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Kvalitetsstandard for koordinator / Kontaktperson til unge
der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 (SEL § 54a)
Formål

Alle unge, der idømmes en ungdomssanktion skal have en koordinator tilknyttet gennem hele forløbet og være den unges
rådgiver, sikre sammenhæng i faserne og afholde møder med
den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik
på at fastholde de målsætninger der er fastlagt i handleplanen.

Indhold

Ungdomssanktionen indebærer, at den unge undergiver sig en
struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling.
Koordinator skal:

Målgruppe /
tildelingskriterier
Omfang/varighed



Være ansvarlig for, at der afholdes netværksmøder. Indkalder til møderne og er mødeleder ved disse.



Løbende orientering til børn -og ungerådgiver om den
unges trivsel og udvikling.



Være ansvarlig for kontakten til relevante samarbejdsrelationer og familierelationer, når dette er beskrevet i
handleplanen,



Udfærdige skriftlige dokumentationer af den pædagogiske indsats i forhold til beskrevne mål og delmål.



Besøge den unge under fase 1 og fase 2 på de pågældende institutioner.



Være en støttefunktion til den unge – og til børn og ungerådgiveren.

Unge i aldersgruppen 15 -17 år, der er idømt ungdomssanktion
efter straffelovens § 74 a.
Ungdomssanktionen har en varighed af 2 år, opdelt i 3 faser:
 fase 1 på en sikret eller anden egnet institution
 fase 2 på en åben institution eller et egnet opholdssted
 fase 3 i ambulant regi med tilknyttet fast kontaktperson
Ungdomssanktionskoordinatoren er tilknyttet i hele perioden.
Udgangspunktet er, at der højst kan gives op til 6 timer pr. måned. Der aflønnes med løntrin 40, kommunal lønskala. I fase 3
kan timetallet udvides, hvis koordinatoren samtidig indgår som
fast kontaktperson.
Der dækkes alene udgifter til formålstjent kørsel med statens
laveste takst.

Tildeling

Tildeling af koordinator sker på baggrund af ungdomssanktionen efter straffelovens § 74 a, handleplanen, jf. § 140, stk. 5, med
udgangspunkt i konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse.

3
Levering af ydelsen

Koordinatoren kan være en ansat fra et af de anbringelsessteder, hvor den unge er anbragt, én den unge kender i forvejen
fra fx skole eller fritidsaktiviteter, eller én som kommunen udpeger.

Kvalitetskrav til leverandør

Koordinatoren skal have gennemgået Socialstyrelsens kursus
for ungdomssanktionskoordinatorer.
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