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Forslag til indhold i tirsdagsmøderne.
Behovet for de såkaldte tirsdagsmøder side har været lidt forskellige. På den ene
side har politiet efter politireform blevet pålagt at følge tættere med i hvad der
sker i kommunerne med unge der begår kriminalitet. Blandet andet har man fra
politiets side siden august 2010 fremsendt en liste (de så kaldte OPA lister) over
unge under 18 som enten er sigtede eller fremtræder som sagens person (mistænkte uden at være sigtede) til kommunerne. Idéen har været at give mulighed
for at politiet og kommunerne i fællesskab kan sørger for at der ikke er nogen
unge som falder igennem et ”hul” uden at den en eller den anden part der opdager det.
Ydermere er der et ønske fra SSP konsulentens side dels at være orienteret om
hvem der tager sig af hvad og dels at kunne tilbyde den viden der ligger i kendskabet til en del unge som laver kriminalitet, da det oftest er en ung som har været genstand for SSP’s interesse. Specielt i forhold til hvordan nogle af disse
børn og unge hænger sammen i enten grupper som har uhensigtsmæssige adfærd eller er decideret med i en kriminel gruppe (Justitsministeriets definition –
”Grupper af unge som er karakteriseret ved at have holdt sammen i en længere
periode, ved at hænge meget ud på gaden, ved at begå kriminalitet sammen og
ved at acceptere kriminalitet som en del af de fællesaktiviteter” (Pedersen og
Lindstad: ”Første led i fødekæden”, Justitsministeriet. Juni 2011).
Helt aktuelt har ETB – politiets Enhed for Trygge Boligområde – en helt naturlige interesse i at udveksler navne på individer som de har fokus på. De såkaldte
fokuspersoner. Dette for at diskuterer relevante tiltag overfor de unge og deres
familie. Herunder de såkaldte ”bekymrings samtaler” som lige nu diskuteres inden for ETB og de fire kommuner de servicerer. Tirsdags møder ses som et relevant forum at diskutere forebyggelse og indgriben i.
Det lovmæssige grundlag for at hold disse møder og udveksler oplysninger er
nedfældet i Retsplejelovens 115B som lyder:

Lovgivningen giver mulighed for, at der udveksles specifikke oplysninger indenfor SSP-regi, hvis det er til gavn for det kriminalpræventive arbejde.
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”Retsplejeloven § 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må
anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde eller af hensyn til politiets samarbejde med de sociale myndigheder
og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen overfor socialt
udsatte personer.
Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive
oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der
indgår i de former for samarbejde, som nævnt i stk. 1. Oplysningerne må
i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med
henblik på efterforskning af straffesager.
Stk. 3 Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige indenfor det social- og undervisningsområdet eller social og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som nævnt i stk. 1, kan der i
samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem
myndighederne og institutionerne.
Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.”
En senere juridisk gennemgang har af stedet kommet et notat som gælder
også de over 18 – den såkaldte SSP+. Hvis personer over 18 skal være
genstand for drøftelse i tirsdagsmøder kræver det at Ungeenhed inddrages – se for neden.
For at imødekomme disse behov og ønsker kunne man forestille sig at møderne
kunne strukturers således:

1. Møderne afholdes hver uge p.t. om tirsdagen hos SSP konsulenten.
2. Deltagerne i mødet er: Forebyggelsessektion i Station Syd (som dækker
Furesø Kommune), ETB (så længe de eksisterer), Børn og Familieafdeling, SSP konsulenten og evt. andre som skønnes nødvendig af ovenstående parter.
3. SSP konsulenten udfærdige en dagsorden som fast indeholder følgende
elementer:
•

Gennemgang af døgn rapporten fra den sidst uge hvor tinge som relaterer sig til unge under 18 kan behandles.
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•

Gennemgang af OPA listerne – hvad er der blevet gjorde, hvad skal
der gøres, hvem gøre hvad.

•

Hvordan ser situation med grupper af unge med uhensigtsmæssige
adfærd eller unge i kriminelle grupper (jfr., ovenstående) i Furesø
kommune lige nu?

•

Samarbejde om enkelt sager mellem kommunen og politiet som
kræver drøftelse.

4. SSP konsulenten laver en stikords referat som sendes til deltagerne.
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