KOMMISSORIUM
Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18
Formål:
1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som
har begået kriminalitet eller er i fare for at begå kriminalitet således, at mødet fører til
handlinger til gavn for de unges udvikling. Beslutningerne tager afsæt i den oplevede
adfærd hos den unge og det er mødelederens ansvar, at skoler, klubber og andre
relevante inddrages hurtigst muligt i løsning af problemerne.

2. Når der besluttes handling i form af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats (netværkssamråd)
er det afgørende at der omkring den unge sættes et team af familie og privat netværk, hvor det er
muligt, at få dem til at tage reelt ansvar for en udvikling, men altid af det professionelle netværk.
Det er afgørende at der herunder forsøges inddragelse af klubber, skoler etc. i størst
muligt omfang via samtykke, så hvis vi oplever en nægtelse af samtykke – så må det
betyde overvejelse af diverse forældre- og ungepålæg.
3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive
analyser, navnelister mv.
Målgruppe:
Målgruppen er unge under 18 år., der har udvist ”asocial” eller kriminel adfærd og som er
nævnt på politiets SSP liste, eller hvor mødedeltagerne har modtaget bekymringer mv. fra det
tværfaglige netværk – uden at det karakteriseres som en underretning.
Professionelle deltagere:
En repræsentant fra:
• SSPK leder (formand)
• Familierådgivningens Ungeteam
• Nordsjællands Politi´s forebyggere/ ETB
• SSPK Team, Klub+ eller Tetriz
• Ad hoc fra Daginstitutioner og skoler
Procedure:
Døgnrapporterne fra den seneste uge gennemgås af Politiet
Familierådgivning, Politi og SSPK, vurderer ud fra døgnrapporten, øvrige aktuelle oplysninger
og ungelisten, hvilken indsats, der er behov for. På mødet besluttes, hvad der konkret skal
ske, og hvem der har ansvaret. Der skrives et kort beslutningsreferat.
Ungeteamet fører et kort beslutningsreferat, der formidles til BUF ledelsen
SSPK lederen fører ungelisten, og orienterer relevante samarbejdspartnere i fornødent omfang
når det er opportunt for den unge.
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Tirsdagsmødets UNGELISTE
Kommunen skal vurdere, hvilke af de forhold, der optræder på listen, der kan karakteriseres
som voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og udarbejde handleplaner efter § 57 c
for de børn og unge, der er mistænkt for at have begået dem.
At en ung optræder på denne ungeliste er tilstrækkelig dokumentation til, at kommunen skal
vurdere, om forholdet har en karakter, som falder ind under reglerne om foreløbige
handleplaner og kriminalitetshandleplaner i servicelovens § 57 c, stk. 1 og 2.
Kommunen skal således ikke afvente eventuelle sigtelser eller domme.
Efter § 57 a og b kan der endvidere træffes afgørelse om forældre- og ungepålæg, og et af
kriterierne herfor er, hvis barnet eller den unge på 12-17 år har begået kriminalitet af et vist
omfang eller en vis grovhed.
Et ungepålæg pålægger barnet eller den unge konkrete handlepligter, der bidrager til en
løsning af barnets eller den unges problemer, og står i rimeligt forhold til formålet. De øvrige
kriterier for iværksættelse af ungepålæg er ulovligt skolefravær, alvorlige adfærdsproblemer
eller at den unge nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsning af sine
problemer.
Kommunens identificering af, hvilke unge der er omfattet af den foreslåede ordning, sker på
baggrund af SSPK´S ugentlige ungelister. Det svarer til den måde, kommunerne i dag
identificerer, hvilke unge der er omfattet af den gældende § 57 c i serviceloven om
kriminalitetshandleplaner
Bekymringsbrev er indledende kriminalpræventiv skriftlig orientering til forældre til en ung,
der udviser bekymrende adfærd i det offentlige rum, og hvor adfærden opleves af
samarbejdspartnere som en forholds mild men ikke overskridelse af sanktioneret retsnorm.
Det er typisk handlinger, der på sigt kan begrænse det gode ungdomsliv. Når Politiets
forebygger og SSPK lederen bliver bekendt med adfærden, skriver de et fælles
”bekymringsbrev” til forældrene senest 7 dage efter at bekymringen er modtaget. Der
