn må videregives til anførte interessenter.
Oplysninger:

Felt til oplysninger

Aftaler:

Felt til aftaler

Interessenter:

Felt til interessenter

…………………………..
Ung over 15 år

…………………………..
Sagsbehandler

………..…………………..
Forældre / værge

bilag 4

Hillerød d. dd.mm.åååå
Jour.nr.: Journalnummer!

Kontrakt

Undertegnede, den unges navn - lover hermed, at gøre mit bedste for at:

1:

Felt til at beskrive aftalen

2:

Felt til at beskrive aftalen

3:

4:

Felt til at beskrive aftalen

Felt til at beskrive aftalen

…………………………..
Den unges navn

…………………………..
Sagsbehandler, politi

………..…………………..
Sagsbehandler, kommune

bilag 5

Hillerød d. dd.mm.åååå
Jour.nr.: Journalnummer!

Samtykke til deltagelse i evaluering af bekymringssamtale

Undertegnede giver hermed mit skriftlige samtykke til, at Hillerød kommune og Nordsjællands politi må
rette henvendelse til mig på et senere tidspunkt med henblik på en evaluering af bekymringssamtalen.

…………………………..
Ung over 15 år

…………………………..
Sagsbehandler

………..…………………..
Forældre / værge

Dialog for ansvar og positiv ændring

