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Til stede: Derya Turkmen, Rukhsana Ali, Lene Lonnov, Thomas Hørby, Karen Tobisch, Stig Larsen, 
Knud Dahn, Britta Schneider-Jørgensen, Chresten Larsen, Fatema Aziz, Jan Eriksen og sekretær 
Mette Duekilde. Som oplægsholder Kasper Fisker, Den kriminalpræventive enhed..  

Afbud:  Estrella Acosta, Claus Rasmussen, Tülay Dogan, Sadiq Beg, Nebi Deveci , Carl Andersen, 
Nurene Ahmed, Almaas Ahmed, Qamer un Nisa, Nilgün Erdem, Anita Kallesøe, Yasin Yorulmaz, 
Mohamed Moumou.  

1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Den kriminalpræventive Enhed – forebyggende indsats 

Den kriminalpræventive Enhed (DKE) arbejder efter PRO-modellen. Det betyder at de har en 
proaktiv, en reaktiv og en operativ indsats. Det er det eneste sted i landet man konsekvent 
arbejder sådan og indretter sig på at de forskellige dele af det kriminalpræventive arbejde 
kræver forskellig faglighed. 
Proaktiv: arbejder med at skabe en robust by gennem undervisning til alle elever på alle 
klassetrin, gennem byplanlægning, der forebygger kriminalitet, fagligheden er sociologer. 
Reaktiv: arbejder med konkrete personsager, der er opdelt i tre niveauer. Niveau 1 er 
bekymring i skolen, som SSP tager sig af, niveau 2 er ved en myndighedssag, f.eks. i 
familieafdelingen, niveau 3 er straffesager. Fagligheden er sagsbehandlere. 
Operativ: arbejder med at skabe tryghed for borgerne. Det er her man arbejder med 
relationer og mentorer for kriminalitetstruede unge. Fagligheden er pædagoger. 
 
DKE ligger centralt placeret i kommunens organisation. Det giver hurtige beslutninger og 
ingen problemer med at samarbejde på tværs mellem afdelinger. Spørgsmål: kender de 
udførende hinanden? Ja, men måske skal DKE blive bedre til at udbrede erfaringer også til de 
enheder, der ikke lige er involveret i en konkret sag. Når unge fylder 18, fortsætter arbejdet 
med den unge, blot følger indsatsen nu en anden lov. DKE kan i princippet arbejde med alle 
kriminalitetstruede, men i praksis er det ca. op til 25 år. Det arbejdes dog med alle, der bliver 
løsladt, uanset alder, så de modtages med et overnatningssted og en aftale om at mødes 
næste dag også. DKE har også kontakt til unge, der er varetægtsfængslet. 
Tilbagefaldsprocenten er meget lav, kun 6% af alle niveau 2 og 3-sager. 
Værktøjer: 
Bydelsforum: DKE opererer med tre bydele: Vester, Øster og Lund og afholder i hver bydel et 
bydelsforum med de lokalt vigtige personer. Det kan være pølsemanden og typisk foreninger 
og beboerdemokrater. DKE tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af om der er trygt 
eller ej. 
Genoprettende processer: DKE har hentet et værktøj i Wales, som er en måde at se 
cirkulært på konflikter. Hvordan har konflikten bragt os videre, i stedet for hvis skyld er det? 
Der undervises i det på alle klassetrin og i klubberne, det skal gerne udbredes mere i byen. 
Gadeplansarbejde: DKE laver ikke generelt gadeplansarbejde, for det er ikke effektivt bare at 
være til stede i gadebilledet, men der laves opsøgende arbejde på særlige tider og steder. 
Den generelle sociale  kontakt til de unge ligger i klubberne, som har ansvar for at kende 
deres distrikts unge. Indsats mod ulovligheder begået af voksne er en politiopgave, som DKE 
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ikke skal løse. 
 
Spørgsmål:  
Der ønskes et mere synligt politi ude i boligkvartererne, dvs. også på stierne. Ved 
henvendelse til politiet oplever man ofte, at de ikke kan gå ind i sagen, selv om der foreligger 
videodokumentation. 
Ramadan gav sidste år larm i gaden. Vi skal ikke have negative forventninger til at der bliver 
uro igen, men DKE er opmærksom på det og klar til at tage dialog. 
Ungekoordinator Ben, hvad skete der med det projekt? Stillingen som ungekoordinator for 
de yngre (lillebrødre) findes ikke, men DKE har den koordinerende rolle i den type sager. 

