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Året går på hæld, hvorfor vi lige vil benytte lejligheden til at sende årets sidste Nyhedsbrev, samt
ønske alle en god og hyggelig jul og et Godt Nytår.
Samtidig med dannelsen af den nye Regering blev det også endnu en gang tid til nye ministre på
vores ressortområde – så velkommen til Justitsminister Søren Pape Poulsen, Børne- og Socialminister Mai Mercado og Undervisningsminister Merete Riisager.

Af Regeringsgrundlaget fremgår det bl.a. omkring ”En indsats mod ungdomskriminalitet”:
Der er de seneste år sket et fald i ungdomskriminaliteten i Danmark. Det er positivt. Men udsatte
unge er i større risiko for et liv i kriminalitet. Unge, som er på vej ned ad en forkert sti, skal bremses,
før de havner et sted, hvor det er for svært at vende tilbage.
Regeringen vil derfor gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, så der kommer
et helt nyt system for unge kriminelle. Der skal være en mærkbar reaktion, når unge begår kriminalitet, så de forstår, at alle handlinger har konsekvenser. Men der skal også være et større spillerum til
at skræddersy den mest effektive indsats, som kan hjælpe en udsat ung tilbage på rette vej – det
gælder også, selv om man er under 15 år. Vi skal undgå, at unge havner i en hårdkogt kriminel løbebane.
Det nye system skal forankres i en samlet lovgivning, der skal gå på tværs af det sociale og strafferetlige system, og som skal fastlægge en klar fordeling af roller og ansvar mellem kommuner, politi og
andre aktører. Der skal blandt andet i hver enkelt politikreds oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn
ledet af en dommer, der hurtigt, effektivt og under retssikkerhedsmæssigt betryggende forhold kan
fastsætte en straksreaktion og iværksætte målrettede kriminalitetsforebyggende tiltag over for de 12
- 17 årige. Tiltagene skal være bindende for kommunerne. Og en ny særlig Ungekriminalforsorg skal
sørge for en konsekvent opfølgning.
Resten af Regeringsgrundlaget kan læses her
SSP-Samrådet har sammen med en række andre organisationer henover sommeren og efteråret
deltaget i en række ”politiske værksteder” i Justitsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet, der
havde til formål at kvalificere den forrige regerings udspil omkring ungdomskriminalitet – vi håber
selvsagt at dette arbejde og vores input kommer til at afspejle sig i udspillet, der efter sigende kommer i foråret 2017.
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Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen offentliggjorde ved en konference den
24. oktober 2016 på Københavns universitet rapporten ”Ungeprofilundersøgelsen
2015”, hvor der er sat fokus på fem temaer:
”Mental sundhed, Social kapital, Rusmiddelbrug, Kriminalitet og risikoadfærd og
Kriminelle ungdomsgrupper”. Rapporten er
med afsæt i besvarelser fra godt 48.000
unge fra 38 kommuner.
Rapporten kan hentes her
Anden omgang af Ungeprofilundersøgelsen
løber netop nu af stablen. Ved deadline for
besvarelsen havde 49.283 unge fra 41 kommuner besvaret spørgeskemaet – disse fordeler sig med
28.336 unge i målgruppen ”Udskolingen (7. - 9. kl.)” og 20.947 unge i målgruppen ”Unge (15 - 25
år)”. Det er muligt for de deltagende kommuner at trække lokale rapporter.
I perioden 1. december 2016 til 31. marts 2017 vil det være muligt at gennemføre Ungeprofilundersøgelsen for ”unge (15 – 25 år) uden for beskæftigelse og uddannelse”.
Hvis din kommune har brug for hjælp til at sætte undersøgelsen op, kan du kontakte Marie Arffmann, Komitéen for Sundhedsoplysning (mas@sundkm.dk eller skolesundhed@sundkom.dk)
SSP-Samrådet afholdt i efteråret Gadeplanskonferencen for tredje år i træk. ”GP16” havde meget
fokus på det praktiske. Ca. 125 opsøgende medarbejdere og ledere var samlet på Hotel Fredericia til
et par spændende dage med forskellige input: hvilken lovgivning er relevant for vores arbejde set
med juristens øjne, hvorledes opnår vi den bedste kommunikation på gaden med de unge, samt en
overflyning af, hvordan de unge har det i dag. Sideløbende var der en workshop for ledere af opsøgende medarbejdere. En stor tak til deltagere, oplægsholdere og ikke mindst fagudvalget for en inspirerende konference.
Introkurset afholdes den 11. og 12. januar 2017 i Fredericia. Kurset bliver en spændende blanding af
teoretiske og praktiske input, der helt sikkert vil være en god og solid ballast til det videre arbejde
indenfor SSP-feltet. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 38 deltagere – du kan se yderligere om
programmet her samt evt. kontakte Benny Husted på benny.husted@skanderborg.dk eller 23258547
om mulige restpladser.
Programmet for SSP-Samrådets Årsmøde 2017 er netop blevet publiceret – og kan findes her
Der er tradition for, at pladserne på Vingsted hurtigt bliver revet væk, hvorfor du nok ikke skal vente
for længe med at booke plads, hvis du vil sikre dig en af de eftertragtede pladser her - ellers vil der
fortsat være mulighed for deltagelse på Årsmødet, men med overnatning andet sted i nærheden.
Det Kriminalpræventive Råd afholder i lighed med de tidligere år ”Den Kriminalpræventive Dag”,
hvor temaet i 2017 vil være ”Generation Ung - Kriminalitetsforebyggelse på rette vej?”. Arrangementet afholdes den 6. april 2017 i Skive. Du kan læse mere om arrangementet samt tilmelde dig
her
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Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning inviterer til konferencen ”Ansvarlig udskænkning i nattelivet ” den 15. marts 2017 i Odense. Du kan læse mere om programmet her og tilmelde
dig her
Folketingets partier har sat en del fokus på trivsel og forebyggelse af mobning, hvilket bl.a. resulterer
i ændring af undervisningsmiljøloven og Folkeskoleloven (herunder krav om antimobbestrategi,
handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn,
genindførsel af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutning m.v.), hvor der fremover vil være pligt til at udarbejde handleplan for forebyggelse af mobning samt mulighed for at klage til en ekstern instans, såfremt man ikke oplever uddannelsesstedets håndtering for tilstrækkelig.
Du kan læse mere om antimobbestrategi og forskellige indsatser på "alle for en mod mobning"
For nogle vil juleferien være en lang periode og lidt af en prøvelse, når man skal undvære arbejdslivets glæder og hygge sig i samvær med familien, hvorfor vi vedlægger et par publikationer, der kan
bruges til at kompensere herfor og måske tage de værste abstinenser:








