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1 Indledning 

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi med henblik på at 
forebygge kriminalitet hos børn og unge. SSP blev introduceret som samarbejds-
form af Det Kriminalpræventive Råd i 1975 og findes i dag i alle landets kommuner 
(kilde: Servicestyrelsen, 2008). Kommunerne har imidlertid valgt at tilrettelægge 
SSP-indsatsen forskelligt, og der er derfor mange og forskellige organiseringsformer 
og arbejdsmetoder kommunerne imellem. SSP er nemlig ikke en fast organisatorisk 
enhed, men en samarbejdsform, hvor lokale netværk søger at opfange og 
imødegå faresignaler og kriminelle udviklingstendenser hos børn og unge på så 
tidligt et tidspunkt, at der kan iværksættes en forebyggende indsats. Strategien 
bag SSP er at etablere, anvende og vedligeholde et kommunedækkende og lokalt 
netværk, der på tværs af myndigheder og fagområder har en kriminalpræventiv 
virkning på børn og unges dagligdag. 

SSP-samarbejdet har en helt særlig betydning for det tværfaglige kriminalpræven-
tive arbejde, da det alene er på SSP-møder, at det lovgivningsmæssigt er muligt 
for de sociale myndigheder, skoler, klubber og politiet at samarbejde uafhængigt 
af reglerne om tavshedspligt. I SSP-samarbejdet indgår typisk repræsentanter fra 
skoler, nærpoliti, kommunens socialforvaltning, børne- og ungeforvaltning, 
fritidsklubber, ungdomsskoler og mange flere.   

Odense Kommune kan siges at have været forgangskommune for det nu lands-
dækkende SSP-samarbejde. Tanken omkring ”det trebenede samarbejde” omkring 
børn og unge blev allerede født i Odense i 1972, hvor kommunen iværksatte de 
første tiltag til samarbejder på tværs af forvaltninger og myndigheder omkring 
kriminalitetstruede unge.  SSP-samarbejdet har således en lang historie bag sig i 
Odense Kommune og har gennem de seneste knap 40 år været igennem en grad-
vis forandring og tilpasning til ændrede forudsætninger og behov.  

I Odense Kommune er der etableret en SSP-organisation med en lokal forankring 
i kommunens folkeskoler, sådan at der over hele byen er et kriminalpræventivt 
netværk i børn og unges nære miljø. Servicestyrelsen har i rapport fra 2008 

Undersøgelsen generelt 
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opgjort, at der i SSP Odense Kommune (lokalt, regionalt som centralt) er 275 
personer, som indgår i SSP-arbejdet. 

Der er i SSP Odense mange og engagerede parter, som deltager i SSP-arbejdet. 
Som den storby Odense er, er der også lokale forskelle internt i kommunen i 
varetagelsen af SSP-samarbejdet. Det kan derfor være vanskeligt at få et klart 
overblik over SSP-organisationen, dens indsatser/metoder samt resultater. 
Odense Kommune har derfor bedt LG Insight foretage en undersøgelse af SSP-
arbejdet i Odense med fokus på udfordringer og styrker i såvel den organisa-
toriske tilgang som de indholdsmæssige arbejdsmetoder.  

Undersøgelsen søger at afdække, hvordan man i dag samarbejder og koordinerer 
indsatsen og hvilke stærke/svage sider der er ved de eksisterende 
samarbejdsformer. Rapporten viser overordnet set, at SSP Odense i dag udfører 
et stort og resultatgivende arbejde med engagement fra mange og kompetente 
børn- og ungeaktører. Der er dog også fortsat mulighed og behov for yderligere 
at understøtte og styrke SSP-arbejdet. Rapporten peger ikke på specifikke 
løsningsmodeller, men skitserer mulige løsningsforslag, som kan overvejes i den 
videre planlægning af SSP Odense.  

Undersøgelsens resultater søges formidlet på kort og overskuelig vis i rapporten. 
Rapporten er udformet sådan at den indledes med et kort oprids af konklusioner 
og resultater i resuméagtig form. Efter et kort metoderids beskrives de organisa-
toriske rammer – relateret til de enkelte udvalg i SSP Odense.  

Herefter følger afsnit, som sætter fokus på SSP-arbejdet gennem beskrivelser af 
bl.a. koordinering, dokumentation, afgrænsning af målgrupper samt synlighed i 
organisationen.   

Afsluttende i rapporten findes bilag, som uddyber dele af organisationen samt 
lovgrundlag mv. 
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2 Resumé - Konklusioner og anbefalinger 

I dette afsnit præsenteres analysens centrale konklusioner og anbefalinger. 
Anbefalingerne fremstilles i en sådan form, at der til de enkelte konklusioner og 
områder af SSP nogle gange peges på flere og alternative veje til at styrke SSP-
samarbejdet.  

SSP er i dag et stærkt og kompetent netværk med stor mangfoldighed 

Det er den samlede opfattelse, at SSP-organisationen i dag er stærk og møder 
anerkendelse blandt såvel egne aktører som andre kriminalpræventive aktører i 
Odense Kommune.  Den opnåede anerkendelse skyldes bl.a. resultater opnået via 
stærke lokale netværk, fælles værdisæt og en høj grad af kompetencer og 
engagement.  

SSP Odense er en organisation præget af stort engagement og stor mangfoldighed. 
Indsatser og arbejdsmetoder er tilpasset lokale behov og vilkår, ligesom der er 
valgt forskellige løsninger på koordinering og registrering. Ikke alle forskelle er 
dog betinget af lokale forskelligheder. Der mangler et fælles rammesæt, som 
sikrer en hensigtsmæssig rød linje i metoder og tiltag gennem såvel det centrale, 
regionale og lokale SSP-arbejde. Der skal udvikles og fastlægges en model for 
SSP-organisationens fælles strategiske ramme, som samtidig sikrer en dialog og 
rummelighed, der tager højde for regionale og/eller lokale forskelle 

Ledelse og strategi af SSP-organisationen kan styrkes via Kontaktudvalg og 
Lokalråd 

Kontaktudvalget er det øverste organ i SSP Odense. Odense Kommune (Børn- og 
Ungeforvaltningen) varetager formandskabet for udvalget. Kontaktudvalget er 
sammensat af ledelsesrepræsentanter med strategiske og faglige kompetencer 
på det kriminalpræventive område. Kontaktudvalgets rolle er i høj grad bygget på 
et princip om, at det kriminalpræventive arbejde skal spire nedefra og ikke detail- 
og topstyres. Det har betydet, at der er åbnet op for en mangfoldighed af 
organiseringsmodeller i de enkelte regional- og lokaludvalg. Kontaktudvalget har 
derfor hidtil ikke haft en styrende rolle i forhold til regional- og lokaludvalgenes 
arbejde. Det er vurderingen, at det vil styrke SSP-arbejdet, hvis Kontaktudvalget 
får en langt tydeligere og mere styrende rolle for SSP Odense. Dette kan bl.a. ske 
ved at ændre Kontaktudvalgets kommissorium til bestyrelsesfunktion. 

I forbindelse med gennemførelsen af politireformen i 2007, blev der over hele 
landet oprettet et lokalråd i hver kommune i de nye politikredse. Lokalrådene 
består af repræsentanter fra det lokale politi, kommunen og øvrige kriminal-
præventive aktører fra lokalsamfundet. Det er politiet, som har formandskabet 
for Lokalrådet. Rådet skal blandt andet sikre, at rammer og mål for kriminalitets-
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bekæmpelse og de kriminalpræventive indsatser udmøntes lokalt i de enkelte 
kommuner. I Odense afholdes Kontaktudvalgets og Lokalrådet møder i forlængelse 
af hinanden. Der er dog i dag for stort et overlap og manglende udbytte af ”dob-
beltmøderne”, der har stort set samme deltagersammensætning og indhold. Det 
kan anbefales, at der sker en sammenlægning af Kontaktudvalg og Lokalråd, hvor 
der sikres et ligebyrdigt forhold for politi og kommune. Ordningen skal afspejle 
en ligeværdig rolle for hhv. Odense Kommune og Fyns Politi. 

Det kan i den sammenhæng overvejes at reducere antallet af medlemmer i Kon-
taktudvalget.  En trimning af medlemssammensætningen vil kunne gøre udvalget 
mere handlekraftigt – ikke mindst hvis det samtidig sikres, at deltagerne afspejler 
et ensartet kompetence- og beslutningsniveau. Der opleves i dag uhensigts-
mæssige niveauforskelle blandt Kontaktudvalgets medlemmer.  

Behov for en styrket profil af regionaludvalg 

Der er i SSP Odense et regionaludvalg for hvert af byens 4 SSP-regioner, nemlig 
Dalum, Rosengård, Tarup og Øst). De fire distrikter er meget forskellige i deres 
befolkningssammensætning, struktur og kriminalpræventive udfordringer, og 
også SSP-arbejdet i de fire regionaludvalg er meget forskelligt. Formand for det 
regionale udvalg er én af kommunens fagchefer. Også regionaludvalgene er 
præget af meget kompetente kriminalpræventive aktører. Regionaludvalgene har 
medlemmer på både ledelses- og udførerniveau. 

Regionaludvalgene har en uklar profil. Regionaludvalgene er tiltænkt mange 
opgaver - både konkrete og generelle - i et stort og bredt kommissorium. Det er 
indtrykket, at flere forhold hæmmer regionaludvalgenes rolle som iværksætter af 
generelle kriminalitetsforebyggende indsatser. Det vedrører bl.a. udvalgenes 
generelle kendskab til kriminalpræventive tiltag med dokumenterede effekter, 
udvalgenes evne til at opsamle og evaluere på tiltag på tværs af bydelene, 
manglende økonomi m.m.  

Det er vurderingen, at regionaludvalgene skal ændres, hvis den regionale dimen-
sion skal have en mere aktiv og strategisk rolle i det kriminalitetsforebyggende 
arbejde. Dette kan enten ske ved, at regionaludvalgene styrkes og tiltænkes en 
mere strategisk rolle med midler til selv at igangsætte og følge initiativer med 
almene kriminalpræventive effekter. En anden mulighed kan være helt at nedlægge 
de regionale udvalg. En sådan løsning kan dog kun anbefales, hvis der samtidig 
oprettes et sekretariat, som kan være regional koordinator, formidler og videns-
opsamler mellem SSP-organisationens centrale og lokale led.   
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Lokaludvalgene – et handlekraftigt led men behov for mere fokus på 
forebyggelse 

Der er i Odense 30 lokale SSP-udvalg – fordelt på 4 distrikter og med byens folke-
skoler i formandsrollen. Lokaludvalgsmøderne nyder stor anerkendelse blandt 
deltagerne. Det er da også åbenlyst, at lokaludvalgene både på møderne men 
navnlig mellem møderne gør en stor og betydningsfuld indsats for områdernes 
kriminalitetstruede/kriminelle børn og unge. Lokaludvalgene er dog i en situation, 
hvor enkeltsagsfokus har overtaget det meste af mødeindholdet, hvorfor den 
generelle forebyggende indsats og tiltag for udsatte grupperinger er trængt i 
baggrunden. Lokaludvalgsmedlemmer vurderer, at mindst 75 % af lokaludvalgenes 
ressourcer anvendes på enkeltsager. Det er nødvendigt at flytte noget af fokus 
fra enkeltsager til mere generelle kriminalpræventive indsatser, hvis der skal 
satses på forebyggelse frem for afhjælpning af kriminalitet. 