afkræves en kvittering af forældre. Politiets forebygger følger op med telefonisk samtale inden
yderligere 7 dage. 3 bekymringsbreve medfører en underretning til visitatorteamet i
familierådgivningen.
Narrativ Bekymringssamtale er en samtale, der afholdes og indkaldes i Familierådgivningens regi, med deltagere fra SSPK (SSPK lederen), Familierådgivningens Ungeteam og ETB /
politiets forebygger efter aftale.
Beslutningen træffes på tirsdagsmødet og samtalens form inspireres af et narrativt
spørgsmålsparadigme og ”golden grid” jf. Løft modellen. Der anvendes narrative samtalekort
og udskrives bevidningsbrev. Ungeteamet indkalder forældre og den unge til mødet senest 7
dage efter beslutningen. Mødet afholdes på Prøvestenen eller hos SSPK.
AkutTeamet er en tværfaglig tidlig indsats for unge under den kriminelle lavalder, der hurtigt
efter oplevet bekymrende, asocial og kriminel adfærd hos unge - kan foretage et akut besøg i
hjemmet hos familierne til de unge. Den enhed, der bliver bekendt med bekymringen, tager
initiativ til at samle akuttemaet og iværksætter et besøg efter forudgående research.
AkutTeamet indsættes i de særlige udsatte boligområder med henblik på en tidlig indsats.
I SSPK-regi kontaktes Richo Jensen, som kan uddelegere til relevant medarbejder.
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I Familierådgivningen kontaktes Lene-Line Stentoft, som uddelegerer til relevant medarbejder.
I Politiet kontaktes Carsten Spliid, som uddelegerer til relevant medarbejder.
Hjemmebesøget afholdes indenfor 3 dage efter at bekymringer bliver modtaget.
Sagen tages op på førstkommende tirsdagsmøde med henblik på evaluering og stillingtagen til
om der er behov for yderligere indsatser.
En akut situation er kendetegnet ved, at den er asocial, ulovlig og aktuel - f.eks. chikane –
hvor der er involveret både offer og gerningsmand.
Hvem skal have Bekymringsbesøg af Akutteamet og hvem skal deltage i besøget ?
Som udgangspunkt afholdes ”Akutteamets samtale” under besøget i hjemmet af SSPK og politi
som så laver underretning til Familierådgivningen, såfremt besøget giver anledning til en
formodning om, at den unge er truet i en sådan grad, at det er en sag for Familierådgivningen.
Underretninger sendes altid til visitationen i Familierådgivningen.
Hvornår skal der afholdes netværkssamråd ?
Hovedreglen er at der ved alvorlig 1. gangs kriminalitet, eller 3. gang de er på ungelisten
indkaldes til et netværkssamråd. Under netværksrådslagningen udarbejdes en handleplan
med metoden LØFT for den unge inden 7 dage. På netværkssamrådet drøftes den unges behov
for særlig støtte jf. serviceloven, og der skal på mødet ud fra metoden LØFT udarbejdes en
handleplan for, hvilke initiativer og handlepligter der kan modvirke yderligere kriminalitet.
Modtager Familierådgivningen dokumentation for gentagen, alvorlig kriminalitet inden for et
år, har Familierådgivningen ikke pligt til at indkalde til gentagne netværkssamråd, men i stedet
til at vurdere, om der er behov for at revidere handleplanen. Det vil dog ofte være
formålstjenligt at afholde løbende netværksmøder, således at netværket bidrager til indsatsen.
Når det bliver muligt benyttes dialogplatformen ”familiedialog” i møderne.
Det er Familierådgivningens ansvar at gøre sit yderste for at opnå samtykke til at både privat
og offentligt netværk inddrages. Politi og SSPK bidrager, hvor de kan – bl.a. via fritidspas.
Personale i skole, klub og evt. fritidsaktiviteter er de afgørende for, at den unge kan komme i
bedre udvikling. De er derfor helt centrale for vidensindsamling og for handleplanen.
Mødeleder ved netværkssamrådet er den rådgiver fra ungeteamet som er deltagende. Er man
f.eks. på besøg med akutteamet kan rådgiver her i samarbejde med teamet, den unge og
familien, afdække hvem der kunne være relevant at have med på en netværksrådslagning.
Udvekslingen af personers rent private forhold mellem politiet og de øvrige fagpersoner i
netværkssamrådet kan ske efter retsplejelovens § 115 når videregivelsen må anses for
nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende arbejde.
Ændret pr. 1/4-2011 til udover social- og undervisningsområdet – nu tillige omfatter
beskæftigelsesområdet.

