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Kære alle,  
Tak for endnu et interessant og konstruktivt møde. Jeg har ud fra de enkelte punkter, 
noteret, hvad vi sådan ca. drøftede og besluttede.  
Vi ses i dette udvalg igen, den 8.april i Tivolis kongrescenter - efter DKR dagen. 
Jeg sender dagsorden ud ca. en uge før. (Line vil du sende til lotte – jeg mangler hendes 
mail) 
 

1) 1) Nyt omkring ombudsmand(Pia) og planlægning af besøg. 
Pia har været opsøgende og har forsøgt at få kontakt til ombudsmanden mhp aftale om 
et oplæg vedr. lovgivning, videregivelse af oplysninger ifht unge 18+ og er blevet videre-
stillet til advokat Anders Valentin Brandt. Han er oplægsholder på følgende temadag: 
http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/03/KL-og-Rigspolitiet-inviterer-til-
temamode/ 
Anders har givet tilbud på at afholde en temadag omkring jura på 18+ området for 
75.000,-. Pia aftaler et møde med ham omkring hans oplæg, hvor alle fra fagudvalget i 
princippet er velkomne. Pia melder en dato ud.  
Vi beslutter af fagudvalgets første temadag kommer til at omhandle ovenstående tema. 
Temadag efter april. Bredt fokus. 
 

2) Oplæg fra Christina Rubens om SSP+ partnerskabet mellem politi og kommuner på 
vestegnen(Er det muligt christina?) 
Christina fortæller om partnerskabet ”Bryd fødekæden til banderne” mellem Herlev, Bal-
lerup og Gladsaxe kommune samt vestegnens politi, som blev affødt af bandeproblema-
tikkerne fra sidste år hvor flere unge blev skudt. Der er to spor i partnerskabet: 1) kvali-
tetssikring og 2) Noget nyt 
 
Der er nedsat fem arbejdsgrupper. Christina sidder i/ er formand for arbejdsgruppen 
exit/18+ 
Der arbejdes med fire temaer/nedslag i Christinas arbejdsgruppe: 
1)minimumsstandarder, 2) KL samarbejde(manglende synlighed ifht rammemodellen), 3) 
omfanget(ud over rigspolitiets data), 3) 18+/exit indsatser(Hvad eksisterer) og 
4)centre/væresteder 
Christina foreslår at Pernille kommer til vestegnen og fortæller om fagudvalgets opdrag 
og mål.  
 

3) Status på kortlægningen 
Link til spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til alle kredsformænd. Morten, Line og 
Pernille kontakter de kommuner der har 18+ indsatser på SSP området og indsamler ma-
teriale som vi i fællesskab gennemgår, til vores vidensportal. 
 

4) SFI ressourceskemaer, hvordan bruges de? (Line ville du fortælle lidt mere om dette?) 
Der er fordele og ulemper ved skemaerne.  Godt at kunne bruge skemaer til at blive mere 
systematiske. Skemaet kan understøtte politiets indsats ifht bekymringssamtaler. Rolle-
afklarende. Skemaerne kan bruges ifht de unge der er meget umodne. Ballerup bruger to 
skemaer1) et borgerrettet hvor borgeren får kigget på sig selv( progressionsskema) og  
2) et bekymringsskema(scalering) omkring beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer.  
Tine Gammelby(Hotspot chef ydre Nørrebro) har erfaringer med at bruge skemaer(Som 
jeg desværre ikke husker navnet på:/) vi beslutter at invitere Tine Gammelby til et  
kommende fagudvalgsmøde (Linda Nielsen tager kontakt til Tine). 
 

5) Planlægning af temadag/arbejdsmøde/seminar omkring SSP+(Indhold, form, mål) 
opstart. 
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Der er opbakning til en studietur. Diamant i Holland arbejder ud fra metoden om at ’em-
power’ unge 18+ Morten har sendt materiale ud for mere info: http://www.s-
ipi.nl/SIPI_CMS_WEB/nl-NL/Diamant/DIAMANT.aspx og  
http://www.safire-project-results.eu/documents/focus/17.pdf 
EU-projekt: http://www.safire-project-results.eu/ , hvor der var et ben om metoder. En 
af de granskede metoder var DIAMANT, hvorfor Morten fik lejlighed til at høre nærmere 
om denne tilgang til unge. På hjemmesiden kan I finde en del engelsksprogede dokumen-
ter om bl.a. DIAMANT. 
 

6) Evt. 
Pernille giver status på fagudvalget, på SSP Samrådets generelforsamling i Vingsted.  
 
 
Næste møde er planlagt den 23/5 kl. 11-14 i KØGE, Temaet/pkt. på dagsorden vil bl.a. 
være en grundig gennemgang og drøftelse af det Hollandske materiale Diamant.  
 

http://www.s-ipi.nl/SIPI_CMS_WEB/nl-NL/Diamant/DIAMANT.aspx
http://www.s-ipi.nl/SIPI_CMS_WEB/nl-NL/Diamant/DIAMANT.aspx
http://www.safire-project-results.eu/documents/focus/17.pdf
http://www.safire-project-results.eu/