3. Fællesskabs- og medborgerskabspolitik 
Til Fællesskabslaboratorium den 23. maj kom der 75 deltagere, heraf 50, som hverken var 
ansatte eller kommunalbestyrelsesmedlemmer. Politikken har nu fået overskriften ”Et nyt 
vi”, en formulering som oprindeligt er blevet brugt i integrationsrådets rapporter. Karen 
sidder i styregruppen, Mette i en arbejdsgruppe og til temaudvalget skal der findes en 
repræsentant for integrationsrådet. Estrella er blevet spurgt. 
I styregruppen blev der talt om først at lave politikken og derefter se hvilke politikker den 
skal afløse, så om det bliver en afløsning af integrationspolitikken er ikke fastlagt endnu. 
Flere medlemmer opfatter Medborgerskabspolitik som baseret på ret og pligt som 
medborger i samfundet og Fællesskabspolitik som omhandlende muligheder for fællesskab, 
hvor kan man mødes og om hvad? 
Stig: Der var lidt for meget ”alsang” over fællesskabslaboratoriet, dvs. vi samles om en 
ufarlig fællesskabsaktivitet, men organiserer ikke folk til at få indflydelse på noget. 
Chresten: Det var et godt møde, hvor man deltog i nærdemokrati. 
Der blev foreslået konkrete initiativer, men der er lidt uklart hvordan disse bæres videre. 
Skal grupper af borgere arbejde videre med noget eller tager temaudvalget nu resultatet af 
mødet og arbejder med det. Deltagerne i mødet meldte sig ikke til arbejdsgrupper 
efterfølgende. 
Det er kritisabelt at mødet ligger i Ramadan, hvorfor kommer det altid bag på kommunen at 
den periode kommer? Kommunen skulle generelt blive bedre til at skrive det ind i sin 
planlægning. Borgerne skal involveres i processen fortsat. 
 

4. Opsummering af andet møde til den kommende rapport 
På mødet 19. april var vi i Hedemarken, som på det tidspunkt stod på listen over udsatte 
boligområder. Siden er der indgået en politisk aftale, hvor kriterierne er ændret, så 
Hedemarken i øjeblikket ikke er på listen. Vi følger stadig op på hvilke dele af 
ghettoudspillet, der kommer til at gælde generelt, men der er ikke lavet en opsamling 
endnu. 

5. Meddelelser og evt. 
Sundhedsrådet: Rukhsana har været til møde, hvor Sundhedsrådets bod ved Grøn Dag blev 
planlagt. Der er kommet ny sundhedsprofil, som er oppe på kommunalbestyrelsesmøde den 
12. juni. Herfra skal Sundhedsrådet tage kommende arbejdsopgaver, bl.a. ældre, der 
kommer ud af hospitalet. 
Ældrerådet: Også Ældrerådet ser på den nye sundhedsprofil og sundhedspolitik, som skal 
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tage højde for at mange i byen bliver ældre samtidig. Ældrerådet ser på det åbne 
aktivitetscenters funktion og vil foreslå en pårørendepolitik. Hvor meget kan pårørende 
påtage sig? Britta har fået ældre indvandrere med som emne på Ældrerådenes nationale 
møde i efteråret. 
Skolerådet: Efter skolebestyrelsesvalg bliver der nye skolerådsmedlemmer efter 
sommerferien. Derya synes ikke Skoleråd og Integrationsråd bruger hinanden nok og vil 
gerne opfordre til at man tænker mere i samarbejde end bare i information, f.eks. kunne 
skoleklasser deltage i International Medborgerdag.  
Rådet for Etniske minoriteter: Rukhsana stillede op til Rådet, men kom ikke ind på en af de 
5 pladser. Hun står dog som suppleant.  
Artikler fra Mandag Morgen: Ugebrevet Mandag Morgen har tema om integration. Vedlagt 
referatet er tre artikler. 
 

  

 