En stor udfordring for den skolefunderede opbygning af lokaludvalgene er, at 
børn og unge bevæger sig mere og mere udenfor skoledistrikterne. Mange børn 
og unge går i skole udenfor eget skoledistrikt ligesom mange unge har et fritids-
liv, som foregår udenfor lokalområdet. Der skal findes en model, som gør det 
muligt at inddrage de relevante fagpersoner for de børn og unge, som ikke går i 
skole indenfor det lokale SSP-område. Der skal i den sammenhæng udarbejdes 
målsætninger og retningslinjer for SSP-samarbejdet med privatskolerne. Det er 
uklart og uens i hvilket omfang privatskolerne i Odense deltager i SSP-arbejdet. 
Der mangler klarhed og retningslinjer for, hvordan der kan ske et styrket SSP-
samarbejde med privatskolerne. 

Koordineringen og samarbejdet på tværs af distrikter og udvalg er i dag ikke 
tilstrækkelig 

Der er i SSP Odense ansat 4 SSP-koordinatorer, der hver har 10 ugentlige timer til 
rådighed til opgaven. De er geografisk fordelt på de fire SSP-distrikter. SSP-
koordinatoren er sekretær for det pågældende distrikts regionaludvalg og har 
desuden en række specifikke såvel som abstrakte opgaver til styrkelse af 
koordineringen af de kriminalpræventive indsatser. Det er vurderingen, at 
behovet for koordinering og samarbejde på tværs af udvalg og distrikter rækker 
langt ud over, hvad der er muligt på de 10 ugentlige timer. Der er derfor – uanset 
opretholdelse af regionaludvalg eller ej – brug for en styrket sekretariatsfunktion 
for SSP Odense.  

Et SSP-sekretariat kan være sekretær for lokaludvalg og regionaludvalg, opsamle 
og formidle viden fra udvalgene, lave status/opsamlinger til brug for strategibe-
slutninger og i det hele taget sikre en professionalisering og standardisering af 
kriminalpræventive metoder og indsatser. En fuldtidssekretariatsfunktion vil øge 
koordineringen, skriftligheden og kvaliteten i SSP-arbejdet. Afhængigt af 
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konstruktionen kan et sekretariat træde i stedet for de nuværende fire regionale 
SSP-koordinatorer. 

Der er i dag for lidt dokumentation af indsatser og resultater i SSP Odense. 
Dokumentation er nødvendigt for at styrke SSP-organisationen, men også for at 
sikre forankringen af de gode tiltag. Der skal derfor skabes en øget evaluerings-
kultur, som skaber vidensgrundlag for en styrket indsats på alle niveauer. En 
evalueringskultur vil samtidig kunne anvendes til at sprede og igangsætte nye og 
effektfulde kriminalitetsforebyggende tiltag.  

Det vurderes at være et problem, at der ikke er reserveret en pulje til 
iværksættelse af konkrete SSP-tiltag. En anbefaling kunne derfor være at etablere 
en regional eller bydækkende pulje, hvor en øremærket del af folkeskolernes 
økonomiramme reserveres til SSP-initiativer. Derved bidrager og udbytter alle 
byens folkeskoler til en sådan SSP-pulje. Et sekretariat kan eventuelt være det 
administrative omdrejningspunkt for puljen. 

SSP Odense er et netværk med mange og kompetente aktører. Alligevel 
efterspørges der uddannelsesforløb, der kan styrke de specifikke SSP-kundskaber 
hos aktørerne. Stor udskiftning blandt gruppen betyder, at der hele tiden er brug 
for at sikre et fælles vidensgrundlag omkring målsætninger, vægtning af enkelt-
sager, afgrænsning af sager med relevans for SSP-samarbejdet vs. sager, som bør 
ordnes i ”normalindsatsen”.  Det kan derfor anbefales, at der igangsættes et 
løbende uddannelsestiltag for aktørerne i SSP Odense. Der kan være tale om 
traditionelle kurser og/eller sidemandsoplæring.  

Det kan samtidig foreslås, at der skabes en mere enkel mødestruktur (med færre 
møder og færre gengangere) til at frisætte ressourcer til mere SSP-arbejde på 
andre områder - herunder ressourcer til et sekretariat og SSP-uddannelse. Møde-
strukturen kan blandt andet forenkles via en sammenlægning af lokaludvalg, så de 
enkelte udvalg omfatter mere end én skole og skoledistrikt. Flere skoler har 
allerede slået sig sammen i tværgående SSP-udvalg. 

SSP Odense har i dag i særlig grad fokus på de relevante målgrupper for arbejdet. 
Og der er generelt stor enighed om vurderingen af de unges bekymringsgrad og 
indsatsbehov. Der er dog også en oplevelse af, at ikke alle sager i lokal-udvalgene 
har egentlig kriminalitetsforebyggende karakter. Lokaludvalgsmedlemmer efter-
spørger derfor et redskab til at sortere i kriminalitetsforebyggende sager og rene 
socialsager, som kan klares internt blandt kommunens parter. Det foreslås derfor, 
at Odense Kommune udarbejder en skriftlig definition af gruppen af kriminalitets-
truede unge – en definition, som også vil indgå i SSP-uddannelsen. 

Der opleves i SSP meget få frustrationssager, hvor der ikke handles med tilstræk-
kelig hastighed og omfang hos relevante aktører. Alligevel efterspørges der 
blandt flere aktører en mulighed for at løfte indsatsen for stærkt kriminaliserede 
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unge til nærmeste ledelsesniveau – for eksempel når lokalaktørernes muligheder 
er udtømte og/eller utilstrækkelige.  Det anbefales at det strategiske niveau i SSP 
Odense overvejer muligheden for et sådant ”indsatsløft”. 

SSP Odense er for lidt synlig – både for interne parter og eksterne parter – 
herunder den brede offentlighed og politikere. Det anbefales derfor, at der 
arbejdes på at skabe en øget synlighed – i første omgang via elektroniske medier 
– dvs. i form af etablering af en brugervenlig hjemmeside og styrke kvaliteten af 
aktørplatformen ”SSP-flisen” 

Det kan overvejes, om hjemmesiden også skal henvende sig til unge og forældre. 
Hovedformålet med siden vil her og nu være, at der skabes en indgang og kontakt-
flade for relevante parter til SSP-organisationen,  

Der har generelt ikke været nok opmærksomhed omkring SSP+. Forummet er hid-
til ikke blevet brugt systematisk og med en tilstrækkelighed hyppighed, hvor det 
har været relevant. Der er derfor brug for fremover at styrke SSP+. Der pågår dog 
netop nu en udvikling af SSP+-arbejdet, hvilket har betydet, at denne analyse ikke 
går i dybden med det hidtidige SSP+-arbejde og heller ikke kan give konkrete anbe-
falinger til ændringer, idet forandringsprocessen allerede nu er i gang.  

Der har ligeledes været en særlig problematik omkring Mandagsmødet. Da der 
netop nu pågår en forandringprocess af møderne, er møderne og deres hidtidige 
forløb ikke inddraget i analysen.  Det skal alene konkluderes, at der vurderes at 
være et behov for et akut-møde, som supplerer og ikke erstatter de ordinære SSP- 
møder – også gerne et møde af bydækkende karakter. Det må samtidig opfordres 
til en registreringspraksis fra møderne, så det bliver muligt at måle resultater og 
bruge erfaringerne andres steder i SSP-indsatsen. 
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3 Metode 

LG Insights analyse omfatter: 

• En generel vurdering af SSP Odense i sin nuværende form – dvs. en vurdering 
af SSP-samarbejdets indhold, metoder og resultater m.m.  

• Forslag der kan styrke det fremtidige arbejde i SSP Odense – dvs. anbefa-
linger til organisatoriske forhold, indholdssætning og metoder m.m. 

LG Insight har i perioden maj-oktober 2011 gennemført 40 personlige interview 
med SSP-aktører fra lokale og/eller regionale SSP-udvalg samt Kontaktudvalget – 
personer med en stor viden om den hidtidige SSP-indsats. Interviewene har 
omfattet både personer på det strategiske og operationelle niveau – dvs. ledere 
og praktikere fra skoler, klubber, politiet, børn- og ungeforvaltningen, social-
forvaltningen mv. Der er desuden blevet gennemført 2 fokusgruppeinterview 
med hver 6 deltagere samt en workshop med godt 20 deltagere – alle aktører fra 
de tre SSP-niveauer. Anbefalinger fra workshoppen indgår i bilag E. 

Undersøgelsens design og forløb er gennem hele processen blevet drøftet med 
SSP-projektgruppen nedsat af Tryg By sekretariatet og en særlig nedsat strategi-
gruppe. Følgegruppen består af repræsentanter fra fritidsafdelingen, politiet, 
social- og arbejdsmarkedsforvaltningen samt Ungeafsnittet.  

Undersøgelsens deltagere er udover vidensdeling om nuværende indsatser og 
arbejdsmetoder mv. også blevet opfordret til at pege på særlige styrker og 
udfordringer i det nuværende samarbejde samt komme med forslag til yderligere 
styrkelse af samarbejdet.   

Det er LG Insights vurdering, at dataindsamlingen via interview og fokusgrupper/-
workshop har haft en stor bredde og repræsentativitet for SSP-samarbejdet i 
Odense Kommune generelt.  

Foruden interview og fokusgrupper/workshop har LG Insight indsamlet et stort 
datamateriale bestående af kriminalitetsstatistikker, referater, notater, rapporter 
etc. Det omfatter materiale fra såvel børn- og ungeforvaltningen, socialforvalt-
ningen, Fyns Politi og SSP. Endvidere indgår materiale og analyser fra SSP-arbejdet 
i andre kommuner samt kriminalpræventive rapporter af forskellig karakter. Det 
samlede materiale udgør datagrundlaget for LG Insights vurderinger og forslag til 
styrkelser af SSP-samarbejdet 

Der er i analysefasen pågået og pågår stadig ændringer i SSP-organisationen i 
form af et udviklingsarbejde omkring Mandagsmøde-konceptet og SSP+. 
Analysen vil derfor kun kort berøre disse to områder, idet undersøgelsens 
oplysninger omkring Mandagsmødet og SSP+ nu i høj grad har historisk karakter. 
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LG Insight har sammenvejet og analyseret datamaterialet, som udgør grundlaget 
for denne rapport. I fremstillingen er der lagt vægt på, at konklusioner og 
anbefalinger er tydelige og oversigtlige, hvorfor fremstillingsformen er søgt at 
være enkel og formidlingsvenlig.  

I rapporten tages udgangspunkt i, at læseren har et grundlæggende kendskab til 
SSP-arbejdet, organisationen og dets lovmæssige grundlag og formål. Disse 
bagvedliggende forudsætninger forklares derfor ikke i selve rapporten, men 
indgår i stedet som bilag.  
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4 De organisatoriske rammer 

SSP-samarbejdet er en tredelt organisation, hvor skole, socialfaglige myndigheder 
og politiet samarbejder om det kriminalpræventive arbejde for børn og unge. SSP 
findes i dag i alle landets kommuner - alle bygget op over samme grundkon-
struktion og lovgivningsgrundlag. 

Med SSP-samarbejdet er der gjort en undtagelse fra forvaltningslovens alminde-
lige regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. I SSP-arbejdet har de 
deltagende myndigheder - i henhold til Retsplejelovens § 115B - ret til at udveksle 
oplysninger, hvis oplysningerne må anses som nødvendige af hensyn til det 
kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysninger må dog ikke videregives med 
henblik på efterforskning af straffesager.  

Bortset fra de grundlæggende rammer er der dog stor forskel på kommunernes 
tilrettelæggelse af netværket og dets arbejde. I dette afsnit beskrives 
opbygningen af SSP-organisationen i Odense Kommune og dets organisatoriske 
karakteristika, styrker og udfordringer. 

