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Kvalitetsstandard for netværkssamråd (SEL § 57 c)
Formål

Formålet med indsatsen er, at den skal modvirke, at den ung
under 18 år medvirker i yderligere kriminalitet.
Formålet er også, at sikre inddragelse af forældre og andre
relevante personer i den unges netværk og at der lægges
en plan, som deltagerne i netværkssamrådet forpligtiger
sig i forhold til.

Indhold

Netværkssamrådet er et møde mellem kommunen, den
unge, familien, eventuelt andre personer fra netværket og
relevante fagpersoner, hvor der aftales en handleplan for,
hvilke initiativer og handlepligter der kan hjælpe den unge
på ret kurs igen.
Indkaldelsen til netværkssamråd skal ske senest syv dage
efter, at kommunen første gang modtager dokumentationen fra politiet med mistanke om, at en ung begår alvorlig
kriminalitet.

Målgruppe/tildelingskriterier Unge under 18 år hvor der er mistanke om, at pågældende har
begået alvorlig kriminalitet. Voldskriminalitet omfatter alle former for kriminalitet, hvori vold er involveret.
Med anden alvorlig kriminalitet menes voldtægt, røveri, indbrud, omfattende tyveri, herunder tyveri fra automater, bokse, boliger og institutioner samt grovere former for hærværk.
Omfang/varighed

Netværkssamråd skal føre til en konkret plan for en indsats for
den unge med inddragelse af det private og professionelle netværk og løber så længe behovet er tilstede.

Tildeling

Kommunen skal jf. lovgivningen, ud fra de konkrete forhold,
vurdere grundlag for afholdelse af netværkssamråd.
Såfremt kommunen vurderer, at der er grundlag for afholdelse
af netværkssamråd, skal rådgiver i samarbejde med den unge
og forældrene vurdere, hvilke relevante personer fra den unges
og familiens netværk, som skal inddrages i netværkssamrådsmødet.
Rådgiver indkalder relevante personer samt planlægger mødestruktur for netværkssamrådsmødet. Der skal på baggrund af
netværkssamrådsmøde udarbejdes plan for den videre indsats.
Rådgiver skal udarbejde handleplan på den vurderet indsats, og
rådgiver skal være koordinerende for den planlagte indsats..

Andet

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.

Det er frivilligt om familien tager imod tilbud om netværkssamråd.
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