SFI – ”På vej mod ungdomskriminalitet – hvad gør en forskel”? – kan hentes her
Justitsministeriet – ”Exitforløb med rockere- og bandemedlemmer” – kan hentes her
Justitsministeriet – ”Netværkssamråd - Kommunernes anvendelse af og erfaringer med servicelovens § 57 c” – kan hentes her
Justitsministeriet – ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006 - 2015 - Med separate
opgørelser for kommuner og politikredse” – kan hentes her
Danmarks Statistik – ”Kriminalitet 2015” er netop blevet publiceret og kan findes her
Sikker chat – ”Tryg på nettet med Anders And” – kan hentes her
Sikker chat – ” Når børn og unge deler intime billeder på nettet” – kan hentes her

Fagudvalget ”Genoprettende Ret og Praksis” har skrevet en kronik, der desværre ikke blev publiceret i nogen af de ønskede medier, men som alligevel blev fremsendt til daværende Justitsminister
Søren Pind. På trods af mediernes vægring ved at publicere kronikken, så er den absolut værd at
læse og med Regeringens kommende udspil på Ungdomskriminalitetsområdet for øje, så bliver den
formentlig ikke mindre aktuel og relevant – kronikken kan læses her

Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).

Du og din familie ønskes en god og hyggelig jul
samt et godt og fredeligt Nytår
På gensyn i 2017
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