SSP Odense bygger på et ligebyrdigt samarbejde mellem de tre parter: 

 Fyns Politi  

 Børn- og Ungeforvaltningen (BUF)  

 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF)  

Fra Børn- og Ungeforvaltningen deltager bl.a. folkeskoler, ungdomsskoler, fritids-
klubber, fritidsafdelingen, børn- og ungesocialrådgivningen, UU-vejledningen og 
Ungeafsnittet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår alene i SSP+ -
arbejdet, som varetager den kriminalitetsforebyggende/-afhjælpende indsats for 
unge over 18 år. Fra politiet deltager afdelingen for Forebyggelse & Eksternt sam-
arbejde samt Lokalpoliti Odense. De enkelte SSP-enheder beskrives efterfølgende i 
dette afsnit. 

 

De organisatoriske rammer for SSP-sam-
arbejdet i Odense Kommune 
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SSP Odense kan i forenklet model beskrives således

 

 

 

(Mandagsmødet indgår ikke i modellen, da dette mødeforum er i en forandrings-
proces og dets placering i forhold til øvrige udvalg endnu er uklart). 

4.1 Kontaktudvalget 

Det øverste organ i SSP-organisationen i Odense hedder Kontaktudvalget. Ud-
valget består af ledelsesrepræsentanter fra de kommunale fagområder og forval-
tninger, Fyns Politis afdeling for Forebyggelse & Eksternt samarbejde, Odense 
Politi og Kriminalforsorgen. Blandt de kommunale ledelsesrepræsentanter er de 
fire fagchefer for hhv. Børn- og Familie-, Fritids-, Skole- og Institutionsområdet., 
som hver især er formænd for et af de regionale SSP-udvalg.  Formandskabet for 
Kontaktudvalget varetages af Odense Kommune i form af direktøren for Børn- 
og Ungeforvaltningen, Udvalget mødes én gang hvert kvartal – og møderne har 
typisk en varighed af 2 timer.  

Kontaktudvalget blev etableret i 1972. som koordinerings- og strategienhed for 
den kriminalitetsforebyggende børn- og ungeindsats allerede før SSP-organisa-
tionen opstod. I dag har Kontaktudvalget bl.a. til opgave at sikre og afstikke 
rammerne for SSP-samarbejdet i kommunen, at sikre klare målsætninger for SSP-
samarbejdet og at sikre det politiske niveaus indflydelse på det kriminalpræven-
tive arbejde (Kontaktudvalgets samlede opgaveliste fremgår af bilag c.) 

Udvalget har dog ikke en egentlig styrende rolle i forhold til de øvrige SSP-
enheder. Kontaktudvalgets rolle er oprindeligt byggende på princippet om, at det 
kriminalpræventive arbejde skal spire nedefra og ikke detail- og topstyres. 
Organisationen har imidlertid - helt uundgåeligt - udviklet sig meget over de 
seneste knap 40 år. De manglende tydelige retningslinjer og rammer for arbejdet 
har derfor betydet, at der er åbnet op for en mangfoldighed af organiserings-

SSP-kontaktudvalget

Regionalt   
SSP-udvalg

Regionalt    
SSP-udvalg

Regionalt    
SSP-udvalg

Regionalt   
SSP-udvalg

SSP+

30 SSP-lokaludvalg – 8 lokaludvalg i Dalum, 9 udvalg i Rosengård, 7 
udvalg i Tarup og 6 udvalg i Øst 
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modeller i de enkelte regional- og lokaludvalg. Selv om der er et ønske om at 
tilgodese den lokale forskellighed, har Kontaktudvalget de seneste år søgt at 
skabe en gennemgående ensartethed i arbejdsprocesser og fokus i de regionale 
og lokale udvalg. Der er bl.a. udarbejdet en dagsordensskabelon for udvalgs-
møderne samt et årshjul, hvor Kontaktudvalget udmelder årlige og bydækkende 
fokusområder/temaer for de regionale og lokale SSP-enheders arbejde – f.eks. 
radikalisering og elektronisk mobning. De nye tiltag møder dog en vis modstand i 
organisationen. Flere lokaludvalg vurderer, at de bydækkende temaer ikke er 
relevante i deres område og arbejde, og tilblivelsesprocessen af temaerne er 
uigennemsigtig for flere SSP-aktører. Lokaludvalgene føler sig derfor ikke bundet 
af de centralt udmeldte temaer, og der eksisterer i høj grad en ”selvstændigheds-
kultur”, hvor de enkelte lokaludvalg tilsyneladende tiltager sig et betydeligt råde-
rum. Selvom de enkelte udvalg efterspørger en øget strategisætning fra Kontakt-
udvalget, er det altså vurderingen, at Kontaktudvalget ikke har den fornødne 
autoritet og respekt hos de regionale og især de lokale SSP-udvalg.   

Kontaktudvalget er sammensat af mange og kompetente ledelsesrepræsentanter. 
De har dog ikke og skal heller ikke have et detailkendskab til det kriminalitets-
forebyggende arbejde lokalt. I stedet skal udvalget iklædes et styrings- og 
strategigrundlag gennem viden og dokumentation leveret af netop lokal- og 
regionaludvalg. Idet disse udvalg ikke har leveret dette grundlag (beskrivelse 
heraf uddybes senere), har Kontaktudvalget ikke haft et tilstrækkeligt grundlag til 
at følge og strategisætte arbejdet lokalt.. Kontaktudvalget har i stedet reelt mere 
karakter af et drøftelsesforum. Der er brug for at styrke Kontaktudvalget, hvis 
SSP-organisationen i Odense i højere grad skal opfylde sit formål på alle 
organisationsniveauer.  Dette skal både ske gennem at sikre udvalget et øget 
møde- og beslutningsgrundlag samt evt. ved at øge hyppighed i møderne, så der 
skabes et tættere og mere løbende informationsflow mellem Kontaktudvalg, 
regionaludvalg og lokaludvalg.   

SSP-organisationens struktur er opbygget sådan, at Kontaktudvalget søsætter 
temaer og strategier via regionaludvalgene. Det vil i praksis sige via de kommunale 
fagchefer, der sidder med i både Kontaktudvalget og er formænd for de regionale 
udvalg. Det er altså via dette overlap mellem de to udvalg, at informationen til 
regionaludvalg primært formidles. Der er i Odense fire SSP-koordinatorer 
(beskrives i særskilt afsnit), som bl.a. støtter regionaludvalgsformændene i deres 
mødeforberedelse – herunder bringer viden fra regionaludvalg til lokaludvalg etc. 
Koordinatorerne deltager imidlertid ikke i Kontaktudvalgsmøderne, hvorfor det 
er fagcheferne som er den primære vidensbærer til og fra det regionale niveau til 
Kontaktudvalget. Flere SSP-aktører peger imidlertid på, at der ofte sker et knæk i 
kommando- og informationsvejene til regionaludvalgene i forhold til udmeldte 
strategier fra Kontaktudvalget.  Den nuværende løsning forekommer derfor ikke 
tilstrækkelig til at sikre informationen til og fra Kontaktudvalget.  
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Kontaktudvalget mødes alene 4 gange om året. Det er et begrænset antal timer, 
som hvert medlem erlægger til mødeaktivitet. Idet der dog er tale om medlemmer 
på et relativt højt ledelsesniveau er udvalgsmøderne alligevel ressourcetunge i 
forhold til det nuværende udbytte af møderne. Det kan derfor overvejes, om der 
ved en ændring/reduktion i deltagersammensætningen, kan ske en styrkelse af 
beslutningskraften og samtidig frigøres ressourcer til flere møder. Det er samtidig 
vigtigt at sikre, at ledelses- og beslutningsniveauet for deltagerne i Kontaktudvalget 
matcher hinanden, således at chefniveauer hos kommune og politi modsvarer 
hinanden. Det er vurderingen fra flere parter, at der hidtil ikke har været den 
mest hensigtsmæssige niveausammensætning af Kontaktudvalget.   

Anbefalinger  

Kontaktudvalget skal udvikle og fastlægge en model for SSP-organisationen, som 
både giver en fælles strategisk ramme og sikrer fleksibilitet i forhold til regionale 
og/eller lokale forskelle 

Kontaktudvalget bør sammensættes af færre, men handle- og beslutningskraftige 
personer fra alle relevante forvaltninger/myndigheder. En sådan ændring af 
udvalget vil gøre det mere handlekraftigt. Det er afgørende, at deltagerne 
afspejler et ensartet kompetence- og beslutningsniveau.  

Kontaktudvalget skal have en tydeligere og mere styrende rolle for SSP Odense. 
Dette kan bl.a. ske ved at ændre Kontaktudvalgets opdrag/kommissorium til 
bestyrelsesfunktion. 

4.2 Lokalrådet 

I forbindelse med gennemførelsen af politireformen, som igangsattes 1. januar 
2007, blev det bestemt, at der skulle etableres lokale samarbejdsorganer i de nye 
og større politikredse. Der skulle således oprettes et Kredsråd i hver politikreds 
og et Lokalråd i hver kommune i de nye politikredse.  
 
Hvor kredsrådene er sammensat af politidirektøren og borgmestrene for 
kredsens kommuner, består lokalrådene af repræsentanter fra det lokale politi, 
kommunen og øvrige kriminalpræventive aktører fra lokalsamfundet. Formålet 
med lokalrådene er dels at sikre, at rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelse 
og de kriminalpræventive indsatser udmøntes lokalt i de enkelte kommuner og 
dels at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitets-
problemer. Lokalrådet skal således skabe sammenhæng mellem Kredsrådet på 
den ene side, og SSP-samarbejdet, klubber, foreninger, borgergrupper m.fl. på 
den anden side. Lokalrådet kan ligeledes selv igangsætte forebyggende og 
tryghedsskabende aktiviteter. 
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Lokalrådet i Odense mødes én gang i kvartalet, og møderne har en varighed af 1 
time. Lokalrådsmøderne ligger i forlængelse af Kontaktudvalgsmøderne, og der er 
da også et stort personsammenfald mellem deltagerne i de to møder. Kun ganske 
få deltagere i Kontaktudvalget deltager ikke i lokalrådsmøderne (det gælder bl.a. 
Kriminalforsorgen og Specialafsnittet)..  

Formandskabet og sekretærrollen for Lokalrådet varetages af Fyns Politi, der 
derfor står for udarbejdelse af dagsorden.  Dagsorden har typisk bestået af få 
punkter, nemlig: orientering om kriminalitetsudviklingen i Odense kommune, 
orientering fra kriminalpræventivt sekretariat, evt. øvrig orientering (fra Bandråd, 
PSP el. lign) samt Eventuelt.. 

Der er en klar sammenhæng og et overlap mellem hhv. Kontaktudvalget og Lokal-
rådets formål og indhold, Det betyder, at flere af de punkter, som berøres i Kontakt-
udvalgsmødet, lige så godt kunne have været drøftet i Lokalrådsmødet. Dagsorden 
for Lokalrådet er derfor med tiden blevet tyndere, idet de fleste relevante temaer 
berøres på Kontaktudvalgsmødet, der afholdes umiddelbart inden Lokalråds-
mødet. Dagsordenerne til de to møder er ikke koordinerede. 

Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt, at der afholdes to møder med 
stort set samme personsammensætning og overlappende indhold. Ved en 
koordinering og kombinering af de to mødefora kunne der ske et indholds-
mæssigt løft af såvel Kontaktudvalgsmøderne som Lokalrådsmøderne – samtidig 
ville der være basis for at afholde hyppigere møder, frem for de 4 årlige møder af 
sammenlagt 3 timers varighed.   

Der er tale om to mødefora, der har hver sin myndighed for bordenden. Der skal 
derfor laves en model, hvor det gensidigt aftales et ligebyrdigt forhold i et nyt og 
fælles mødeforum, således at hverken Odense Kommune eller Fyns Politi 
svækkes i deres nuværende position. Der findes flere muligheder, hvorpå en 
sådan konstruktion kan løses.  

