
 

FAGUDVALG 

18+ 

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet  

Hermed et hurtigt referat fra vores møde i Køge den 22/8 2014 
Velkommen til Stine i udvalget.  Vi kan med sikkerhed få glæde og gavn af Stines erfa-
ring med arbejdet på 18+ området ifht rocker/bande kriminalitet 
 
 

1) Temadag for professionelle der arbejder med 18+. Tavshedspligt og vide-
regivelse af oplysninger, udfordringer og dilemmaer i ungearbejdet. 
Vi skal træffe beslutning om temadagen. A)Skal vi inddrage KL/DKR som samar-
bejdspartnere ifht dagen? Hvor langt er fx vestegnens politisamarbejde og der 
mulighed for et samarbejde med dem omkring en temadag? Alle parter har samlet 
flere ressourcer B) Hvornår på året skal temadagen ligge? Evt. dato C) Hvem vil 
arbejde med tilrettelæggelsen af dagen?  
Det giver fortsat mening, at tilrettelægge en temadag. Det er nødvendigt at ind-
drage andre aktører i tilrettelæggelse og afholdelse, da overskriften involverer 
mange samarbejdspartnere og vi gerne vil ramme bredt.  
Vi undersøger om der er opbakning i vores netværk hos KL (Christina), DKR (Line, 
Linda), Kriminalforsorgen (Stine), ministerierne (Morten)  
En temadag kan tidligst komme på tale primo 2015.  
Vi mødes fortsat med advokat. Pia, Morten og Pernille mødes med ham fredag den 
29/8 kl. 12(30) 
 

2) Studietur – inspirationstur 
Der er jævn tilslutning til en studietur, men den skal være relevant, inspirerende 
og kontekstoverførbar. Der har været talt om Holland som et område der har erfa-
ringer med 18+ området og samarbejde med myndigheder og NGO. Vi skal afgøre 
om A) Vi forsat skal tilrettelægge en studietur til eksempelvis Holland? Formål, for 
hvem, output? B) Hvem der vil indgår i en arbejdsgruppe som researcher videre 
og laver udkast til et program? C) Hvornår skal denne studietur lægges?  
Det er tilslutning til en studietur. Det giver mening at få inspiration. Især Holland, 
hvis velfærdssamfund på mange måder ligner DK og har flere års erfaringer på 
18+ og fx samarbejde med NGO’ere. Det er en oplagt mulighed for at få noget 
med tilbage. Studieturen skal udbydes til fagudvalget og inviterede embedsmænd 
som har interesse for området. Hvis der er yderligere interesse blandt vores kolle-
gaer i landet, må vi anbefale dem at melde sig ind i fagudvalget. Studieturen vil 
fokusere på metoder til forebyggelse af recidiv. NGO’samarbejde, gruppedannelse. 
Morten tager kontakt til Michael Carlsen fra Servicestyrelsen. Pernille og Morten 
arbejdere videre med et oplæg samt en formålsbeskrivelse.  
 

3) Kortlægning af 18+ arbejdet i Danmark 
Der er indsamlet materiale fra (27?) kommuner i Danmark. Det er på ingen måde 
repræsentativt. Det var heller ikke vores mål. Vi skal ”udgive” det indsamlede ma-
teriale som inspiration til 18+ arbejdet og det skal ligge på bla SSP samrådets 
hjemmeside.  
Det er derfor nødvendigt at vi A) Nedsætter en gruppe som arbejder videre med 
materialet og evt. samler det i en let tilgængelig og overskuelig skabelon som er 
dynamisk digitalt og hvor der løbende kan lægges materiale på. B) at vi aftaler en 
kommunikations strategi for hvordan vi ”udgiver” materialet så det kan bruges 
nationalt i SSP samarbejdet og om bestyrelsen skal have en rolle her. 
Morten og Pernille skalerer det tilsendte materiale så det hurtigst muligt kan læg-
ges på SSP-Samrådets hjemmeside til download mm. 
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Under eventuelt vil jeg meget gerne have at vi tager en snak om hvor mange 
kræfter vi kan lægge i fagudvalget. Stemmer det overens med det opdrag vi fra 
SSP samrådet side har? Hvordan får vi sat SSP+ arbejdet på landkortet med vores 
fagudvalg?  
Jeg syntes selv at 18+ arbejdet er yderst relevant, men nok også det mest kom-
plekse område ud af de øvrige fagudvalg. Jeg har lyst til at medvirke til at udbre-
de det gode arbejde, inspirerende metoder og nytænkning indenfor 18+ og jeg 
mener at fagudvalget er det rette forum for det. Men reflekter gerne over hvor 
meget tid I har og hvorfor I sidder i fagudvalget?  
Vi vendte dette kort. På nuværende tidspunkt har alle nikket ja til at fortsætte i 
fagudvalget.  

 
 
NÆSTE MØDE: 10/10 I KØGE kl. 10 - 13 (eventuelt hos Stine)  
 


