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1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Albertslund Kommunes Kriminalpræventive strategi. 

Mikkel Nielsen gennemgik strategien. Til stede var også Kasper Fisker, nyansat leder for den 
kriminalpræventive enhed. 
Den kriminalpræventive strategi har omlagt indsatsen. Gadeteam, SSP og Klub Frihjulet er 
nedlagt, i stedet er der oprettet en enhed med 6 ansatte. SSP-lærerne er stadig ude på de 
enkelte skoler med den samme ressource som hidtil. 
Den kriminalpræventive strategi har tre ben med hver tre indsatsområder. Et 
gennemgående træk er at man vælger indsatser, som der er erfaring for virker andre steder. 
Medarbejderne skal ikke bare være engagerede, men også bruge de bedste metoder. 
Forebyggelse: 
Kriminalpræventive læseplaner i skolerne. Der arbejdes allerede med at mindske 
risikoadfærd, som bl.a. er alkohol, rygning og hashrygning. Det er endnu ikke besluttet, 
hvilket system der skal bruges i de nye læseplaner, men der findes afprøvede læresystemer. 
Øget samarbejde mellem kommune og politi i Lokalrådet. Der findes et lokalråd i alle 
kommuner, men det fungerer lidt forskelligt. Vi har valgt at gøre det til styregruppe for det 
kriminalpræventive arbejde. Politiet er formand, kommunen næstformand. 
Enkeltsagsbehandling på koordineringsmøder med politiet. Enkeltsagsbehandling er en 
metode, hvor der er faste arbejdsgange for alle sager. Et butikstyveri fører til en anden 
handling end et voldeligt overfald, men i alle sager er man klar over hvem der skal kontakte 
familien, den unge osv. 
En tryg by: 
Oplevelsen af tryghed er forskellig fra person til person, men noget der er med til at skabe 
utryghed er mørke, lukkede steder og tilstedeværelsen af misbrug og hashhandel. 
Gennemføre tryghedsvandringer, i de boligområder, hvor afdelingen har lyst. Ved en 
tryghedsvandring går man rundt i området og finder de utrygge steder og aftaler hvad der 
kan gøres ved det. Det kan handle om at beskære bevoksning eller opsætte lys. 
Netværk om misbrug. Hashmisbrug fylder meget, når vi taler om kriminelle unge. I realiteten 
er det kun 10% af de unge, der ryger hash i det hele taget, men de unge, der har et misbrug 
skal hjælpes. Ved at nedsætte et netværk bliver der set samlet på feltet. Hvilken behandling 
skal bruges, skal kommunen have sit eget tilbud eller købe ude i byen? 
Bedre samarbejde mellem kommunen, boligorganisationer og politi. Vi samarbejder allerede 
rigtig godt med det boligsociale arbejde, men dette skal udvikles til et tættere samarbejde 
mellem kommunens og boligorganisationernes indsatser. 
Spørgsmål: Samarbejdet med Natteravnene. Kommunen har været med til at stifte 
foreningen og Mikkel giver årligt oplæg for dem om situationen i kommunen, så deres 
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nattevandringer kan tilpasses behovet. 
Spørgsmål: Indsats overfor konkret hashhandel. Det er en politiopgave, men handlen flytter 
ofte bare rundt, når politiet gør en indsats. Beboere med viden om hashhandel bør kontakte 
politiet, så de får et billede af hvor og hvornår det finder sted. 
Spørgsmål: De unge der ryger hash har ofte andre problemer. Ved de hvor de skal gå hen for 
at få hjælp? Det er skolerne selv der bestemmer, hvor meget de informerer generelt om 
hash og behandlingsmuligheder. Kommunen har en Åben Rådgivning for unge, men heller 
ikke den er nødvendigvis bredt kendt blandt de unge. 
En ny vej for kriminalitetstruede: 
Genoprettende praksisser er en konfliktmæglingsmetode, hvor offer og udøver møder 
hinanden. Metoden reducerer mobning og vold og skal indføres i skoler og klubber. 
I gang med uddannelse og arbejde. De mest udsatte unge skal hjælpes i gang med 
uddannelse eller arbejde. Jobcentret og UU tager sig af en gruppe unge, der havner udenfor 
et normalt forløb, men familieafsnit og kriminalpræventiv enhed skal tage sig af de allermest 
udsatte. De forskellige mentorordninger, der eksisterer skal koordineres. Der eksisterer 
allerede samarbejde med Jobcentret om at finde fritidsjob. 
Involvere børn og unge og lave hjemmebesøg. Der er forskel på at gøre noget od de unge 
(straffe f.eks. med bortvisning fra skolen), for de unge (f.eks. give en kontaktperson) eller  
med de unge, hvor der etableres samarbejde med hjemmet og med det nære netværk. 
Nalen fortalte om konkrete erfaringer med at blive involveret som nær familie til en udsat 
familie. Integrationsrådet støtter at bruge hjemmebesøg som metode. Der er ingen 
struktureret brug af hjemmebesøg nu.  
Spørgsmål: Hvordan kan der tilbydes noget mindre bogligt til dem, der ikke trives i skolen. 
Der er allerede forskellige initiativer for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse og 
skolereformen skulle også gerne give mulighed for flere praktiske opgaver i skolen. I 
Metalværkstedet i Kanalens Kvarter er der et samarbejde med Herstedlund skole om at 
sende elever i praktisk arbejde, forestået af frivillige. Dette tilbud er godt for nogen, men det 
gælder om at have mange tilbud, så der er noget der passer alle.  Kan der udvikles en model 
med praktik og skole sideløbende? 
Spørgsmål: Hvad er forældrenes rolle for at understøtte forebyggelsen? De ressourcestærke 
forældre er aktive allerede, de andre forældre skal inviteres ind og der skal vi finde den 
rigtige metode. 
Spørgsmål: Hvor er PPRs rolle? Er der børn som ikke får hjælp, der har meget fravær? PPR 
skal hjælpe de børn der har psykiske udfordringer. Vi har meget fravær i skolerne i 
Albertslund, hvor vi ligger nr. 5 i Danmark. Der gøres en indsats nu, hvor de 20 børn med 
mest fravær hjælpes. 
Spørgsmål: Kan vi gøre noget for hjemløse unge (unge, der er smidt ud hjemmefra)? Vi har 
ikke en ungdomspension, det var evt. noget man kunne samarbejde med Glostrup 
Kommune om. I Albertslund er der 8 boliger med støtte til udsatte unge. 
 