I Aarhus Kommune har man valgt en hybridmodel, hvor der arbejdes med en 
organisatorisk enhed i form af Styregruppen for Det Tværgående Områdesam-
arbejde/Lokalråd Aarhus SSP. Arbejdet i denne styregruppe/lokalråd tager 
udgangspunkt i en fælles forretningsorden, som tydeliggør sammensætning og 
rollefordeling. Formandsskabet for styregruppen/lokalrådet varetages af Aarhus 
Kommune (Magistratsafdelingen for Børn og Unge) efter aftale med Østjyllands 
Politi. Styregruppens/rådets ligeværdige medlemmer består af chefer 
repræsen-terende Lokalpoliti Aarhus samt de kommunale områder: børn- og 
unge, socialfor-valtning, beskæftigelse og sundhed. Derudover kan der udpeges 
særlige relevante driftschefer/ledere i de pågældende forvaltninger og 1-2 
ledere/medarbejdere fra politiet til at deltage i gruppen. Områdesekretariatet 
står for sekretariats-betjeningen af gruppen. Gruppen afholder møde ca. hver 5. 
uge – dvs. ca. 10 gange om året. 
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Anbefalinger 

Det anbefales, at SSP Odense finder en model, hvor Lokalråd og 
Kontaktudvalget lægges sammen, men hvor det samtidig skriftligt sikres, at der 
er ligebyrdigt forhold i udvalget. En sammenlægning vil dels styrke indhold og 
udbytte af Kontaktudvalget/Lokalrådets møder og dels frigøre ressourcer fra 
nuværende og overlappende møder. 

 

4.3 Regionaludvalgene  

SSP Odense har et regionaludvalg for hvert af byens 4 SSP-regioner, som geo-
grafisk afgrænses som de fire børn- og ungedistrikter, nemlig Dalum, Rosengård, 
Tarup og Øst). De fire distrikter er meget forskellige i deres befolkningssammen-
sætning, struktur og udfordringer.  Også SSP-arbejdet i de fire regionaludvalg er 
derfor meget forskelligt – en forskellighed, der dog ikke alene kan tilskrives 
områdernes demografi og karakteristika,  

Formand for det regionale udvalg er én af kommunens fagchefer. De fire region-
formandsposter er således fordelt mellem hhv. chefen for fritids-, skole-, 
institutions- og børn-og familieområdet.. De øvrige deltagere er en sammensæt-
ning af skoleledere, klubledere, ungdomsskoleledere, funktionsledere fra børn- 
og ungesocialrådgiverne, repræsentanter fra Fyns Politis afdeling for Forebyggelse 
& Eksternt samarbejde, den regionale SSP-koordinator m.fl. Der deltager udover 
ledere også UU-vejledere, B&U-konsulenter for Ungeafsnittet, fuldmægtig fra 
fritidsafdelingen osv. I nogle regionaludvalg er skoleledere for alle skoler 
repræsenteret i udvalget – andre steder er der udvalgt to skoleledere, da kredsen 
eller ville blive for stor.  

Den blandede sammensætning af personer, der dels er med på et overordnet 
niveau (f.eks. leder af ungdomsskole, som ikke har kendskab til de lokale kriminal-
præventive udfordringer og indsatser) og ledere, som også deltager i lokaludvalg 
(skoleleder og klubledere mv.) betyder, at mange medlemmer møder op med 
forskellige forudsætninger og forventninger til arbejdet. Regionaludvalget har da 
også en noget uklar profil.  Både blandt flere medlemmer af regionaludvalgene 
og lokaludvalgene er der derfor en usikkerhed omkring, hvilken rolle regionalud-
valget skal og kan indtage i SSP-arbejdet.  

Regionaludvalget er tiltænkt mange opgaver - både konkrete og generelle - i et 
stort og bredt kommissorium. Udvalget skal udover koordinering fra lokaludvalg 
til Kontaktudvalg og omvendt bl.a. udvikle den kriminalitetsforebyggende indsats 
i distriktet samt medvirke til at sikre et varieret udbud af kriminalitetsforebyggende 
aktiviteter for udsatte grupper i distriktet. Regionaludvalget skal også sikre ud-
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bredelsen af de gode eksempler samt indsamle erfaringer fra andre distrikter/-
kommuner og udbrede dem i distriktet. Der er således tale om en bred og vidt-
favnende opgaveliste, som skal udfyldes ved fire årlige møder af udvalgsmedlem-
mer med meget forskellig baggrund og uens kendskab til SSP.  

Regionaludvalgets samlede opgaveliste fremgår af bilag C. 

Det er imidlertid indtrykket, at flere forhold hæmmer udvalgets rolle som for-
midler og iværksætter af generelle kriminalitetsforebyggende indsatser. Det ved-
rører bl.a. udvalgenes generelle kendskab til kriminalpræventive tiltag med 
dokumenterede effekter, udvalgenes evne til at opsamle og evaluere på tiltag på 
tværs af bydelene samt manglende økonomiske ressourcer til at igangsætte 
aktiviteter m.m.   

SSP fylder som udgangspunkt kun en meget begrænset del af regionaludvalgsfor-
mændenes arbejdsfelt. Der er tale om formænd med en meget travl opgave-
portefølje, hvor de fire årlige SSP-møder kun udgør en lille flig. Det er da også 
oplevelsen, at det er ledernes personlige engagement, som er afgørende for 
prioriteringen af regionaludvalgsarbejdet.  

Hvert regionaludvalg udarbejder årligt en handlingsplan for SSP-arbejdet i regionen. 
Planen forelægges Kontaktudvalget til orientering. I planen angives indsatser til 
lokale udmøntninger af SSP-Kontaktudvalgets udmelding af "fokusområder".  Der 
er stor forskel på de enkelte regionaludvalgs detaljerings- og konkretiseringsgrad 
af handleplaner. Et af regionaludvalgene angiver meget overordnet, at temaet 
”Forebyggelse af radikalisering” omsættes i en indsats, der beskrives som: 

• ”Samarbejde med faglige grupper og andre relevante aktører”.  

Et andet regionaludvalg angiver indsatsen til ”Forebyggelse af radikalisering” som 
konkrete initiativer i form af: 

• Revideret liste med private telefonnumre over kriseberedskabets medlem-
mer vil blive sendt til de lokale SSP-udvalg. 

• Vi vil i distriktet bakke op om de bydækkende initiativer, der måtte komme. 

• Vi vil have skærpet opmærksomhed på problemet og risikounge i relation 
til dette. 

• Vi vil på ny orientere de lokale SSP-udvalg om, at Det regionale SSP-udvalg 
fungerer som kriseberedskab i relation til radikalisering, og at de derfor, 
hvis de ser, hører eller fornemmer noget, skal kontakte udvalget. 
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• Vi vil udbrede de lokale SSP-udvalgs kendskab til pjecen ”Forebyggelse af 
ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt”. 

Handlingsplanerne illustrerer således meget tydeligt forskelligheden i de enkelte 
udvalg og deres abstraktions- og handlingsniveau. Forskelligheden underbygges 
af udsagn fra regionaludvalgsmedlemmerne i SSP-analysen.  

Regionaludvalgene fungerer kun sjældent og i begrænset omfang som videns-
deler og -spreder på tværs af byens SSP-distrikter. Udvalgene arbejder meget 
distriktsbaseret, men der arbejdes dog ikke systematisk med dokumentation og 
brug af erfaringer fra eget distrikt. Der mangler tid og ressourcer samt manglende 
vidensflow fra lokaludvalgene til at arbejde på en sådan vis.  

Der er blandt regionaludvalgsmedlemmerne generelt en frustration over de 
regionale udvalgs platform og formål set i relation til det faktiske udvalgsarbejde. 
Der efterspørges en mulighed for at regionaludvalget kan arbejde mere strategisk 
og systematisk. Udvalgene vil gerne – via opfølgning på lokale initiativer og 
effekter ”påpege behov for og initiere lokale SSP-initiativer”, som det fremgår af 
regionaludvalgenes opdrag (bilag C). I dag oplever regionaludvalgene ikke, at 
deres indsats i tilstrækkelig grad styrker hverken det lokale SSP-arbejde eller 
Kontaktudvalgets videns- og beslutningsgrundlag. Der er derfor brug for en 
nytænkning af regionaludvalgets rolle.  

Anbefalinger 

Der tegner sig umiddelbart to løsningsforslag, der kan styrke regionaludvalgets rolle 
og dermed SSP-organisationens indsatser og resultater.  

Den ene mulighed er, at regionaludvalget tiltænkes en mere strategisk rolle og 
samtidig tilføres midler til selv at igangsætte og følge initiativer med almene 
kriminalpræventive effekter. Det forudsætter, at der sker en styrkelse af 
regionaludvalgenes kendskab til kriminalpræventive tiltag med dokumenterede 
effekter, ligesom regionaludvalgene skal evne at opsamle og evaluere på tiltag på 
tværs af bydelene. En sådan konstruktion vil forudsætte økonomi til at igangsætte 
initiativer. Økonomien hertil kan frigøres på forskellig vis. En mulighed kunne være, 
at Børn- og Ungeforvaltningen afsætter en øremærket del af folkeskolernes 
økonomiramme til SSP-initiativer – dvs. at alle folkeskoler i lokalområdet bidrager til 
og får nytte af en regional SSP-pulje.  
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(Anbefalinger fortsat) 

En anden mulighed kan være helt at nedlægge de regionale udvalg. Og i stedet 
etablere et SSP-sekretariat, som kan være koordinator, formidler og videns-
opsamler mellem SSP-organisationens vertikale og horisontale led.  Et sådant 
sekretariats rolle beskrives i afsnittet ” Koordination og sekretariatsbetjening i 
SSP-organisationen”. 

4.4 SSP-lokaludvalg 

Der er i Odense 30 lokale SSP-udvalg – fordelt på 8 udvalg i Dalum (med ind-
dragelse af 6 privatskoler), 9 udvalg i Rosengård (heraf et privatskole-udvalg), 7 
udvalg i Tarup (med deltagelse af 2 privatskoler) og 6 i Øst.  Der er som udgangs-
punkt nedsat et lokaludvalg per folkeskole (hertil kommer et SSP-udvalg for 
privatskolerne i centrum).  Der er dog bl.a. i distrikt Tarup blevet lavet en løsning, 
hvor flere skoler indgår i samme SSP-udvalg, når der ikke vurderes at være basis 
og behov for et SSP udvalg for hver skole. Her er der dog i de sammenlagte lokal-
udvalg fortsat deltagelse af skoleledere fra begge repræsenterede skoler.  

Et SSP-lokaludvalg er sammensat af en skoleleder (formand), repr. fra Ungeaf-
snittet, klubrepræsentant, SSP-koordinator, ungdomsskole, UU-vejledningen, 
politiet, sagsbehandler (BUF) mfl. I nogle lokaludvalg deltager samtidig også den 
lokale sundhedsplejerske. Erhvervsskolerne deltager i dag ikke i lokaludvalgene. 
Nogle af erhvervsskolerne har imidlertid peget på, at de godt kunne tænke sig at 
blive inddraget i de lokale udvalg, idet mange af deres elever er under 18 år og de 
oplever stigende problemer i elevgruppen.   

Lokaludvalgenes primære opgaver er bl.a.: 

• at skabe overblik i forhold til den lokale kriminalitetsforebyggende indsats 

• at indgå i et tæt samarbejde med institutioner, skole, klubber, 
forretningsdrivende m.fl. i området med henblik på at opfange faresignaler 
så tidligt som muligt, så der kan iværksættes en kriminalitetsforebyggende 
indsats samt  

• at omsætte og formidle signaler fra SSP-Kontaktudvalget og SSP-regional-
udvalget til konkrete handlinger på det udførende niveau.  

Lokaludvalgets samlede opgaveliste fremgår af bilag C. 

