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Hei, i år skal vi forsøke å gi et nyhetsbrev den første mandagen i måneden hvor
vi sammenfatter det viktigste fra måneden som er gått. Dette er det første, vi vil
gjerne ha tilbakemelding på innholdet. Er det noe dere savner? lurer på? Nøl
ikke med å ta kontakt med Even Ytterhus eller Tor Stinessen
Ungdomskriminalitet.
Utviklingen de tre første månedene i 2019 er bekymringsfull. Det er en stor
økning i registrert ungdomskriminalitet fra 101 saker i 2018 til 171 saker 2019.
På områdene vold, vinning og narkotika ser vi den største økningen. Trenden fra
2018 hvor færre gjerningspersoner begår flere lovbrudd ser ut til å holde seg.
Det melder seg et behov for å gå gjennom disse tallene med politiet for å se på
hvem av disse ungdommen er kjent av hjelpeapparatet og hvilke tjenester de
eventuelt mottar.
I 2018 var 50 prosent av de ti mest aktive ungdomskriminelle jenter. Det er en
trend som vi bør følge opp for å se om den vedvarer og om den gjør seg
gjeldende i tallene fra de tre første måneden.
I mars/april så vi også at det ble meldt inn bekymringer på et ungdomsmiljø på
Kattem. Det var ungdommer som truet andre ungdommer og voksne, begikk
hærverk og stjal fra nærbutikken. SLT gikk sammen med Ungkultur, familietiltak
på BFT Heimdal og politiet og kartla ungdommene relativt raskt. Jobben er i
gang med å få det kommunale hjelpeapparatet på plass. Det viste seg som det
ofte gjør i slike situasjoner, at ungdommene kom fra flere bydeler. Igjen blir det
viktig å få til et godt tverrfaglig samarbeid. I dette tilfelle ønsker vi å prøve ut en
modell som gir de offentlige aktørene en mulighet til sammen å møte
ungdommen og familiene med sine bekymringer.
Russen 2019
Etter påtrykk fra politisk hold har SLT, Eierskapsenheten, Skjenkekontrollen og
politiet hatt flere møter med hovedrussestyret med mål å legge til rette for et
organisert Russetreff i Granåsen. Etter at russens arrangør gjennom de siste år “
Maibilletten” trakk seg i mars, har Russen i Trondheim nå ingen offisielle
arrangement. Selv om både politiet, eierskapsenheten og skjenkekontrollen
strakk seg svært langt for å følge opp politisk bestilling, klarte hovedrussestyret
ikke å finne noen som ville være arrangementsansvarlig. Uten dette kan ikke TK
gå for et slikt opplegg. Denne saken går videre, med fortsatt politisk interesse

og trykk. Det er nå kjørt ut toaletter i Granåsen da det er en uorganisert større
RusseCamp i området.
Natt til 1. mai.
Alle samarbeidende etater møttes til koordineringsmøte hos Uteseksjonen kl.
1900, 30. april. ( Politiet, Militærpolitiet, Securitas, BFT Ungdomstjenestene
bydel, Uteseksjonen, Barnevernsvakten, EM teamet, Røde Kors, 22.B,
Jentevakten, Natteravn og MC ravn) Til sammen var over 100 personer på jobb
denne natten. Det var store ansamlinger ved Theisendammen (200), Øvre
Leirfoss (250), Ranheimsfjæra, men ved midnatt trakk alle til Festningen.
Ungdom fra Frøya, Verdal og Oppdal ble observert. Over 1000 unge på
Festningen. Ingen alvorlige hendelser, men nedkjøling, overstadige berusede,
skader etter fall og slåssing, samt narkotikabruk forekom. Mange ble behandlet i
de to teltene til Røde Kors og noen kjørt Legevakt for innleggelse. Foresatte ble
varslet der det var mulig.
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