
Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet



Baggrund 

• Den nye SSP-ramme er en del af ”Aftale om reform 

af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle 

handlinger har konsekvenser (2018)”.

• Den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet kan 

fungere som en fælles organisations- og 

arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet – med 

henblik på en tydeligere og mere ensartet retning for 

SSP-samarbejdet på nationalt plan.

• Rammen kan indeholde målsætninger for de 

konkrete indsatser over for de grupper af børn og 

unge, som indsatserne er rettet imod.

Bred inddragelsesproces

• I løbet af 2018 og 2019 er der gennemført en bred 

inddragelsesproces med 27 udvalgte kommuner på 

tværs af landet samt politikredsene.

• Der har desuden været nedsat en følgegruppe 

sammensat af nøgleaktører på feltet. 

• Følgegruppen har bidraget med faglige input 

gennem hele processen. 



Følgegruppedeltagere

Følgegruppen har bestået af: 

• Socialstyrelsen, Signe Mia Rath Hansen

• Det Kriminalpræventive Råd, Christina Hviid

• SSP-Samrådet, Benny Husted

• Midt- og Vestjyllands Politi, Janni Pettersson

• Nordsjællands Politi, Ingrid Hauge Wøggsborg

• Børne- og Kulturchefforeningen, Ane Stallknecht

• Socialchefforeningen, Louise Thusgaard Hørlück

• Kommunernes Landsforening, Hanne Gøttrup

• Skolelederforeningen, Gerhard Grub Waaentz

• Ungdomsskolelederforeningen, Niels Henriksen

• Ungdomsringen, Claus Hansen



SSP-rammen
Indhold 



Opbygning af SSP-rammen 

Rammen er bygget op omkring fire temaer: 

1. Formål med SSP-samarbejdet

2. Målgruppen for SSP-samarbejdet

3. Organisering og samarbejde

4. Lokal tilrettelæggelse

Praksiseksempler

• Rammen omfatter desuden seks konkrete 

praksiseksempler.

• Praksiseksemplerne er udvalgt med henblik på at 

illustrere, hvordan SSP-samarbejdet på forskellig vis 

kan udmøntes i praksis.



1. Formål med SSP-samarbejdet

• Formål: At sikre, at der arbejdes systematisk, 

helhedsorienteret og vidensbaseret i den 

kriminalitetsforebyggende indsats. 

• SSP-samarbejdet omfatter alle niveauer i 

forebyggelsestrekanten.

• SSP-samarbejdets rolle er forskellig på tværs af 

niveauerne i forebyggelsestrekanten: 

• Opbyggende: Hovedsageligt en understøttende funktion 

i forhold til den generelle trivselsindsats.

• Forebyggende: En koordinerende rolle, men også 

mulighed for direkte udførende alene eller i samarbejde 

med andre aktører.

• Kriminalitetsforebyggende: Her arbejder SSP typisk 

sammen med andre myndigheder og aktører omkring 

relevante indsatser.

Indsatser på det forebyggende og kriminalitetsforebyggende 

niveau bør som udgangspunkt have en større tyngde end 

indsatser på det opbyggende niveau



2. Målgruppen for SSP-samarbejdet

Målgruppen for SSP-samarbejdet er delt op i tre:

1. Borgere i hovedmålgruppen: Alle børn og unge fra 

skolealderen (6 år) op til det 25. år, med særligt 

fokus på børn og unge i (tidlig) risiko for kriminalitet.

2. Borgere i den afledte målgruppe: Borgere, der 

inddrages eller bliver målgruppe for en konkret 

indsats som følge af en indsats rettet mod børn og 

unge i hovedmålgruppen. 

3. Fagprofessionelle: Understøttelse af 

fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.

Hele målgruppen kan være en del af det lokale SSP-

samarbejde. 



3. Organisering og samarbejde

• Organisering og forankring kan fastlægges lokalt.

• God ide med en ledelsesgodkendt beskrivelse af SSP-

samarbejdets organisering og forankring.