Mødehyppigheden hos lokaludvalgene er forskellig fra udvalg til udvalg. Nogle 
mødes én gang per måned (tilfældet i distrikt Øst), mens der i de øvrige distrikter 
er differentieret mødehyppighed. De fleste steder mødes lokaludvalget hver 
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anden måned – dog med mulighed for akutmøder/øget hyppighed, såfremt der 
opstår særligt behov. Møderne er overvejende berammet til 1-1½ time. 

4.4.1  Lokaludvalgenes rolle og fokus 

Lokaludvalgsmøderne nyder generelt stor anerkendelse blandt deltagerne. Der er 
derfor i reglen også et pænt fremmøde blandt alle medlemmerne. Enkelte lokal-
udvalg efterspørger dog et styrket fremmøde fra sagsbehandlere og politiet, som 
i nogle udvalg har været mindre stabile end øvrige mødedeltagere. Men der er 
dog overvejende en opfattelse af, at de enkelte repræsentanter i lokaludvalgene 
prioriterer deres tilstedeværelse på møderne.  

 Det er i høj grad blandt lokaludvalgsmedlemmerne, at SSP-identiteten træder 
tydeligt frem. Der er en stolthed over den handlekraft, og det tværfaglige 
netværk, som findes i lokaludvalgene. Flere lokaludvalgsmedlemmer udtrykker, at 
”Det er i lokaludvalget, at det rigtige SSP-arbejde sker”. Det er således opfattelsen 
blandt mange lokaludvalgsmedlemmer, at SSP primært er en samarbejdsform, 
som skal styrke de individorienterede indsatser og tiltag for specifikke og udsatte 
grupperinger. Med denne opfattelse er det selvsagt i lokaludvalgene, at de 
primære SSP-resultater skabes. Her anvendes størstedelen af SSP-møderne 
nemlig på netop enkeltsagsbehandling.  

Imidlertid er SSP-arbejdet en sammensætning af den generelle indsats for alle 
børn/unge, den specifikke indsats for udsatte grupperinger af børn og unge samt 
den individorienterede indsats for enkeltpersoner, der har udvist kriminalitets-
truet eller kriminel adfærd (jf. bilag B). Den generelle kriminalitetsforebyggende 
indsats for alle børn og unge opleves blandt mange lokaludvalgsmedlemmer ikke 
at have samme betydning for SSP-arbejdet som enkeltsagsindsatsen. 

Det er vurderingen fra lokaludvalgene, at det reelt er gennemgangen af enkelt-
sager via børn- og ungelisterne, som tager min. 75 % af lokaludvalgsmødets tid.  
Nogle lokaludvalgsmedlemmer finder det hensigtsmæssigt,, at møderne primært 
går med enkeltsagsbehandling og ser stor gavn og nytte i, at der på møderne 
skabes løsninger og resultater for konkrete unge. Hos andre lokaludvalgsmed-
lemmer skaber det store enkeltsagsfokus imidlertid frustration. Flere medlemmer 
savner således at kunne ”løfte sig over ” enkeltsagsniveauet og tage initiativ til 
generelle kriminalitetsforebyggende indsatser.  
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4.4.2 Lokaludvalgsmøderne 

Kontaktudvalget har for at skabe en større ensartethed i SSP-arbejdet og for at 
styrke det lokale SSP-udvalg lavet en standarddagsorden, som lokaludvalgene 
skal følge. Dagsorden for et lokaludvalgsmøde ser derfor typisk således ud: 

1. Referater - Lokaludvalg og regionaludvalg 

2. Generelle kriminalitetsforebyggende tiltag i skoledistriktet 

3. Specifikke/aktuelle kriminalitetsforebyggende tiltag  

4. Særlige individuelle unge/grupper 

5. Gensidig orientering fra repr. for skole, socialindsatser, fritid og politi 

6. Orientering til det regionale SSP-udvalg 

7. Eventuelt 
 

Set i sammenhæng med at der typisk er afsat 1 -1½ time til møderne, er dags-
ordenen relativt omfattende. Lokaludvalgene har derfor mulighed for selv at 
prioritere mellem punkterne, således at alle punkter ikke behøver at være gennem-
gående på samtlige møder, ligesom tidsforbruget mellem punkterne kan afvejes 
efter behov. Det er dog indtrykket, at det ofte er vanskeligt for formændene at 
prioritere mellem punkterne. Dels er lokaludvalgsformændene skoleledere med 
en travl hverdag. Og dels er der til de fleste møder en liste over børn- og unge 
med bekymrende adfærd, som tiltager sig plads på dagsorden. 

4.4.3 Strukturen 

Det er tidligere blevet besluttet af Kontaktudvalget, at der på alle skoler skal 
være en SSP-kontaktlærer, som kan hjælpe og aflaste skolelederen med SSP-
arbejdet – både i forhold til praktiske forhold omkring lokalmødernes afholdelse, 
men også i forhold til at skolens lærere har en anden kontaktperson udover 
skolelederen, med hvem de kan drøfte evt. SSP-problematikker. Flere skoler har 
valgt at SSP-kontaktlæreren også er skolens misbrugs-kontaktlærer – en sådan er 
til stede på alle skoler. Det er imidlertid slet ikke alle skoler, som har valgt at 
implementere SSP-kontaktlærerordningen. Der er ikke reserveret og øremærket 
midler til SSP-kontaktlærerordningen, og det er især mangel på ressourcer, som 
benyttes som argument af de skoler, som ikke har indført ordningen. SSP-
koordinatorer og Ungeafsnittet har gentagne gange påpeget overfor skolerne, at 
der er brug for en sådan lærer. Der er dog ingen tydelighed i, hvem der kan følge 
op og evt. pålægge skolerne at indføre ordningen.  

Der er i Odense relativt mange lokaludvalg sammenlignet med SSP-strukturen i 
andre byer. Derfor også det relativt høje antal deltagere, som indgår i SSP- Odense 
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(275 personer). Lokaludvalgene har på eget initiativ besluttet at sammenlægge 
udvalg, hvor der er blevet oplevet et merudbytte ved at dele erfaringer og viden 
med naboskoler. Der er dog lokaludvalg, der oplever, at der til den enkelte skole 
er så mange SSP-sager og problemstillinger, at de ikke ser det som værende 
hensigtsmæssigt at lave en sammenlægning med andet lokaludvalg. Hvor det kan 
lade sig gøre, forekommer det dog at være en hensigtsmæssig løsning, at udvalgene 
er bygget op omkring flere skoler. Det gør det muligt for lokaludvalg at lære af 
andre lokaludvalg, hvis skoledistrikt har helt andre forudsætninger og udford-
ringer. Det skal dog sikres, at lokaludvalgene har repræsentation fra skoleledelser 
fra alle deltagende skoler, så der ikke opstår frustrationssager, hvor en enkelt 
skoleleder skal pålægge en anden skoleleder SSP-opgaver.   

Den store udfordring for den skolefunderede opbygning af lokaludvalgene er, at 
børn og unge ikke holder sig indenfor skoledistrikterne. Det frie skolevalg 
betyder, at børn og unge stadigt oftere går i skole udenfor lokalområdet. For et 
enkelt byområde i Odense vurderes det af SSP-aktørerne, at hele 50 % af 
børnene går i skole udenfor skoledistriktet. Samtidig har de unge også ofte et 
fritidsliv, som ligger udenfor skoledistrikterne – en udvikling, som understøttes af 
de elektroniske medier (mobiler og facebook mv.), der styrker venskaber og kam-
meratskaber på tværs af distrikter og bydele. Der kan derfor opstå den situation, 
at de SSP-deltagende skoler ikke kender til barnet/den unge.  Det er vurderingen 
blandt aktørerne, at de unge dog typisk er tilknyttet den lokale klub, og at klub-
arbejderne derfor oftest vil kende til den unge.  

Med de nye POLMAP Lite-lister bliver det muligt at styrke skolernes rolle i 
forhold til netop de børn og unge, der går i skole udenfor skoledistriktet. Unge-
afsnittet kan via politiets lister finde frem til den enkelte unges skole, som så kan 
inviteres med til SSP-mødet i relevant lokaludvalg. Dette kræver dog en vis ind-
køringsperiode for at finde en hensigtsmæssig model. Der vil således være privat-
skoler med børn fra det meste af byen, der kan risikere at inddrages i eksempelvis 
fem forskellige lokaludvalg.  

Et stadigt stigende antal børn søger privat- og friskoler. Det er dog uklart og uens, 
i hvilket omfang privatskolerne deltager i SSP-arbejdet i Odense Kommune. Der 
er i flere regioner et godt samarbejde med flere privatskoler, men det er ikke 
tilfældet alle steder. I centrum har privatskolerne deres eget SSP-udvalg, som dog 
har fungeret med skiftende succes. I andre lokaludvalg deltager enkelte privat-
skoler, mens de i flere udvalg er helt fraværende. Der mangler således klarhed og 
retningslinjer for, hvordan der kan ske den nødvendige styrkelse af SSP-samar-
bejdet med privatskolerne i Odense Kommune.  

4.4.4 Samarbejdet i lokaludvalgene 

Det er kendetegnende for SSP-arbejdet i Odense i dag, at der faktisk kun er 
meget få frustrationssager, hvor der opleves ikke at være tilstrækkelig handling 
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og hastighed i indsatsen fra relevante parter i lokaludvalget.  Der er således 
generelt en anerkendelse og respekt for de øvrige parter i lokaludvalget og en 
oplevelse af, at der handles i det tempo og omfang, som de enkelte deltagere har 
mulighed for. Frustrationssagerne stammer primært fra uigennemsigtig og/eller 
langsommelig handling fra den socialfaglige side, hvor det ofte er de lovmæssige 
forhold, som betinger processen. 

Det er dog samtidig meldingen fra flere lokale SSP-parter, at Odense Kommune 
og den sociale indsats nogle gange er lang tid om at komme på banen, når det 
handler om den forebyggende indsats, dvs. inden de store problemer for alvor 
har taget over hos barnet/den unge.  De lokale SSP-aktører skaber handling i det 
omfang, det er muligt selv at komme med forebyggende tiltag. F.eks. er klubber, 
skoler og ungdomsskoler meget aktive i forhold til selv at sammenskrue fritids-
tilbud og forældresamarbejde, som kan afhjælpe barnet/den unges problemer, 
indtil den socialfaglige indsats kommer på banen. De lokale og ikke-socialfaglige 
aktører har dog ikke tilstrækkelige muligheder, og deres tiltag er derfor supple-
menter og ikke erstatninger for en socialfaglig indsats. 

Skønt der opleves meget få frustrationssager, efterspørges der derfor alligevel 
blandt flere SSP-aktører en mulighed for at løfte indsatsen for stærkt krimina-
liserede unge til nærmeste ledelsesniveau – for eksempel når lokalaktørernes 
muligheder er udtømte og/eller utilstrækkelige. En sådan mulighed vil give en 
sikkerhed hos de lokale medlemmer for flow og samtidig afhjælpe et tungt ansvar, 
som i dag tynger flere medlemmer, hvis de støder på en sag, hvor der er brug for 
en anden og større indsats, end lokaludvalget selv kan håndtere.  

