Velkommen
til
Ungdomssanktionens tema – og
erfadag for koordinatorer og
sagsbehandlere
Tirsdag d. 11. marts 2014
Kl. 09.30 – 15.30

Nyt fra Socialstyrelsen

Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet knyttet til beslægtede
opgaver og indsatser
Kontor for Sårbare Unge og Integration beskæftige sig med:
• Kriminalitet, radikalisering, ekstremisme og bander
• Integration og æresrelaterede konflikter
• Anbringelsesområdet, efterværn,
• Psykiatri, misbrug og hjemløshed ift. unge
• Udbredelse af programmer på børn og unge-området (eks. MST, MTFC,
MultifunC, ART og Motiverende Interview)
• Vidensportalen på børn og unge-området

Primære aldersmæssig afgrænsning: 15 – 23 år.:

Styrelsens indsatser mod radikalisering og
ekstremisme
Forebyggelseskoncept (koordineret og helhedsorienteret indsats)
•
•
•

Mentorindsats: Mentorer som kan indgå i en til en relation med unge i risiko for
radikalisering og ekstremisme
Forældreindsats: Give forældre med unge i risiko for radikalisering og ekstremisme
støtte igennem individuelle rådgivningsforløb og netværk
Dialogambassadører: Ung til ung dialog om temaer som venne/fjendebilleder,
intolerance, fællesskaber og identitet på skoler, ungdomsuddannelser og klubber

•

Syrien-indsats: Opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med netværk til
forældre og pårørende

•

Undervisningsforløb: Opkvalificering af kommuner, politi, SSP andre relevante
aktører i forbindelse med radikalisering og ekstremisme

•

Exit-indsats: Kommende af indsats i forhold til individer der gerne vil ud af
ekstremistiske miljøer og netværk

Styrelsens indsatser mod æresrelaterede
konflikter/social kontrol
National strategi mod æresrelaterede konflikter (2012-2015)
• Efterværn til unge og voksne udsat for en æresrelateret konflikt.
•

Netværks- og støttegrupper for unge der har stået i en alvorlig æresrelateret
konflikt samt ansættelse af netværksperson der skal koordinere indsatsen
lokalt.

•

Mentorindsats: Udvidelse af tilbud om mentor til unge kvinder der har været
udsat for en æresrelateret konflikt. I regi af URK/Connect.

•

App, ”Mærk” mod æresrelaterede konflikter. Information om
handlemuligheder, støtte og rådgivning til unge og fagprofessionelle

•

Integrationsviden.dk – vidensdeling mellem praktikere på
integrationsområdet

Nye opgaver i forbindelse med satspuljen og
finansloven for 2014
Implementering af netværkssamråd
Lovforslag (forventet ikrafttræden 1.10.14): :
• For unge under 18 år, der har begået alvorlig kriminalitet, skal kommunerne
indkalde til netværkssamråd med deltagelse af relevante fagpersoner og
evt. personer fra det private netværk. Netværkssamrådet skal munde ud i
en handleplan.
• Den er meningen at den nye regel skal erstatte den nuværende regel om
foreløbige handleplaner.

Socialstyrelsens opgaver ifm. implementeringen:
• Rådgivning til kommunerne om afholdelse af netværkssamråd: hvornår,
hvordan, hvem, hvorfor mv.
• Processtøtte til afholdelse af det første netværkssamråd
• Udvikling og tilpasning af metoder, redskaber, skabeloner mv. til afholdelse
af netværkssamråd.

Nye opgaver i forbindelse med satspuljen og
finansloven for 2014
Aftale om god opførsel
Forsøgsprojekt – i den meget tidlige fase, hvor børn og unge udviser
uhensigtsmæssig og asocial adfærd.
Mentorer i frivillige organisationer
• Frivillige organisationer kan ansøge om midler til at oprette mentorordninger
til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge i alderen 12-17 år.
Forventet opgave: Forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljøer.
• Rådgivning til kommunerne
• Understøtte kommunernes brug af effektive metoder for at forebygge at
børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøer.
• Kompetenceopbygning i Socialstyrelsen

Nye opgaver i forbindelse med satspuljen og
finansloven for 2014

Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og
kommunerne)
Følgende tre initiativer er forlænget i tre år:
• krav om at kommunerne udarbejder en plan for en sammenhængende
indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende
børnepolitik
• Ankestyrelsens sagsgennemgang af sager, hvor politiet har underrettet
kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået
voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet
• VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af
ungdomskriminalitet .

De sociale 2020-mål

Børn og unge-området
•

•

•
•

Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en
fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det
svarer til en andel på højst ni procent.
Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30
procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire
procent.
Mindst 50 procent af udsatte børn og unge har som 25-årige en
ungdomsuddannelse
De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres

De sociale 2020-mål

Udsatte voksne:
• Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det
svarer til et niveau på højst 4000 personer.
• Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem
inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20
procent.
• Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som
stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.
• Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et
niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30
procent.
• Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét
ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst
25 procent.

De sociale 2020-mål

Arbejdet med målene – hvordan
kan de nås?

Dagens program
9.00 – 9.30
9.30 - 9. 45

9.45 -10.30

10.30-10.45
10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-15.20
15.20-15.30

Morgenmad og kaffe
Nyt fra Socialstyrelsen
v/ kontorchef Karin Ingemann, Kontor for Sårbare Unge og
Integration
Evalueringen af ungdomssanktion
v/ Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets
Forskningsenhed.
Pause
Indsatsen på de sikrede institutioner i et driftsherreperspektiv
v/ Ole Bjerre Jakobsen, sektorchef for Specialsektoren i
Region Nordjylland.
Frokost
Hverdagslivet på de sikrede institutioner
v/ Repræsentanter fra Bakkegården og Grenen
Afslutning

