Referat for møde i SSP+-udvalget onsdag d. 28.9.2016
Tilstede:
Jens, Guldborgsund
Lotte, Vallensbæk.
Pernille, Gentofte
Pia, Køge
Gæst under pkt. 2 : Mark, Køge
1. Velkommen og godkendelse af referat
Ja.
2. Kort feedback fra Ayse/SIRI
Jens har modtaget svar fra Ayse, SIRI, som opfølgning på hendes tilstedeværelse ved sidste
møde (14.6.2016)
Konklusion på fagudvalgets drøftelser er herefter, at SIRI i deres afdækningsfase meget gerne
må trække på vores netværk.
Undervejs rundede vi – blandt meget andet – behovet for at vende erfaringer og konsekvenser
ved kommunale registreringer. Hvad noteres og hvad undlades, hvorfor og til gavn for hvem?
Beslutning om, at dagsordensætte emnet på et af de kommende ordinære møder.
På baggrund af organiseringen af Kreds Nordsjællands infohus og specifikt med fokus på
arbejdsgangen er Pernille af Ayse blevet inviteret med til workshop på RAN-konferencen i
Wien.
3. Kommunikations strategi – hvad og hvordan vil vi kommunikere vores viden/anbefalinger
m.m. ud til vores netværk og øvrige interessenter?
Kommissorium (Specifikke opgaver 2015-2016)
___________________________________________________________________________
Fagudvalget har indtil videre afdækket, hvad de lokale SSP-enheder arbejder med på området. Nogle af de mere fremtrædende emner har været af såvel
kriminalitetsforebyggende som recidivforebyggende karakter; (fødekæden til) organiseret kriminalitet (rocker/bande), (fødekæde til/grobundsfaktorer for)
ekstremisme og exit samt god løsladelse.
De ovennævnte emner er derfor fokusområde for det kommende års arbejde i fagudvalget. Det er fagudvalgets opgave at:
Identificere praksis i politikredsene
Anbefale samarbejdsformer på området
Vidensdele nyeste indsigter og forskning til Samrådet
Undersøge behov for kursusvirksomhed på området

Fagudvalget har det seneste år koncentreret sig om radikaliseringsindsatsen (fødekæde til/
grobundsfaktorer for ekstremisme) grundet den meget lille erfaring, der er i samarbejdet
mellem politi og kommune.
Fagudvalget drøftede udbredelse og anbefalinger af følgende samarbejdsformer til inspiration
lokalt ud fra best practise :
1. Erfaringer fra infohusene

Indsatsen samordnes af SIRI, men det er en stor udfordring for den landsdækkende
indsats, at kommissorierne i kredsene er så forskellige.
2. Mentorindsatsen incl. koordinering og forældrecoaching
3. fokus på bekymringssamtaler
4. udveksling af oplysninger blandt ungdomsuddannelserne i f rtpl. § 115
Strategisk vil udbredelse ske gennem Samrådets hjemmeside samt links fra SIRI.
Overvejelser om at inddrage de unges netværk.
Såvel inspirationspunkterne som strategien genoptages på kommende møde

4. Gennemgang af anbefalingerne til 18+ fra Vingsted
Anbefalinger til Fagudvalget for SSP+
Hvad fungerer
·
·
·

godt i dit arbejde med SSP+?
At vi tager kontakt til de 18-25-årige, som har begået kriminalitet og tilbyder en bekymringssamtale.
At vi opfordrer til at inddrage de unges netværk. 1
Det tværfaglige samarbejde.

Hvad kunne blive bedre?
·
At vi blev bedre til at tænke helhedsorienteret og ikke kun tænker på at få de unge i job og uddannelse.
·
AT vi blev bedre til at håndtere overgangene fra 17 til 18 år og fra en lovgivning til en anden – specielt fra sagsbehandlernes side.
·
Overgangen fra 18 år og op (der er for meget kassetænkning).
·
Nemmere tilgang til at lave undersøgelser på ungdomsuddannelser.

Formuler
-

Jeres vigtigste anbefalinger til fagudvalget for SSP+
Er der lovgivningsmæssige (arbejdsmarkedslovgivning mm.) barriere for, hvad man kan og ikke kan, når de unge er over 18 år.
Lav en fælles vidensbank
Lad os få en temadag med konkrete SSP+ tiltag.
Mere information og netværk omkring SSP+, herunder hvordan arbejder vi målrettet med at de ”ældre” unge.
Vidensdeling på området – hvem gør hvad i hvilke kommuner.
At skabe mere klarhed om begrebet SSP+

Efter drøftelser bordet rundt, konkluderede vi, at anbefalingerne opdeles i tre kategorier:
· Vidensdeling
· lovgivning
· praksis
Punktet genoptages på det kommende møde om, hvorledes emnerne konkretiseres.

5. bordet rundt.
Orientering om, at Come back – ønsker at udbrede sine materialer gennem vores netværk???
6. evt.
intet
Næste møde er tirsdag d. 13. 12. kl. 11 – 14.30 i Køge, Vandværket, Sdr. Allé 6.
Ref PB 19.10.2016

