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Rådgivningsforløb til kommuner om forebyggelse af  

rekruttering til bandekriminalitet 

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Socialstyrelsen tilbyder i 2021 råd-

givnings- og implementeringsstøtte til kommuner, som ønsker hjælp til at styrke deres praksis i fo-

rebyggelsen af bandekriminalitet. Det kan være kommuner, som oplever udfordringer med uroska-

bende ungegrupperinger, bandekriminalitet og/eller bandemiljøer og som ser en stigning i rekrut-

teringen til bander hos børn og unge. Rådgivningen kan have fokus på alle facetter i arbejdet med 

at forebygge bandekriminalitet – lige fra opsporing til en målrettet indsats samt håndtering og sam-

arbejde på tværs af relevante fagligheder og forvaltninger. Rådgivningen er gratis og kan søges lø-

bende i 2021. Rådgivningen kan vare op til seks måneder og tager altid afsæt i den enkelte kommu-

nes udviklingsbehov på området.  

Rådgivningen er bygget op omkring erfaringer med virksomme elementer fra samarbejdet med fire 

kommuner, som har arbejdet med at stoppe tiltrækning og rekruttering af nye unge mennesker til 

bandegrupperinger, gennem en styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats med fokus 

på hele familien1. 

 

Børn og unge, der rekrutteres til bander, lever typisk i familier, der er præget af mistrivsel og kom-

plekse problemer. Ofte er relationer til bandemiljøet i forvejen en del af hverdagen. Risikoen for 

rekruttering er særlig stor for børn og unge, der oplever vold i hjemmet eller i nærmiljøet, eller som 

færdes i særligt udsatte boligområder2. Skal disse børn og unge væk fra gaden og hjælpes til at fo-

kusere på skole, uddannelse og almindelige fritidsaktiviteter, er der behov for at styrke det forebyg-

gende arbejde gennem helhedsorienterede indsatser, der er målrettet hele familien og går på tværs 

af forvaltningerne. 

 

 

                                                           
1 Læs mere her: https://uim.dk/arbejdsomrader/indsatser-til-sarbare-familier/forebyggelse-af-bandekriminalitet-blandt-born-og-unge 
2https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/reu/bilag/91/1183871.pdf 
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Rådgivningsforløbet tilpasses den enkelte kommune og giver: 

 

• En teoretisk og praktisk viden om forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte familier.  

• Støtte til udarbejdelsen af en fælles ledelsesstrategi for en samlet indsats. 

• Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder i forhold til at forebygge rekrutte-

ring af børn og unge til bandekriminalitet. 

• Støtte til etablering af et tværfagligt samarbejde og en effektiv rolle- og ansvarsforde-

ling og indsigt i samarbejdets betydning for kriminalitetsforebyggelse.  

• Øget viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for kriminalitetsforebyggelse.  

• Kendskab til virksomme kriminalitetsforebyggende indsatser. 

• Redskaber til at styrke systematikken i opsporing, udredning og helhedsorienterede 

indsatser på tværs af forvaltninger. 

 

Rådgivningsforløb 

 

Med et praktisk og teoretisk afsæt tilbyder SIRI og Socialstyrelsen et rådgivningsforløb, der sikrer 

kommunen nye perspektiver på og løsningsforslag til håndteringen af den tværfaglige kriminalitets-

forebyggende indsats. 

Rådgivningen er centreret om fire centrale faglige rådgivningsforløb, som kommunen kan vælge 

mellem efter behov.  Forløbene understøtter tilsammen en effektiv kriminalitetsforebyggende ind-

sats samt øget tværfaglig integration i samarbejdet, men kan også vælges enkeltvis til kommunens 

øvrige indsats. De fire centrale rådgivningsforløb kan  bestå af forskellige aktiviteter, herunder faglig 

rådgivning,  udviklingsdage, faglige temadage, workshops m.v.  

Udover de fire rådgivningsforløb har kommunen mulighed for at tilmelde sig til en række 

opkvalificerende kurser med fokus på metoder til anvendelse i det kriminalpræventive arbejde. 

