Familie- og Socialudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af ændret organisering og drift af Udvidet SSP
2017-004766
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at organiseringen af Udvidet SSP ændrer form fra ét centralt mødeforum til 4 decentrale mødefora organiseret i
familiegrupperne. Specialgruppen deltager ad hoc.
Tilsvarende sag er godkendt af Skoleudvalget den 5. september 2017.
Beslutning:
Godkendt.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 22.09.2017
kl. 09.00
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Udvidet SSP er et kommunedækkende fora, der sikrer koordinering og drøftelse af de mest kriminelle og
truede unge i Aalborg Kommune med henblik på rette indsats i sagen. Det nuværende mødefora udsprang
fra den tidligere Specialenhed, som var en kommunedækkende enhed ift. de mest kriminelle og truede unge
i Aalborg Kommune. En enhed der blev lokalt forankret i de respektive familiegrupper tilbage i 2012.
Udvidet SSP mødes hvert kvartal i 2 timer, og drøfter status og videre handling i forhold til byens unge. I
Udvidet SSP deltager en repræsentant fra ungemakkerskaberne i familiegrupperne og ad hoc
Specialgruppen. Herudover deltager lederen af Midtbysjakket, repræsentant fra UU og PPR,
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens 2 SSP-konsulenter og endelig en
repræsentant fra Nordjyllands Politi. Udvidet SSP understøttes af en formand i form af en faglig teamleder
fra familiegruppen samt sekretariatsbistand fra Socialsekretariatet.
Forslaget om en ændret organisering tager sit afsæt i en drøftelse i Udvidet SSP dette forår. På mødet var
der en åben drøftelse af deltagernes erfaringer med Udvidet SSP. Det blev drøftet, hvorvidt mødet havde
fundet den rette form, eller der var anledning til fornyede overvejelser på området.
Tilbagemeldingerne var tydelige. Der var hos alle deltagerne et ønske om en lokal forankring i stedet uagtet
en viden om et øget ressourceforbrug til området. Den primære begrundelse var, at det vil styrke den lokale
sammenhængskræft og viden i forhold til de unge på tværs af de respektive og helt afgørende og
nødvendige samarbejdspartnere lokalt. Et øget kendskab som vurderes at medføre et fagligt bedre stykke
arbejde og indsigt lokalt i forhold til Aalborg Kommunes unge. Blandt andet vil ændringen øge mulighederne
for tidligere og rette indsats i forhold til de unge.
Det vurderes, at effekten og holdbarheden af lokale indsatser er bedre, da det blandt andet giver større
mulighed for løbende justeringer. Herudover er der større tryghed i de tætte samarbejdsrelationer lokalt end
centralt. Endeligt sikres et større ejerskab og kendskab til områdets tilstand ved, at alle rådgivere fra de
respektive Ungeteams deltager lokalt. På denne måde reduceres sårbarheden ved opsigelser, sygdom etc.
Ændret organisering og drift
På denne baggrund foreslås det, at der i forlængelse af ungemakkerskaberne i familiegrupperne med ad hoc
deltagelse fra Specialgruppen etableres lokale udvidede SSP-møder 4 gange årligt. Familiegrupperne sikrer
indkaldelse og koordinering af møderne med rette deltagerkreds. Som udgangspunkt er det samme
funktioner, der fortsat repræsenteres til møderne. Varigheden af møderne tilpasses de lokale behov, men
det vurderes umiddelbart, at 1 times varighed i langt overvejende grad vil være tilstrækkeligt. Det vil sige, at
eneste, men ganske væsentlige ændring i Udvidet SSP, vil være, at det forankres lokalt og dermed styrkes
sammenhængskraften og fagligheden lokalt. Det vurderes, at der med denne konstruktion fortsat sikres
overblik over de unge, der færdes på tværs af byen.
Det betyder, at forslaget umiddelbart forventes at medføre et øget personaletræk på 100%. Fra 8 timer i dag
pr. deltager i Udvidet SSP til 16 timer pr. deltager. Hertil kommer naturligvis øget tid til forberedelse og
transport, da det samlede timetal er fordelt på flere møder. Familiegrupperne og Specialgruppens
ressourceforbrug vil være lidt mindre, da de alene deltager i egne møder lokalt. Specialgruppen forankres
som kommunedækkende enhed i sammenhæng med én af de lokale familiegrupper, da Specialgruppen
historisk set har haft meget få sager til drøftelse i Udvidet SSP, og dernæst er kommunedækkende.
Nordjyllands Politi har på Lokalrådsmøde oplyst, at de ønsker at støtte op om dette ændringsforslag, uagtet
Nordjyllands Politi er særdeles presset på personaleressourcerne som følge af blandt andet
grænsekontrollen samt omorganisering i eget regi.
Forslaget revurderes efter 1 års drift i alle områder.
Orientering til Familie- og Socialudvalget
Familie- og Socialudvalget vil fortsat blive orienteret om status på de mest kriminelle og truede unge 2 gange
årligt i sammenhæng med tilstandsbeskrivelsen for byen.
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