3. Medborgerskabspolitik 
Kommunens borgerinddragelse om medborgerskabspolitikken, der var planlagt til juni er 
blevet udsat til efteråret. Det skyldes bl.a. at man gerne vil have kommunens nye vision klar 
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først. Et af punkterne i den er Fælles liv, som bl.a. handler om hvordan Albertslund udnytter 
mangfoldigheden i sin befolkning og hvordan vi skaber lokale fællesskaber. Den er i høring 
fra 1. juni. Karen, Lene, Chresten og evt. Tülay skriver et høringssvar, når den kommer. 
Som bilag var der udsendt resumé af Det nationale Integrationsbarometer, som har målt 
medborgerskab på ting som politisk deltagelse, foreningsmedlemskab og anerkendelse i 
samfundet. Det går fremad med medborgerskabet. Nogle tal er dog lidt underlige, f.eks. 
skulle der være 86% politisk aktive, hvordan defineres det? (Af spørgeskemaet fra 
undersøgelsen fremgår, at det også omfatter at være en bevidst forbruger og f.eks. købe 
økologisk og at støtte indsamlinger.) Rapporten er relativt hurtigt læst og kan give et billede 
hvordan man kan definere medborgerskab og den sammenligner også danskere, indvandrer 
og efterkommere. Kravene til graden af medborgerskab skulle gerne være de samme uanset 
baggrund. 
 