• En tydelig og nedskrevet organisation kan med fordel 

indeholder en beskrivelse af:

• Det strategiske, besluttende niveau

• Det udførende niveau

• Hvordan løbende koordination sikres

• Det løbende samspil mellem lokal- og kredsråd

• Tydeliggørelse af, hvilke aktører, der deltager på 

de forskellige niveauer

• Arbejdsgange på tværs af det strategiske og 

udførende niveau.



3. Organisering og samarbejde (fortsat)

Det kan af flere årsager være hensigtsmæssigt at 

etablere samarbejde og vidensdeling ud over den 

enkelte kommunes rammer. Der kan fx være:

• Samarbejde med andre kommuner om konkrete og 

fælles kriminalpræventive udfordringer, fx gennem 

SSP-samrådet i politikredsen eller bilaterale 

bysamarbejder.

• Vidensdeling eller indhentning af viden og metoder 

fra andre SSP-samarbejder og aktører.

Flere aktører, fx Det Kriminalpræventive Råd, SSP-

Samrådet og Socialstyrelsen, faciliterer vidensformidling 

og vidensdeling.

Kompetencer i SSP-samarbejdet

Ved fastlæggelse af SSP-indsatsens organisering og 

det løbende samarbejde kan man med fordel sikre, at 

de rette kompetencer er til stede, fx:

• Ledelses- og beslutningskompetencer.

• Faglige kompetencer (herunder kriminologiske 

kompetencer).

• Pædagogiske og relationelle kompetencer i forhold 

til udsatte og kriminalitetstruede børn og unge.



4. Lokal tilrettelæggelse

• Det anbefales, at SSP-samarbejdet formulerer en 

lokal handlingsplan.

• Handlingsplanen kan være toårig med en årlig 

opfølgning.

• Handlingsplanen kan med fordel være kort og 

præcis og adressere følgende punkter: 

• Kort om baggrund og 

kriminalitetssituation/udfordringer

• Formål og konkrete mål for indsatsen

• Konkrete indsatser inkl. målgrupper for 

indsatsen

• Organisering og forankring af indsatsen

• Afsatte ressourcer

• Opfølgning og evaluering af indsatsen.

Udvikling og beslutning af handlingsplan

• Handlingsplanen kan udvikles og besluttes inden for 

de relevante organiserings- og ledelsesstrukturer.

• Det udførende og koordinerende niveau foreslår og 

indstiller et udkast til handlingsplanen til 

ledelsesniveauet, der drøfter og godkender planen. 

• Det kan være en fordel, at den kommunale 

handlingsplan fremlægges og drøftes på kredsrådet 

det år, den vedtages.



Praksiseksempler
Til inspiration 



Indhold af eksempler

• På de følgende slides fremgår en række 

praksiseksempler.

• De enkelte praksiseksempler fokuserer på de 

forskellige delelementer i rammen, dvs.:

• Organisering og samarbejde

• Målgruppe

• Handlingsplan.

• Praksiseksemplerne har til formål at inspirere. 

• Praksiseksemplerne skal ikke ses som en facitliste 

eller konkrete anbefalinger.

• Praksiseksemplerne bygger på interviews med en 

række kommunale repræsentanter, men er suppleret 

med øvrig viden om praksis, som er tilvejebragt 

gennem workshops med kommuner og politikredse.



En klar ledelsesstreng

SSP-samarbejdets organisering

• Øverst i organiseringen har styregruppen til formål at 

udstikke de overordnede retningslinjer.

• Under styregruppen findes et koordinationsudvalg, 

som står for koordinering og konkretisering af de 

udstukne retningslinjer fra styregruppen. 

• Derudover er der på det udførende niveau en række 

SSP-lokalgrupper – én pr. skole. 

• Endelig er der en koordinerende SSP-konsulent, hvis 

rolle er at viderebringe opgaver og beslutninger fra 

styregruppen til koordinationsudvalget om omvendt. 

Eksempel fra en provinskommune med omkring 90.000 indbyggere



Faglig organisering

• Varetagelsen af koordinationen af det 

kriminalitetsforebyggende samarbejde er placeret i en 

særlig enhed, som består af tre søjler:

• Den proaktive søjle har fokus på den generelle 

forebyggelse og varetager opbygning af robusthed 

(resiliens) i kommunen. 