Ligesom på mange andre områder er der forskel på måden, hvorpå sagsbehand-
lerdelen inddrages i den lokale SSP-indsats. Hvor der i distrikt Tarup er én 
gennemgående sagsbehandler i alle lokaludvalg, er det i distrikt Dalum forskellige 
sagsbehandlere med kendskab til det pågældende skoledistrikt, der deltager i de 
lokale SSP-udvalg. Andre steder er sagsbehandlerne opdelt på lokaludvalg efter 
mødernes enkeltsager – således at børnesagsbehandlere tager udvalgsmøder, 
hvor sagerne primært vedrører de yngre børn, mens ungesagsbehandlere tager 
møder, hvor unge over 14 år er målgruppen osv. Der er fordele og ulemper ved 
begge typer af opdelinger. Den distriktsnære sagsbehandler har kendskabet til 
børnene, der drøftes på møderne, mens den gennemgående sagsbehandler har 
en tværgående indsigt, som øger indsigten i SSP-arbejdet generelt. Hovedparten 
af undersøgelsens SSP-aktører foretrækker dog en model med samme og gennem-
gående sagsbehandler. Med de nye POLMAP-Lite-lister (beskrives i selvstændigt 
afsnit), bliver det muligt for sagsbehandleren på forhånd at få kendskab til børn 
og unge på listen, hvorfor lokalkendskabet bliver mindre afgørende, hvorimod 
den tværgående viden fortsat er meget relevant at sikre. 
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Det er opfattelsen blandt hovedparten af lokaludvalgsdeltagerne, at der generelt 
har været for lidt forberedelse forud for lokaludvalgsmøderne. Dette har især 
været tilfældet, fordi deltagerne først har set listerne i forbindelse med mødet 
og derfor ikke har kunnet forberede sig på nye sager. De nye POLMAP Lite- lister 
gør det muligt med en tidligere udsendelse af statistik/emner for møder, så alle 
parter kender ”mødets børn” og kan komme med bud på deres egen rolle i 
løsningerne. Den nye konstruktion omtales som ”tematisering af møderne”. 

4.4.5  Opsamlende vedrørende lokaludvalgene 

SSP-lokaludvalg favner i dag gruppen af børn og unge i alderen 10-18 år. Det er 
vurderingen fra flere parter, at der skal være særligt fokus på det kriminalitets-
forebyggende arbejde for de yngste i målgruppen – dvs. 10-13 år. Det er hos 
denne gruppe, der kan hentes de største og forebyggende resultater, og hvor 
indsatsen dermed også mest økonomisk rentabel. Det er langt dyrere at sætte 
ind med kriminalitetsafhjælpende foranstaltninger, når først de unge er havnet i 
en egentlig kriminel løbebane. Det er erfaringen fra det kriminalpræventive 
arbejde andre steder i landet – bl.a. Esbjerg og København – at den tidlige indsats 
hele tiden forskyder sig nedad rent aldersmæssigt. Hvor man tidligere talte om 
en tidlig indsats blandt børn på 12-13 år, er der nu brug for en forebyggende 
indsats allerede fra det 10. år. Der ses således et stadigt skred i alderen på udsatte 
børn og unge, som opholder sig udendørs i nattetimer, er i selskab med 
kriminelle unge osv. 

Som det fremgår af dette afsnit, er der meget stor forskel på de enkelte lokal-
udvalg, deres arbejdsformer og møder. Forskellen kan illustreres ved: 

• Nogle lokaludvalg følger op på sager fra sidste møde – andre gør ikke. De 
udvalg, der ikke følger op, giver udtryk for frustration over manglende 
overblik over egne resultater.   

• Nogle lokaludvalg holder møder hver måned - andre hvert kvartal. Hvad 
der præcist betinger mødekadencen er uvist – der er således ikke defineret 
objektive behovskriterier for fastlæggelse af møderækken. Det er ind-
trykket, at det typisk er antallet af enkeltsager, som bestemmer mødehyp-
pigheden/-behov. 

• Nogle lokaludvalg er bygget op omkring en enkelt skole – andre flere 
skoler. Det er typisk sammenlægningsbeslutninger, som er truffet egen-
hændigt af de enkelte skoler. 

Der må og skal være plads til lokale nuancer i SSP-arbejdet, men det er også 
nødvendigt, at der er en vis ensartethed på en række områder. Og det naturlige 
og rigtige vil være, at det er Kontaktudvalget, der udstikker de overordnede linjer 
og rammer for SSP-arbejdet. For at Kontaktudvalget kan gøre dette, skal der dog 
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være en respekt og anerkendelse af Kontaktudvalget som styringsorgan overfor 
lokaludvalg og regionaludvalg. 

 Anbefalinger 

Der er brug for at flytte lokaludvalgenes arbejdsfokus til i højere grad at favne mere 
generelle kriminalpræventive indsatser frem for stort set alene at have fokus på 
enkeltsager. 

Der skal sikres en større geografisk bredde i SSP-arbejdet, idet de unge i dag ikke 
holder deres skole- og fritidsliv indenfor skoledistriktet. Der skal i den sammenhæng 
bl.a. skabes klarhed og retningslinjer for, hvordan der kan ske et styrket SSP-
samarbejde med privatskolerne. 

Det foreslås, at der sker en sammenlægning af de lokaludvalg, for hvem der vil være 
positivt udbytte af samarbejde med en eller flere andre skoler i distriktet. 

Det bør tilstræbes, at sagsbehandlerne i SSP-lokaludvalg følger arbejdet i mere end 
ét lokaludvalg og derved får et øget kendskab til SSP-arbejdet og områdets 
kriminalitet. 
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5 Koordination og sekretariatsbetjening i SSP-organisationen 

Der har de seneste år været en manglende videns- og informationsdeling mellem 
SSP-organisationens enkelte udvalg – såvel horisontalt som vertikalt. Det har 
betydet, at Kontaktudvalget har fået begrænsede vidensstrømme fra lokal- og 
regionaludvalgene ligesom de har haft utilstrækkelige forudsætninger for 
interesseret af følge arbejdet i lokal- og regionaludvalgene. Der har derfor ikke 
været den nødvendige sammenhørighed i SSP-organisationen og dermed den 
fornødne respekt for de enkelte udvalgs indsatser. Skal der skabes en samhørig-
hed og dermed en legitimitet for Kontaktudvalget til at have en mere styrende 
rolle for lokaludvalgene, er det vigtigt, at Kontaktudvalget også tilføres den 
fornødne viden til at guide udvalgene på et oplyst grundlag.   

Siden januar 2008 har der været ansat 4 SSP-koordinatorer, der hver har 10 timer 
per uge til deres rådighed. De er geografisk fordelt på de fire SSP-distrikter. SSP-
koordinatoren er sekretær for det pågældende distrikts regionaludvalg. 

Funktionsbeskrivelsen for SSP-koordinatorer er  på samme tid relativt præcis 
(udarbejde referater og dagsorden etc.) og samtidig upræcis i flere formuleringer 
– bl.a. at koordinator skal sikre at kriminalpræventive samarbejdsindsatser 
hænger sammen med kommunens politikker.  

SSP-koordinatoren skal: 

‐ Udarbejde dagsordener og tage referater fra regionaludvalgsmøder 

‐ Sikre kommunikation til SSP-flisen 

‐ Formidle status, erfaringer, viden og udvikling i forhold til regionale og 
lokale SSP-udvalg 

‐ Udarbejde koncept for evalueringsmøde, som sikrer overblik over den 
enkelte skoles indsatser, problemstillinger, erfaringer mv. 

SSP-arbejdet i Odense Kommune 

Koordination, samarbejdsformer og resultater  
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‐ Fokus på de processer der er nødvendige i det tværfaglige samarbejde for 
at det udvikler sig, trives og tilskyndes af medarbejderne 

‐ Ansvar for at formidle viden mellem de enkelte lokaludvalg og i distriktet 

‐ Prioritering af ungeområdet i distriktsarbejdet  

‐ Sikre at beslutninger om kriminalpræventivt samarbejde i kommunen har 
sammenhæng med kommunale politikker 

Det er tydeligt, at der er mange opgaver set i forhold til det relativt beskedne 
timetal hos koordinatorerne. Derfor har de enkelte koordinatorer også været 
nødsaget til at prioritere i opgaverne. Det har de gjort på hver deres måde. Det 
har betydet, at der i SSP er 4 forskellige koordinatorroller. På grund af de store 
forskelle i varetagelsen af koordinatorrollen og dermed sekretariatsbetjeningen 
af regionaludvalgene, er der også stor forskel på mødernes indhold og fokus. Det 
er således koordinator, som laver dagsorden til møderne, men også er med til at 
sætte rammerne for samspillet mellem lokaludvalg og regionaludvalg.  

Ved indførelse af koordinatorfunktionen var det tanken, at SSP-koordinatoren 
også skulle være distriktskoordinator. Dette kunne styrke SSPs forankring i 
skoler/institutioner og samtidig sikre øget sammenhæng mellem SSP og ordinær 
drift på tværs af forvaltninger. Denne model er i dag gennemført i 3 af 
distrikterne. I det fjerde distrikt (Tarup) har regionaludvalget i stedet valgt at 
adskille de to koordinatorfunktioner. Begrundelsen for opdelingen har været, at 
det ellers blev for svært for både koordinator og samarbejdsparter at adskille, 
hvornår noget var en sag for SSP eller ”bare” en sag til børne-/ungeforum el. lign. 
Det forekom også det regionale udvalg i Tarup, at adskillelsen af timer (10 til SSP 
og 27 til distriktsarbejde) ville være for tænkt en størrelse, hvor SSP kunne risikere 
at blive ”ofret”. I Tarup er SSP-koordinatoren i stedet opsøgende klubmed-
arbejder i 27 timer om ugen. 

Det er vurderingen, at der er en række fordele ved samkøringsversionen mellem 
de to koordinatorfunktioner (SSP- og distriktskoordinator), men at ulemperne 
derved overskygger fordelene. Der er med den delte rolle for hhv. distrikts- og 
SSP-koordinator en uigennemsigtighed i SSP-arbejdet, hvor det er vanskeligt for 
koordinator, men også for samarbejdsparter at gennemskue hvilke opgaver, der 
hører til hvilken koordinatorfunktion. Det giver samtidig også ”flimmer” i forhold 
til adgangen til midler til iværksættelse af SSP-aktiviteter (f.eks. SSP-temadage), 
hvor distriktskoordinator har mulighed for at tilvejebringe midler fra distrikts-
udvalget og anvende dem til SSP-sammenhænge. Denne mulighed for at søge 
støtte til SSP-aktiviteter er ved sammenlægningen af de to koordinatorfunk-
tioner relativt uigennemsigtig for udenforstående parter.  
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Anbefalinger 

Det er ikke tilstrækkeligt med 4 regionale SSP-koordinatorer til at koordinere SSP-
indsatsen, så længe de hver især kun har 10 ugentlige timer til rådighed til opgaven.  

Der er samtidig for stor forskellighed i opgaveløsningen hos koordinatorerne. 

Det anbefales i stedet, at der etableres et sekretariat, som er bemandet med 
personale fra hhv. Odense Kommune og Fyns Politi.  

 

6 SSP Odense - Et engageret og kompetent netværk 

Det er kendetegnende for SSP-aktørerne i Odense, at de oplever og har en klar 
SSP-identitet. De ser dem selv som eksempelvis både klubmedarbejdere og SSP-
aktører. Mange af SSP-aktørerne har arbejdet med kriminalitetsforebyggende 
arbejde i og/eller udenfor SSP gennem mange år og har en stor viden og mange 
relationer på tværs af by og bydele. Det er således gennemgående for mange 
medarbejdere, at de tidligere har arbejdet i andre af byens distrikter og derfor 
har en viden, som rækker ud over eget faglige og geografiske område.   

Der er blandt samtlige aktørgrupper et højt fagligt kompetenceniveau i SSP-
organisationen. Samtidig er der også en gensidig respekt for hinandens vilkår og 
kompetencer – f.eks. for de lovgivningsmæssige forhold, som sætter rammerne 
for de forskellige aktørers muligheder. Der opleves derfor i høj grad en forståelse 
for de øvrige aktørers forudsætninger og stor tillid til, at de øvrige faggrupper 
byder ind i SSP-netværket med de tiltag og aktiviteter, som er dem muligt.  