 Med udgangspunkt i kommunens behov, tilrettelægges rådgivningen ud fra et eller flere af 

nedenstående forløb: 
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Oversigt over rådgivningsforløb til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet 

 

 

 

Rådgivningsforløbet kan vare op til seks måneder og er kendetegnet ved at være et praksisnært 

forløb, som hele vejen tager afsæt i kommunens egen kontekst, og har fokus på at bringe kommu-

nens egne erfaringer i spil. Nedenfor beskrives de forskellige faglige forløb, som kommunen kan 

vælge.  
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Rådgivningsforløb 1: 

Tværfagligt samarbejde til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet 

En af de mest centrale erfaringer fra de fire kommuner er, at hvis kriminalitetsforebyggelse virkelig 

skal virke, skal indsatsen ske på tværs af forvaltninger eller fagområder. Et etableret tværfagligt 

samarbejde, funderet i specialiseret fagfaglig viden om kriminalitetsforebyggelse, er med til at sikre 

progression familiernes trivsel og udvikling. Det er samtidig vigtigt, at de fagpersoner, som arbejder 

med sagerne på tværs af fagligheder og forvaltninger understøttes af ledelse, der kan sætte mål og 

vise retning på tværs af forvaltningsområder. Kommuner, der indgår i dette rådgivningsforløb kan 

få støtte til udvikling af lokale målsætninger for det tværfaglige samarbejde, og til at definere den 

faglige retning for forebyggelse af bandekriminalitet... Hvis kommunen allerede har et tværfagligt 

team etableret eksempelvis i den kommunale ungeindsats, kan der for eksempel søges konsulent-

bistand til en videreudvikling af dette tværfaglige team i relation til den tidlige forebyggelse af ban-

dekriminalitet.  

I dette forløb kan kommuner samlet set forvente støtte til udvikling og implementering af: 

 

• Konkrete lokale målsætninger for indsatsen. 

• Et fælles styringsgrundlag og tydelig fælles målsætning på tværs af ledelsesgruppen. 

• Et fælles afsæt og forståelse for forebyggelse af bandekriminalitet i medarbejdergrupper, 

på tværs af fagområder eller forvaltninger. 

•  En virksom samarbejdsmodel med én indgang for familien og med familiens motivation 

for øje. 

• Viden om hvordan et effektfuldt tværfagligt samarbejde kan fungere, så det understøtter 

de unges og familiernes trivsel og positive udvikling  

• Konkrete redskaber, der understøtter et strategisk arbejde med resultatdokumentation 

på tværs af tilbud og forvaltning, blandt andet med inspiration fra dokumentationssyste-

met YLS/CMI3.  

 

 

                                                           
3 YLS/CMI er et screeningsredskab målrettet afdækning af centrale risikofaktorer i forhold til tilbagefald til ny kriminalitet. Udvikling og progression 

af indsatsen kan følges systematisk. https://socialstyrelsen.dk/unge/kriminalitet/redskaber/dokumentationssystem  
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Herudover kan kommuner vælge at arbejde med: 

• Etablering og opkvalificering af et specialiseret og tværfagligt team, som arbejder med ud-

valgte familier i risiko for kriminalitet.  

Rådgivningsforløb 2: 

Opsporing af børn og unge i risiko for bandekriminalitet 

Opsporing af børn og unge i risiko for rekruttering til bandekriminalitet er et centralt element i fo-

rebyggelsesarbejdet og en forudsætning for, at kommunen og øvrige relevante aktører kan forhin-

dre, at børn og unge rekrutteres til bandekriminalitet. Derfor er det vigtigt at få identificeret, hvilke 

børn og unge der er i risiko. I dette rådgivningsforløb arbejder kommunen med sine opsporingsstra-

tegier, for at tydeliggøre, hvad der udfordrer og hvad der fungerer i arbejdet med at få opsporet 

kriminalitetstruede unge og deres familier. Kommunen understøttes i systematisk og helhedsorien-

teret at kortlægge risikobilledet for den enkelte ved en grundig introduktion til kriminogene risiko- 

og beskyttelsesfaktorer. Herunder tilbydes støtte til at få besvaret nogle af følgende spørgsmål: hvor 

færdes de unge? Er det i særlige boligområder? Hvordan skal kommunens kommunikationsstrategi 

være ift. samarbejdspartnere og frontpersonale? Hvordan skal kommunen håndtere bekymringen 

af unge i målgruppen for bandekriminalitet.   

