FAGUDVALG
SSP+ (18+)

Referat af møde i SSP-Samrådets fagudvalg for SSP+
Deltagere: Line (Fredensborg), Anni (Rødovre), Pia (Køge), Pernille (Gentofte),
Jens (Guldborgsund), Kjeld (Frederikssund) og Morten (Sorø)
Afbud: Linda (Herlev), Christina (Ballerup)
Ad. 1
Pernille orienterer om baggrunden for mødet.
Gennemgang af kommissorium
Navnerunde med baggrund for at ville deltage
Lave anbefalinger og indstillinger landspolitisk (socialstyrelsen/DKR)
Indledende spørgsmål til drøftelse:
- Hvad er 18+? Hvad snakker vi om?
- Hvad kan vi som samråd?
- Hvad vil kommunerne med f.eks. gadeplansarbejde? Er det rettet mod
18+?
- Hvad er erfaringerne med 18+ væresteder?
Som fører snakken videre til følgende problemstillinger:
Problemstillinger/udfordringer
-

Lovgivning (Udveksling af oplysninger v. 18+, overgange, §115, ombudsmanden, ankestyrelsen, temadag, flere (nye) forvaltninger og samarbejdspartnere inddrages i 18+ )
Definition af målgrupperne for arbejdsgruppens arbejdsfelt
Samarbejde på det praktiske plan, Ungdomsuddannelserne – rolle – forældresamarbejde
Definition af SSP+ opgaven (indsatser individ – gruppe – samfund) en definition af indsats og opgave
Forebyggende Organisering (strukturelt) diskrepans
Hvilken kasse skal vi få penge fra?
Hvad er succeskriterierne for det forebyggende 18+ arbejdet?

Fremadrettede opgaver:
(Line) Forslag om en landsdækkende kortlægning/afdækning af hvad der allerede
nu pågår af (og er erfaringer med) af kriminalitetsforebyggende 18+ arbejde.
Dette kunne gøres via kredsformænd/bestyrelsen. Vil du gå videre med det
Line??
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Sætte ord på vores tanker/ideer
Rød/individorienteret
Gul/gruppeorienteret

Hvad er opgaven?
Hvordan ser virkeligheden ud?
Frivillige? (URK, Katalysator, netværkshuse)
Strukturer
Indsatser
Fængsel, exit, god løsladelse
SSP+ ville være et godt bud på en samarbejdspartner for kriminalforsorgen i forbindelse med god løsladelse, exit mm. På den måde ville KIF have én person på
kommunen, der ville kunne formidle ”systemet” i øjenhøjde
Forslag til næste gang:
1) Vi byder ind med et dilemma/et problem/en udfordring fra hver kommune,
som relaterer sig direkte til det kriminalpræventive 18+ arbejdet? Og laver
en case-agtig fremlæggelse med efterfølgende fælles drøftelse? Dette for
at identificere udfordringer, rød tråd, andet…
2) Planlægger kommende møder i fagudvalg med besøg af f.eks. Ishøj om
deres indsats, og andre?
Næste møde: 15. januar 2014, Toldbodvej 18 i Køge kl. 9.30-15.00
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