• Den operative søjle varetager det borgervendte, 

opsøgende og individorienterede relationsarbejde. 

• Den reaktive søjle varetager forebyggelsen af gentagen 

kriminalitet og tilbagefald i ny kriminalitet. 

Eksempel fra en forstadskommune med omkring 30.000 indbyggere Eksempel

En skole er udfordret på trivsel, fravær og bortvisning.

• Det proaktive område identificerer problemet og 

planlægger en løsning. 

• Det reaktive områder planlægger og driver en 

læringsproces. 

• Den reaktive indsats hjælper til, hvis der er behov for en 

enkeltsagsindsats.



Integreret organisering

• Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter 

vedrørende politiets virksomhed og organisation i 

politikredsen samt spørgsmål vedr. 

kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet 

og lokalsamfundet.

• Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem 

Kredsrådet på den ene side og SSP-samarbejdet, 

klubber, foreninger og lignende på den anden side.

• Dette gøres bl.a. ved, at SSP-konsulenter får 

kredsrådsdagsordener til gennemsyn. 

Eksempel fra en provinskommune med omkring 60.000 indbyggere



18+ samarbejder

• Kommunen har oprettet et SSP+netværk, som består 

af repræsentanter fra hhv. familie- og 

forebyggelsesafdelingen, kommunens 

ungdomsuddannelser, politiet, ungeenheden, 

kriminalforsorgen, lokale foreninger samt en 

koordinerende SSP-konsulent.

• Netværket mødes fire gange om året. 

• Kommunen har derudover etableret Ungekontakten, 

som er et åbent tilbud til alle kommunens 

ungdomsuddannelser.

• Hos Ungekontakten kan alle unge på 

ungdomsuddannelserne søge anonym rådgivning. 

Eksempel fra en provinskommune med omkring 86.000 indbyggere



Understøttelse af den fagprofessionelle 
målgruppe

• Den understøttende funktion udfoldes typisk på 

skoler, hvor en SSP-konsulent samarbejder med en 

SSP-lærer, en AKT-lærer eller en leder.

• SSP-konsulentens understøttende funktion bunder i et 

rationale om, at læreren har den tætteste relation til 

de unge, hvorfor det også er læreren, som de unge 

typisk vil opsøge i tilfælde af udfordringer. 

• Samarbejdet finder typisk sted, når SSP-konsulenten 

har tilstedeværelsestid på skolen, hvor SSP-

konsulenten og lærerne kan tage en uformel snak, 

eller ved at lærere, vejledere el.lign. tager kontakt til 

SSP-konsulenten telefonisk. 

Eksempel fra en provinskommune med omkring 116.000 indbyggere Hvad består understøttelsen af?

• Samarbejdet vedrører samtaler om alt fra ”almindelige” 

teenageproblematikker over klassens trivsel til mere 

specifikke rusmiddel- eller kriminalitetsrelaterede problemer. 

• SSP-konsulenter bidrager ligeledes med at holde oplæg for 

folkeskoleklasser, fx om flertalsmisforståelser eller digital 

trivsel. 

• Oplæggene har typisk karakter af sidemandsoplæring for 

klassens lærer, hvor læreren efterfølgende kan videreføre 

elementer fra oplægget til sin egen undervisningspraksis. 



Lokal handlingsplan

• Den lokale handlingsplan udarbejdes af de lokale 

SSP-konsulenter.

• Handlingsplanen godkendes af styregruppen 

bestående af centerchefer, repræsentanter fra politiet 

og SSP-konsulenter. 

• Handlingsplanen indeholder: 

• Grundlaget for SSP-samarbejdet

• Formålet med SSP-samarbejdet

• Organiseringen af SSP-samarbejdet 

• Kommunens strategi for det 

kriminalitetsforebyggende arbejde rettet mod 

børn og unge. 

Eksempel fra en provinskommune med omkring 60.000 indbyggere Opfølgning af handlingsplanen

• Handlingsplanen justeres ca. én gang om året

• Handlingsplanen kan dog også justeres løbende i tilfælde af, 

at SSP-indsatserne ændres. 

• Kommunen anser det som helt centralt, at handlingsplanen 

afspejler de indsatser, som reelt finder sted i kommunen. 