Begrebet alvorlig kriminalitet omfatter eksempelvis vold, voldtægt, røveri, grovere former
for hærværk og tyveri samt forsøg på sådanne forbrydelser. Målgruppen for
netværkssamrådene er således den samme som for det eksisterende lovkrav om handleplaner
efter servicelovens § 57 c.

Udvekslingen af personoplysninger med personer fra den unges netværk og
fagpersoner i forbindelse med netværkssamrådet forudsætter som hovedregel samtykke
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fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, I forhold til relevante
fagpersoner kan det i visse, indledende tilfælde ske efter servicelovens § 49 a.
Denne mulighed skal benyttes, hvis der er tale om alvorlig kriminalitet og familien vægrer sig
mod samarbejde. F.eks. ved at udeblive fra den samtale, hvor samtykke skulle indhentes.
Udvekslingen af personoplysninger udover § 49 a skal ske i overensstemmelse med
persondatalovens regler, herunder særligt behandlingsreglerne i lovens §§ 6-8. Efter disse
bestemmelser kan videregivelse af f.eks. oplysninger om helbredsmæssige forhold, strafbare
forhold og væsentlige sociale problemer
bl.a. ske på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra den, som oplysningerne angår. Det
forudsættes med lovforslaget, at der indhentes et sådant udtrykkeligt samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, til eventuel videregivelse af
de relevante oplysninger om den unge. Samtykket skal leve op til kravene i persondatalovens
§ 3, nr. 8, hvorefter samtykket skal være frivilligt, specifikt og informeret.

LØFT Handleplanen
Denne handleplan er således en revideret version af den eksisterende handleplan mod
kriminalitet efter § 57 c. Det foreslås, at handleplanen skal beskrive konkrete initiativer og
egentlige handlepligter for den unge, forældrene, netværket, herunder det offentlige netværk.
Hvor det er nødvendigt skal der træffes afgørelse om foranstaltninger. Netværkssamråd og
handleplan derfra erstatter handleplan efter Servicelovens § 57 c.
Denne handleplan kan indgå i eller koordineres med en eventuel allerede eksisterende
handleplan efter servicelovens § 140. Foreligger der således allerede en handleplan for
indsatsen, som målrettet adresserer den unges kriminalitet, ud fra andre bestemmelser,
herunder handleplaner i forbindelse
med foranstaltninger efter § 52 i serviceloven, er lovens krav opfyldt, og der skal ikke
udarbejdes en ny, selvstændig handleplan på netværkssamrådet, hvis den eksisterende er
formålstjenlig og har ført til resultater, men der kan tilføjes nye målbare mål. På
netværkssamrådet kan det endvidere drøftes, hvorvidt der skal træffes afgørelse om et
forældrepålæg og eller ungepålæg
efter servicelovens § 57 a og b.
Såfremt der ikke gives samtykke til afholdelse af en netværkssamråd skal Familierådgivningen
indkalde familien til møde med henblik på udarbejdelse af en handleplan for den unge inden de
7 dages udløb. I indkaldelsen skal stå, at hvis de ikke møder op vil der umiddelbart blive taget
stilling til, om der er grundlag for et forældre- og/eller ungepålæg.

På hvert tirsdagsmøde bliver det besluttet, hvad der skal ske og hvem der gør hvad.
Beslutningen noterer SSPK på deres ungeliste og fremsender til politi og Familierådgivning.
På efterfølgende møde følges op på beslutningerne.
SSPK´S UNGELISTE
Kommunen skal vurdere, hvilke af de forhold, der optræder på listen, der kan karakteriseres
som voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og udarbejde handleplaner efter § 57 c
for de børn og unge, der er mistænkt for at have begået dem.
At en ung optræder på denne ungeliste er tilstrækkelig dokumentation til, at kommunen skal
vurdere, om forholdet har en karakter, som falder ind under reglerne om foreløbige
handleplaner og kriminalitetshandleplaner i servicelovens § 57 c, stk. 1 og 2. Kommunen skal
således ikke afvente eventuelle sigtelser eller domme.
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Efter § 57 a og b kan der endvidere træffes afgørelse om forældre- og ungepålæg, og et af
kriterierne herfor er, hvis barnet eller den unge på 12-17 år har begået kriminalitet af et vist
omfang eller en vis grovhed.
Et ungepålæg pålægger barnet eller den unge konkrete handlepligter, der bidrager til en
løsning af barnets eller den unges problemer, og står i rimeligt forhold til formålet. De øvrige
kriterier for iværksættelse af ungepålæg er ulovligt skolefravær, alvorlige adfærdsproblemer
eller at den unge nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsning af sine
problemer.
Kommunens identificering af, hvilke unge der er omfattet af den foreslåede ordning, sker på
baggrund af SSPK´S ugentlige ungelister. Det svarer til den måde, kommunerne i dag
identificerer, hvilke unge der er omfattet af den gældende § 57 c i serviceloven om
kriminalitetshandleplaner

August 2014
Lene-Line Stentoft og Richo Jensen
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