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Høringssvar: omorganisering 2019 

Ungeenheden, Familiecenteret Aarhus Kommune:  

 

Ungeenheden er en specialiseret afdeling med kompetencer indenfor kriminalitetsforebyggelse (se 

ovenstående opgaver som varetages). Ungeenheden har et ungesyn, som er med til at den unge ople-

ver sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Ungeenheden finder det vigtigt i arbejdet med denne mål-

gruppe, at enheden forbliver som den her nu, for at give den unge og dens familie mere kvalificeret 

råd og vejledning på et komplekst område. Vi finder vores enhed indirekte opkvalificeret overfor bor-

geren grundet vores tilgang til de unge, vores kontinuerlige vidensdeling og erfaring med målgruppen, 

det komplekse lovstof samt tæt samarbejde i lokalområderne (klubber, skoler, politiet).  

Ungeenheden deltager ligeledes på alle § 115 møder jf. Retsplejeloven, hvor der på tværs af professio-

ner bliver drøftet unge og grupperinger med henblik på forebyggelse af kriminalitet.  

Ungeenheden har opbygget en forståelse, viden om og erfaringer med grupperinger, bander, hotspot 

områder samt generelle tendenser på området, som ungeenheden har en bekymring for går tabt så-

Ungeenhedens målgruppe:  

Ungeenheden behandler sager i Familiecenteret, der omhandler børn og unge er sigtet for kriminalitet, 

er mistænkt for at være involveret i kriminalitet eller hvor det vurderes, at den unge er kriminalitetstru-

et. 

Målgruppen for Ungeenheden er de unge, hvor kriminalitetsproblematikken er den primære problem-

stilling.  

Særlige opgaver der varetages af Ungeenheden: 

- Deltagelse ved alle afhøringer af unge under 18 år 

- Indkaldes til samtale vedr. underretning om kriminalitet 

- Afholdelse, mødestyrring og journalføring ved underretningssamtale vedrørende kriminalitet 

- Udarbejdelse af udtalelse til retten 

- Deltagelse i alle retsmøder vedr. unge under 18 år 

- Tilsyn med domme 

- Besøg på sikrede institutioner og arrester ved varetægtsfængsling 

- Planlægning og tilsyn med Ungdomssanktioner 

- Deltagelse og indkaldelse til TUS møder 

- Opgaver i forbindelse med ungdomskriminalitetsnævnet – herunder ungefaglig undersøge, deltagelse i nævnsmøde, 

fuldbyrdelse af afgørelsen samt tilsyn 

- Efterværn  

 

Ungeenheden varetager desuden alle myndighedsopgaver og opfølgninger beskrevet i Servicelovens 

kapitel 11 i de tilfælde, hvor sagen alene behandles i Ungeenheden.  
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fremt målgruppen og arbejdsopgaverne bliver fordelt på flere forskellige rådgivere. Dette er særlig 

vigtigt for at forstå alvoren/bekymringsgraden i den aktuelle sag eller gruppering (f.eks. kendskab til en 

unges omgangskreds, er med til at fortælle om bekymringsniveauet og risikofaktorerne) og arbejde 

kriminalitetsforebyggende og reducere recidiv.  

Enhedens styrke er, at vi er en mindre gruppe rådgivere, der deler viden, kender hinandens unge og 

grupper, områder med mere, hvilket er muligt fordi det primært er samlet i en afdeling.    

Ungeenheden er på nuværende tidspunkt også optaget af nye opgaver i forhold til ungdomskriminali-

tetsnævnet, hvor ungeenheden er med til et markant løft til den tidlige forebyggende indsats overfor 

over for alle børn og unge.  

For at vi som rådgivere kan være med til at forebygge kriminalitet i Aarhus Kommune, er det en væ-

sentlig forudsætning, at vi arbejder sammenhængende og helhedsorienteret på tværs og tæt med 

samarbejdspartnere herunder Lokal politi og forebyggelsen Østjyllands Politi som er flyttet ud på Ka-

ren Blixens Boulevard for netop at skabe et godt fundament for forebyggelse af mistrivsel og risikoad-

færd blandt børn og unge.  

Samarbejdet med Østjyllands politi er afgørende i forebyggelse af kriminalitet og vi som afdeling ser en 

styrke ved at vi er kommet tæt på lokalpolitiet og forebyggelsen, for netop at styrke det professionelle 

samarbejde. Ungeenheden har ligeledes et godt og tæt samarbejde med lokalområdernes fritids- og 

ungdomsklubber og Aarhus gadeplansindsat, som vi finder centralt i forebyggelsen af kriminalitet 

blandt områdets børn og unge fra lokalområdet i vestbyen, og vi ser at mobiliteten i forhold til mål-

gruppen vil forsvinde, hvis vi flytter lokation.   

Ungeenheden ønsker derfor at beholde vores enhed med speciale indenfor kriminalitetstruet unge 

med placering tæt på politiet og at der i høringen vil blive taget højde for, at såfremt, at ungeenhedens 

opgaver bliver fordelt på mange forskellige rådgivere, vil det forebyggende, tætte samarbejde samt 

store kendskab til målgruppen blive opløst, og det vil være sværere at arbejde forebyggende fremad-

rettet. 

Ungeenheden har taget del i det samlede høringssvar fra Familiecentret som der bakkes fuldt op om-

kring. Ungeenheden har dog haft en behov for at skrive et selvstændigt høringssvar, med betragtnin-

ger i forhold til de kriminalitetstruede børn og unge, og den nye omorganisering.  

 

Medarbejderne i Ungeenheden, Familiecentret, Aarhus Kommune.  