4. Opfølgning på sidste møde om ældre 
Mangfoldighedsplejehjemmet på Peder Lykke Centret tog nogle gode hensyn til deres 
beboeres baggrund, men egentlig er det hensyn et plejehjem altid skal kunne tage til sine 
beboere: at man får mad, man kan spise (også hvis man f.eks er vegetar) og at man kan blive 
forstået, når man vil kommunikere noget vigtigt. Det var ærgerligt at lederen af 
plejehjemmene, Bjarne Webb, måtte melde afbud til besøgt. Vi vil gerne have en dialog med 
ham. 
Aktuelt er der en sag om madleverancen til plejehjemmet. Hvis man får mad udefra, har 
man mindre indflydelse på hvad der leveres og sværere ved at tage hensyn til forskellige 
madvaner. 
Nalen har holdt møde med leder af ældreområdet Ulla Kusk og med Bjarne Webb om 
muligheden for at lave en særlig plejehjemsafdeling, når Albo lukker og giver ledige lokaler. 
Der var ikke enighed om, at det var den rigtige tankegang. Bør de hensyn ikke kunne tages 
alle steder? Samtidig må man tage hensyn til at beboerne gerne vil bo sammen med nogen, 
de kan have et fællesskab med. 
Som bilag til mødet var fremsendt fordeling af lægekontakter i Albertslund for alle over 60, 
fordelt på etnisk baggrund. Den viser flere kontakter for personer med dansk baggrund, men 
det kan spille ind at der er langt flere meget gamle i den gruppe. Der arbejdes på at finde et 
tal for det forventede behov for plejeboliger i forskellige aldersgrupper. Umiddelbart ser det 
ud til at for personer under 75 år (som langt de fleste med anden etnisk baggrund i 
Albertslund er) ligger det på ca. 1%. 
 

5. Workshop om Sundhedshuset. 
Lene Lonnov deltog i workshop 23.4. Der er netop kommet referat, som vedlægges. Der er 
ikke så meget, der har særlig fokus på etniske minoriteter, der er kommet med, udover 
tilbud via sundhedsformidlere. Men personer med anden etnisk baggrund må indgå i 
målgruppen til andre tiltag, f.eks. madlavningskurser og rygestopkurser. Lene talte om den 
seniorhøjskole vi oplevede på Peder Lykke Centret, men dette aspekt er ikke kommet med. 
Fra sidste års rapport kan vi gentage at forløbsprogrammer (kurser til kronisk syge) bør 
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udvikles, så de kan rumme en gruppe med dårligere danskkundskaber, der har stort behov. 
Der kommer mere og mere udskrivning til fortsat indsats i kommunen. 

6. Meddelelser: 
Der blev uddelt foldere for International Medborgerdag 30. maj 
Mohamed Moumou deltog i Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskabsmøde 9. maj, 
men var desværre ikke til stede for at fortælle om det. 
Britta og Lars fra Ældrerådet er i gang med et interviewprojekt blandt ældre med tyrkisk, 
pakistansk, marokkansk og syrisk baggrund. Der er nu lavet 16 interview med kvinder og 
taget kontakt for at få fat i nogle mænd. Når der er ca. 25 interview er det planen at udgive 
en bog sammen med Lokalhistorisk forening. Der er stor vilje til at fortælle sin historie, som 
bl.a. handler om stor glæde ved at flytte ud til Albertslund. Der var forslag om også at sætte 
en historie i AP. 
Tina fortalte fra Skolerådet at det er nyetableret efter valg. Der er bl.a. bekymring for 
udmeldelser fra SFO i forbindelse med skolereformen. Heldigvis ser det ud til at kommende 
0. klasse er godt tilmeldt SFO. 

7. Evt. 
Næste møde er den 26. august. Husk at skrive det i kalenderen. 
 