Der er dog også en udfordring i forhold til de relativt store og uundgåelige 
udskiftninger i personalebesætningen i SSP, som betyder, at der løbende er et 
forskelligt kompetencegrundlag i forhold til SSP-kendskab og -kvalifikationer.   
Der efterspørges derfor blandt SSP-aktørerne en egl. SSP-uddannelse, som kan 
give et grundlæggende kendskab til formål, metoder og muligheder i SSP-net-
værket. Der er allerede taget initiativ til en SSP-uddannelse, som på forsøgsbasis 
gennemføres i det ene af Odenses fire SSP-distrikter.  

Udover et fast uddannelses-/kursusforløb har flere desuden efterspurgt mulig-
heden for i stedet at få et kombinationsforløb bestående af uddannelsesmateriale 
og sidemandsoplæring. Derved reduceres antallet af kursusdage, som ellers kan 
fylde meget i de enkelte aktørers kalender. Samtidig giver det mulighed for at 
der løbende vil være et tilbud til de nye SSP-aktører, der ansættes i perioder, 
hvor der ikke er deltagere nok til et kursus. 
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Der gennemføres allerede nu løbende temadage for SSP-aktører – teamdag som 
leverer understøttende faglige input og giver grundlag for gode drøftelser på 
tværs af lokaludvalg. Temadagene er dog ikke lige udbredte i alle distrikter. Nogle 
steder holdes der eksempelvis temadage for SSP-kontaktlærere, mens der andre 
steder end ikke er SSP-kontaktlærere. 

SSP-Samrådet (en sammenslutning af kommuner med fokus på SSP-arbejdet) af-
holder også løbende kurser med relevans for SSP Odense. Der er dog et manglende 
kendskab til SSP-samrådet blandt mange SSP-aktører og en usikkerhed omkring 
muligheden for at deltage i deres kurser mv.  Det viser sig også, at der meget 
sjældent er deltagere fra SSP Odense på samrådets kurser. 

Anbefalinger 

Det kan anbefales, at der igangsættes et løbende uddannelsestiltag for aktørerne 
i SSP Odense – f.eks. et opstartskursus for nye SSP-medlemmer. 

Det må derfor anbefales, at der udvikles et skræddersyet SSP-uddannelsesforløb 
– enten som kursus og/eller via sidemandsoplæring. Tilrettelæggelsen af forløbet 
kan oplagt ske med udgangspunkt i erfaringerne fra uddannelsesforløbet, der i 
efteråret 2011 gennemføres som forsøg i et af byens SSP-distrikter. 

Det er samtidig vurderingen, at værdien af SSP-temadage er stor. Der er derfor 
brug for en større systematik og bredde i udbuddet af sådanne dage.  

Endelig kan der med fordel ske en udbredelse af kendskabet til SSP-Samrådet og 
mulighederne forbundet med denne forening. 

 

7 Resultater og dokumentation 

Der er ingen tvivl om, at der i SSP Odense er opnået mange og positive resultater 
af samarbejdet Der er dog i dag en meget beskeden og ofte helt fraværende 
evalueringskultur i SSP Odense. Der bliver således kun sjældent lavet en egentlig 
opsamling af de lokale udvalgs tiltag og resultater – f.eks. hvordan udvalget har 
sat ind overfor en uroskabende gruppering og med hvilket resultat.  

Der er en begrænset og uens registreringspraksis, som gør det vanskeligt at måle 
på resultaterne af de igangsatte initiativer og tiltag. De registreringer, som er 
foretaget, berører primært de unge, for hvem der er oprettet en børn- og 
ungesag. Her findes de relevante data i de berørte myndigheders sagsregistre. Et 
egentlig SSP-register har hidtil ikke været anvendt. Det betyder også, at det ikke 
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er muligt at få et overblik over hidtidige indsatser og resultater af SSP-arbejdet 
for børn og unge, for hvem der ikke er oprettet en sag.  

Der er en stor viden samlet i selve SSP-organisationen, ligesom de enkelte aktører 
har en fornemmelse af tiltag og indsatser, som er særligt effektfulde. Det er dog 
oftest alene formodninger og ikke dokumenteret viden. Der er hos den enkelte 
part ikke tid og mulighed for at opsamle og videreformidle den viden, som er 
lagret i den personlige erfaringsbank.  

I Ungeafsnittet og i politiets afdeling for Forebyggelse & Eksternt samarbejde er 
der en særlig videnskilde, idet disse to funktioner deltager i samtlige lokaludvalgs-
møder og er placeret på alle niveauer i SSP-organisationen.  Ikke mindst 
Ungeafsnittet er med sin kombination af opsøgende arbejde og koordination af 
indsatser en stor vidensbank med tæt kontakt til både børn/unge og aktørerne. 
Ungeafsnittet beskrives samtidig som politiets vej ind i kommunen i forhold til 
den kriminalpræventive indsats.  

Ungeafsnittets B&U og SSP-konsulenter – der deltager i samtlige SSP-lokalud-
valgsmøder - er siden eftersommeren 2011 begyndt at registrere de sager, som 
behandles i de enkelte SSP-udvalg. Der er således oprettet et system – kaldet 
Kuben – hvor de enkelte myndigheder har mulighed for at kigge og registrere på 
det enkelte barn/den unge.  Det må forventes, at der fremover sker en styrket 
registreringspraksis, således at det bliver muligt at måle på resultaterne af de 
mange initiativer, som SSP-samarbejdet sætter i værk.  En sådan udvikling er 
nødvendig men ikke helt tilstrækkelig. 

Både lokaludvalg, regionaludvalg og Kontaktudvalg savner og efterspørger et 
overblik over, hvad der har vist sig at virke og hvorfor. Ikke kun baseret på den 
enkelte bydel eller Odense, men gerne med inddragelse af erfaringer fra andre 
steder i landet. Der skal derfor også tilvejebringes et bredt vidensgrundlag baseret 
på generel viden og erfaringer på det kriminalpræventive område. 

Anbefalinger 

Der er brug for en større monitorering af såvel SSP organisationens aktiviteter og 
deres resultater. Monitoreringen skal ikke have karakter af kontrol men skal gøre 
det muligt, at organisationen gennem en evalueringskultur og -praksis gradvist får 
større kendskab til effektfulde kriminalpræventive indsatser. Monitoreringen skal 
også betyde, at de gode og eksemplariske indsatser med dokumenteret virkning kan 
spredes i hele organisationen. 
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(Anbefalinger fortsat) 

Der er brug for en registrering af indsatser og formidling af viden og beslutninger fra 
Kontaktudvalg til lokaludvalg og omvendt. For at sikre en professionalisering og 
standardisering af kriminalpræventive metoder og indsatser, er det nødvendigt at 
prioritere og afsætte tid til denne del af SSP-arbejdet. For at tiden ikke skal gå fra 
”de varme hænder” i de lokale udvalg, anbefales det, at registrerings- og dokumen-
tationsdelen primært lægges i en sekretariatsfunktion. 

Der skal samtidig oprettes en vidensbank, der giver overblik over, hvad der har vist 
sig at virke og hvorfor. Viden skal være baseret på både lokal og generel 
dokumentation på det kriminalpræventive område. 

 

8 Fælles værdier og holdninger – men behov for afgrænsning  

For at sikre en sammenhængende og ensartet indsats er det afgørende, at SSP-
arbejdet hviler på fælles værdier og holdninger til kriminalitetstruede og 
kriminelle børn og unge. 

Det er vurderingen, at der i SSP Odense generelt er en stor enighed omkring 
definitionen af målgruppen for SSP-arbejdet, navnlig hvad angår de unge, som har 
været i berøring med kriminalitet. Det vurderes således, at enkeltsagerne på de 
lokale SSP-møder overvejende favner kriminelle unge, for hvem SSP-arbejdet er 
det rette forum at tage affære.   

Der refereres dog i SSP-arbejdet løbende til gruppen af kriminalitetstruede børn 
og unge. Der mangler i SSP Odense en egentlig definition af begrebet ”krimina-
litetstruede børn og unge”.  Hvad kendetegner et barn/en ung, som er i risiko for 
at havne i en kriminel løbebane, og hvilke signaler kan bruges som indikator?  

7.1  De kriminalitetstruede børn og unge 

Undersøgelser har vist, at mange forhold har indflydelse på, om et barn/en ung 
bliver kriminel eller ej. Det er derfor svært at udpege helt konkrete faktorer, som 
kan siges at betinge kriminalitet. Et gennemgående kendetegn for gruppen af 
unge, som er i risikozonen, er dog et stort fravær i skolen. 

Odense Kommune har da også allerede i 2009 udarbejdet særlige retningslinjer 
omkring ulovligt elevfravær, som gør det muligt og pligtigt for skolerne at sætte 
ind tidligt overfor gentagende, systematisk og/eller længerevarende ulovligt 
fravær. Fravær er derfor i dag et særligt opmærksomhedspunkt, når de lokale 
udvalg udpeger sager til behandling i SSP Odense. 
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Der er dog yderligere en række forhold, som ofte er til stede hos børn/unge, 
som havner i kriminalitet, men som ikke er entydigt forbundet med, at barnet er 
kriminalitetstruet og en sag for SSP. Det kan være, at der i hjemmet er tale om et 
socialt omsorgssvigt, som har brug for en anden type indsats end kriminalitets-
forebyggelse.  Et eksempel herpå kunne være: 

En dreng i 3. klasse kommer altid i skole uden madpakke, hans tøj er snavset og 
han mangler helt basal personlig hygiejne. Forældrene viser ikke drengen den 
fornødne omsorg.  

En sådan sag vil typisk ikke havne i en kriminalitetsforebyggende indsats, men vil i 
stedet søges løst ved i første omgang at afholde et møde mellem forældre og skole 
eller et dialogmøde, hvor socialforvaltningen, forældre og skole deltager. 

Det er som nævnt vurderingen, at SSP-arbejdet i dag i altovervejende grad har 
fokus på de relevante målgrupper for arbejdet. Dette illustreres af nedenstående 
udvalgte eksempler fra lokaludvalgsreferater: 

Uddrag fra referat fra lokaludvalgsmøde: 

Mand forulempet af X – spyttet og sparket efter. X udpeget af manden. X har 
lige mistet far. Familien får en kontaktperson til drengen. Fastholdes i speedway-
klubben. Politiet er inde over. Y(forulempet part) har skrevet til politiet. Men der 
ligger ingen anmeldelse. Politiet har taget kontakt med forulempet part og 
orienteret om det videre arbejde. 

Uddrag fra referat fra lokaludvalgsmøde: 

Der har været rygter om hashhandel omkring skolen. Skolelederen har hørt løse 
rygter om elev, som han derfor efterfølgende har haft en samtale med. Der er 
ikke belæg for at tro, der er handel med hash på skolen.  

Trods den gennemgående vurdering af, at der i SSP Odense er enighed om 
vurderingen af alvorsgrader i SSP, udtrykkes der alligevel en oplevelse af, at der er 
forskel på relevansen af de sager, der bringes op i SSP. Alle lokaludvalgsmedlemmer 
er i dag forpligtet til at meddele lokaludvalgsformanden, hvis de har kendskab til 
kriminalitetstruede børn og unge, som bør drøftes på et SSP-møde. Der er derfor 
brug for, at der er en entydig og fælles opfattelse af, hvilke kriminalitetstruede 
børn og unge, der bør drøftes på SSP-netværksmøderne.  