I dette forløb kan kommuner forvente at blive introduceret til og arbejde med: 
 

• Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer.  

• Udarbejdelse af en beskrevet opsporingsstrategi. 

• En kommunikationsplan for opsporing.  

• En arbejdsprocesbeskrivelse ift. visitation af sager. 

Rådgivningsforløb 3: 

Tværfaglig udredning af familier i risiko for bandekriminalitet 

En tværfaglig udredning i komplekse sager sikrer et helhedsorienteret perspektiv over for hele fa-

milien og øger chancen for, at familiens mål kan opnås. Den tværfaglige udredning bidrager også til 

at kommunen kan tilrettelægge en mere kvalificeret indsats, der matcher familiens risikoniveau.   
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Et centralt element i et vellykket tværfagligt samarbejde er, at de professionelle tilegner og benytter 

sig af tværfaglige udrednings- og analyseredskaber, for at sikre en koordineret og helhedsorienteret 

familierettet indsats. 

Kommunen vil blive præsenteret for et systematisk, tværfagligt familieudredningsværktøj. Værktø-

jet understøtter en samlet afdækning af risikofaktorer for hele familien. Denne systematik kan syn-

liggøre behov og risikofaktorer, samt bidrage til en analyse af, hvor det kriminalpræventivt er mest 

hensigtsmæssigt at sætte ind. Desuden bliver kommunen klogere på, hvilke indsatser familien tidli-

gere har modtaget og i hvilken grad, familien oplever en positiv udvikling. Dertil kan det også blive 

synligt om hidtidige indsatser har komplementeret eller begrænset hinanden. 

I dette forløb kan kommuner forvente at blive introduceret til- og arbejde med følgende: 
 

• Et værktøj skræddersyet til en tværfaglig familieudredning og indsats. 

• Et analytisk perspektiv på de mest komplicerede sagsforløb.  

• Et unikt historisk overblik over sager, som måske har været aktive i årevis. 

• Bedre mulighed for at matche familiens risikoniveau med indsatsniveau. 

Rådgivningsforløb 4: 

Virksomme indsatser til familier i risiko for bandekriminalitet 

En del kriminalitetstruede familier modtager indsatser fra flere forvaltninger. Ofte er både social- 

og beskæftigelsesområdet involverede. Det stiller høje krav til koordinering på tværs og til samspil-

let mellem indsatserne. Det er centralt, at indsatserne ikke modarbejder hinanden, men tværtimod 

komplementerer hinanden i en grad, som skaber progression. I dette forløb er der fokus på at ar-

bejde med kommunens indsatser til familier i risiko for bandekriminalitet og kombination af disse. 

Som led i forløbet kan kommunen også vælge at blive opkvalificeret i indsatsmodellen ´Mind The 

Parents´ som er skræddersyet til målgruppen. ’Mind The Parents’ er et mentaliseringsbaseret grup-

peforløb, der øger forældrekompetencer hos forældre til børn og unge i risiko for rekruttering til 

bander. 
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I dette forløb kan kommuner forvente følgende: 

 

• Støtte til, at kommunen kan skabe overblik over egen tilbudsvifte og indsatser på tværs 

af forvaltninger så kombinationsmuligheder står tydeligt frem. 

• Forskningsmæssig og erfaringsbaseret viden om virksomme indsatser i det kriminali-

tetsforebyggende arbejde (f.eks. med fokus på fritidsjob eller greb til at øge beskæfti-

gelsen blandt forældrene  

• Eventuelt opkvalificering og implementering af forældregruppe-indsatsen ’Mind The 

Parents’. 

Kursuskatalog: 

Opkvalificering i forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet 

Som led i rådgivningsforløbet tilbyder SIRI endvidere opkvalificering i relevant viden og metoder til 

brug i en kriminalpræventiv familierettet indsats: https://uim.dk/publikationer/kursuskatalog-om-

integration-samt-forebyggelse-af-aeresrelaterede-konflikter-og-bandekriminalitet 

 

 

Ansøg om et rådgivningsforløb: 

Kommuner der ønsker at forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet kan ansøge 

om et rådgivningsforløb her: https://uim.dk/filer/indsatser-til-sarbare-familier/ansoegningsskema-

raadgivningsforloeb-forebyggelse-af-bandekriminalitet.docx  

 


