Professionelle netværk
Basens medarbejdere deltager fast i fire professionelle, TPL-refererende netværk i henholdsvis Hillerød Øst, Vest, Hanebjerg og
Skævinge. Én medarbejder er tilknyttet hvert område. Basens deltagelse og tovholderfunktion i de fire netværk udspringer af
Basens tidligere indsats i de fire områder (se afsnit: ”Basens indsats i fokusområder” s. 4.).
Hvert netværk består af professionelle medarbejdere fra det enkelte nærområde; SSP-koordinatorer fra skoler, personale fra
klubber, repræsentant for kontaktpersonsteamet, ungerådgiver fra Familie & Sundhed samt en forebyggelsesbetjent.
Basens medarbejder fungerer som tovholder for netværkene og har siden netværkenes opstart stået for indkaldelse til møder,
mødeledelse og udarbejdelse af referater.
Den målrettede indsats i gennem netværksarbejde i lokalområderne er et nyere tiltag, og det er på sigt et mål, at netværkene
bliver selvkørende uden Basens faste deltagelse.
Eksempel på Kommissorium for netværk:
Kommissorium skal sikre der er klare aftaler mellem netværkets medlemmer og TPL.
Motivation
Mandagsmødet (Familier & Sundhed, SSP og Politi) oplevede et øget antal unge nævnt med relation til distriktet. Det blev
vurderet der var brug for en ekstraordinær indsats, hvorfor et møde med områdets TPL blev afholdt. På mødet var der enighed
om at etablere et nyt netværk med henblik på at løse dette.
Formål
At danne sig overblik over kriminalitetsbilledet i distriktet. Herunder hvilke unge der er kriminalitetstruede, hvilken
kriminalitet det omhandler og relation til anden risikoadfærd.
At kvalitetssikre den kriminalpræventive indsats i distriktet - primært i det foregribende område sekundært i det
indgribende.
Styrke den tværfaglige indsats.
Rammer/ Hjemmel
Retsplejeloven §115!
Netværket kan og må udveksle personfølsomme oplysninger på møder, hvis det har et klart kriminalpræventivt sigte.
Internt udarbejdede retningslinjer for snakke om unge:
Grøn
Unge der kan være kriminalitetstruet og/eller med mulighed for udvikling af risikoadfærd. Vi er OBS på vedkommende, og
snakker ikke direkte personlige forhold. Der er set signaler hos barnet/ den unge som giver anledning til bekymring. Drøftelser
uden samtykke. Forebyggende felt
Gul
Unge der er kriminalitetstruede og/eller med udvikling af risikoadfærd. Dialog med den unge om vedkommendes situation.
Inddragelse af forældre. Deler information med andre i 3320 netværket. Drøftelse med samtykke. Det foregribende felt.
Rød
Typisk unge med sager. Viden om den unge vil typisk være hos ungerådgiver/ sagsbehandler. Drøftelser med samtykke, og
koordineret med ungerådgiver/ sagsbehandler. Det indgribende felt.
Forældre til unge der står på listen informeres om, at deres børn står på vores liste, og hvorfor.
Listen koordineres og styres af SSP. Listen er en uofficiel liste, og kan derfor ikke udleveres.
Organisering
TPL har besluttet at oprette netværket med ovennævnte formål.
Netværket mødes 4-5 gange årligt.
Netværket har karakter som midlertidigt netværk og nedlægges, når TPL beslutter dette.
Praktisk tovholder er SSP Hillerød.
Tavshedspligt
Der er tavshedspligt til møder i netværket. Desuden har alle også skærpet underetningspligt.