Et forsøg på fastlæggelse/definition af gruppen kriminalitetstruede børn og unge 
er en problemstilling, som man også har arbejdet med i SSP-netværk mange andre 
steder i landet. I nogle kommuner har man derfor forsøgt sig med netop at præ-
cisere, hvad der forstås ved gruppen af kriminalitetstruede/bekymrende børn og 
unge.  SSP Odense kan derfor hente inspiration fra andre kommuner.  
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Et eksempel på definition af kriminalitetstruede/bekymrende børn og unge er f.eks.: 

Et barn/ung, som observeres hænge ud på gader sent om aftenen 

Barnet/den unge færdes sammen med utryghedsskabende ungegrupperinger, som 
har begået gentagende og/eller alvorlig kriminalitet 

Fravær fra skolen 

Ryger hash, drikker alkohol i ung alder og/eller færdes i hashmiljøer 

7.2 POLMAP Lite 

Det har hidtil været politiets døgnrapporter, som har udgjort hovedgrundlaget 
for udvælgelsen af enkeltsager, men der er nu kommet et nyt datasystem 
(POLMAP Lite), som gør det muligt også at inddrage børn og unge, som ikke har 
begået kriminalitet, men alene ”er antruffet” af politiet, f.eks. i selskab med 
kriminelle unge eller i forbindelse med husspektakler i hjemmet. Dette forventes 
yderligere at kvalificere udvælgelsen af enkeltsager – ikke mindst fordi 
proceduren omkring POLMAP Lite-listerne også tydeliggør de øvrige aktørers 
ansvar for at tilføje navne på øvrige børn og unge, som ikke har begået kriminelle 
handlinger, men som udviser kriminalitetstruet adfærd. (POLMAP Lite-
proceduren fremgår af bilag D.)  

Børn og unge på POLMAP Lite-listen er kendetegnet ved, at der en særlig grund 
til bekymring,  og børn og unge på listen har som minimum behov for en 
bekymringssamtale. POLMAP Lite-registreringssystemet er forankret i nationalt 
efterforskningscenter. Systemet viser derfor også opgørelser over lokale 
lovovertrædere, som laver overtrædelser eller antræffes andre steder i landet. 
Ved kriminalitet eller antræf ”opspares” point – når antallet af point er stort, 
træder personen frem med markeret farve/lyser op.  

POLMAP Lite-listerne fremsendes i god tid før SSP-møderne til medlemmerne af 
det lokale SSP-udvalg Metoden har i 2011 været afprøvet i fem lokaludvalg i 
Odense, og effekten har været, at de lokale SSP-møder er blevet langt mere 
målrettede og effektive. Der er derfor store forventninger til udrulningen af 
metoden per 15. september 2011., hvor alle lokaludvalg benytter POLMAP Lite-
metoden som udgangspunkt for enkeltsagsdrøftelser på dagsorden. 

POLMAP Lite-listen kan med tiden anvendes til yderligere kategorisering af børn 
og unge i SSP-indsatsen.  Pointene i systemet kan anvendes som en indikator for 
alvorsgraden af den unges bekymringsgrad/kriminalitet.. I Aarhus arbejdes der 
således med at systematisere netop POLMAP-oplysningerne som del af et 
enkeltsagskoncept i SSP-arbejdet. Udover at sikre en afgrænsning af målgruppen 
for SSP, vil en kategorisering i et enkeltsagskoncept styrke dokumentationen af 
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SSP- arbejdet, idet kategoriseringen gør det lettere at få overblik over indsats og 
resultater. 

Anbefalinger 

Det foreslås, at SSP Odense udarbejder en skriftlig definition af gruppen af 
kriminalitetstruede unge – en definition, som også vil indgå i SSP-uddannelsen. 

SSP Odense kan med fordel overveje værdien af og muligheden for at lave et 
enkeltsagskoncept, hvor de unge kategoriseres ud fra alvorsgrader. Dette vil styrke 
både afgrænsning af målgruppen for SSP og registrering og dokumentation af 
indsatser. 

 

9 Synlighed og kommunikation 

SSP Odense har i høj grad fokus på barnet/den unge og forebyggelse og 
afhjælpning af dennes kriminalitetstruede adfærd. Der er således et børne-
/ungenært og handlingsrettet fokus, hvor viden omkring SSP deles blandt 
relevante aktører og primært berører enkeltsager og konkrete problemstillinger. 
Der sker kun i begrænset omfang en vidensdeling i forhold til det generelle SSP-
arbejde, erfaringer og resultater til eksterne parter, ledelse, politikere og den 
brede offentlighed mv.  

På den vis er SSP blevet et effektivt og operativt samarbejde, som samtidig har 
en manglende synlighed udenfor netværket. Det har da også været gennem-
gående for analysens interview, at aktørerne efterspørger større interesse og 
opmærksomhed omkring SSP-arbejdet. Der er en stolthed blandt SSP-aktørerne 
over at være en del af SSP-arbejdet. Men de oplever ikke at få den nødvendige 
anerkendelse. 

Den interne kommunikation 

SSP Odense har en web-platform til deling af dokumenter i form af referater, 
notater, procedurer mv. Platformen, der i daglig tale benævnes SSP-flisen, er et 
lukket forum og kan alene benyttes af SSP-aktører. Platformen er dog – i lighed 
med mange øvrige netbaserede sider – ikke sikret mod ulovlig indtrængen, 
hvorfor der ikke deles personfølsomme oplysninger på siden.   

Anonymiteten betyder, at referaterne kan have en meget generel og begrænset 
informativ værdi. Mange referater har så indforstået og lukket en karakter, at de 
vurderes alene at være til gavn for mødedeltagerne selv. De delte dokumenter er 
samtidig af en meget mangelfuld og svingende karakter. Der mangler såvel dags-
ordener som referater og handlingsplaner fra flere udvalg. Der er eksempelvis 
lokaludvalg, som har indlagt færre end 5 referater på SSP-flisen (for de seneste 3 
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år), mens andre har tilføjet referater fra stort set samtlige møder. Samtidig er 
indholdet af referaterne – uden reference til anonymitetshensynet - af uens og 
vigende kvalitet.. Forskellen kan blandt andet illustreres gennem uddrag fra refe-
rater fra tilfældigt valgte SSP-lokaludvalgsmøder, hvor der er tale om dagsordens-
punktet: Særlige individuelle unge/grupper 

Citater fra 4 forskellige referater: 

• Elev fra 6. klasse som vi tidligere var meget bekymret for, er på rette vej via 
samtaler og samarbejde med skolen. 

• Dreng, 9. årg., giver anledning til bekymring 

• Der blev drøftet forskellige bekymringsbørn 

• Gennemgang af sager fra ’listen’. 

Der er i dag ikke en sekretariatsfunktion, som ajourfører og kvalitetssikrer data på 
SSP-flisen. Det er derfor begrænset, hvad vidensværdien af platformen reelt er.  
Det er nødvendigt at styrke SSP-platformen, så det for SSPs egne aktører er muligt 
at ajourføre sig og samle ny viden via portalen. 

Den eksterne kommunikation 

SSP-arbejdet i Odense er meget lidt synligt for verden udenfor SSP. Det er f.eks. 
ikke muligt at finde SSP Odense via Internettet - samarbejdet har hverken egen 
hjemmeside eller let søgbare kontaktoplysninger. Det er heller ikke muligt at ringe 
til Odense Kommune og blive sat i kontakt med SSP – for hvem er det lige præcis, 
som kan udtale sig om SSP-indsatser generelt og på tværs af distrikter.  

Der findes mange forskellige måder, hvorpå SSP Odense kan skabe sig en mere 
tydelig profil. Én af de oplagte veje vil være via Internettet. Med inspiration i 
andre byers SSP-website kan der etableres en side, som alene henvender sig til 
aktører eller en side som giver almen info til offentligheden og med login for 
aktører. Sidstnævnte form kan rumme information til f.eks. forældre om 
symptomer på indtagelse af euforiserende stoffer, gode råd om en teenager i 
huset osv. og samtidig give mulighed for videns- og erfaringsudveksling mellem 
lokale SSP-aktører.  

En vigtig brik i hele kommunikationsstrategien for SSP er tilstedeværelsen af et 
SSP-sekretariat. Et sekretariat vil kunne påtage sig opgaver som indsamling og 
formidling af viden, varetage generelle kontakter henvendt til SSP Odense, være 
bindeled mellem aktører og den bredere offentlighed osv. 
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Anbefalinger 

For at skabe en øget synlighed vurderes det nødvendigt i første omgang at etablere 
en hjemmeside for SSP Odense. Her skal findes kontaktinformationer, 
aktivitetsoversigter og relevante links for primært de kriminalitetsforebyggende 
aktører. Det kan overvejes, om hjemmesiden også skal henvende sig til unge og 
forældre. Hovedformålet med siden vil her og nu være, at der skabes en indgang og 
kontaktflade for relevante parter til SSP-organisationen,  

Der er samtidig brug for at få ajourført og udviklet den såkaldte ”SSP-flise”. 
Materialet på den interne vidensplatform er i dag mangelfuldt og af en 
utilstrækkelig kvalitet. Der er brug for en systematisk deling af viden. Det vurderes, 
at det oplagt ville være en opgave for et SSP-sekretariat at være ansvarlig for 
kvaliteten og brugbarheden af SSP-flisen. 

 

SSP+ (18-25 år) 

SSP+ har til formål at hjælpe unge i alderen 18-25 år med at undgå kriminalitet 
eller komme ud af kriminalitet. I SSP+-forum drøftes og koordineres det arbejde 
og de indsatser i jobcenter, socialcenter, ungdomsuddannelser og fængsler mv., 
som kan styrke kriminalitetsforebyggelsen og -afhjælpningen blandt de unge i 
Odense Kommune.  

Deltagerne i SSP+ er Socialforvaltningen, Kriminalforsorgen, fængsler, Fyns Politi 
(herunder nærpolitiet Øst), UU-vejledningen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, 
Odense Produktions Højskole, Tryg By-sekretariatet m.fl. Siden forsommeren 2011 
har også Hotspotchefen deltaget i SSP+-udvalgsmøderne. SSP+ mødes 4-5 gange 
årligt, og møderne har en varighed af ca. 2½ time.  

Formanden for SSP+-udvalget er kommunens socialchef, der sammen med 
udvalgets sekretær (UUO-vejleder og SSP-koordinator for Øst) udarbejder 
dagsorden. Dagsorden har hidtil typisk bestået af få punkter, f.eks: 

‐ Kriminalitetsstatistik 

‐ Samarbejde om misbrug og alkoholproblemer 

‐ Radikalisering  

SSP+-samarbejdet beskrives af deltagerne som nødvendigt og konstruktivt, men 
også med en række udfordringer. Der har f.eks. en overgang været en proble-
matik i forhold til ungdomsuddannelsernes prioritering og fremmøde på SSP+-
møderne. Der var således et stort fravær blandt uddannelsesrepræsentanterne. 
Denne problematik menes nu løst, idet det er det generelle indtryk blandt flere 
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SSP+-repræsentanter, at fremmødet af uddannelsesinstitutionerne i dag er blevet 
væsentligt bedre.  

Forventningerne til udvalget er dog meget forskellige – ikke mindst i forhold til 
uddannelsesinstitutionernes og deres rolle på mødet. Der er samtidig ikke afsat 
ressourcer til SSP+-arbejdet hos mange aktører, selvom det er vurderingen fra 
bl.a. politiet, at der er brug for en særlig indsats til f.eks. misbrugsproblematikker, 
som er særligt store for SSP+-målgruppen. 

Der har da generelt heller ikke været nok opmærksomhed omkring SSP+. Forum-
met er hidtil ikke blevet brugt systematisk i relevante sammenhænge. 

SSP+ har hidtil ikke behandlet enkeltsager. En enkeltsags-behandling af myndige 
unge vil kræve tilsagn fra den unge selv. Der pågår dog netop nu en udvikling af 
SSP+-arbejdet, der bl.a. indebærer inddragelse af enkeltsager i SSP+-arbejdet. 
Denne udviklingsproces har betydet, at nærværende analyse ikke går i dybden 
med det hidtidige SSP+-arbejde og heller ikke giver anbefalinger til ændringer, 
idet der allerede er forandringer i gang for SSP+.  

Mandagsmødet 16-20 år 

Der har været en særlig problematik omkring Mandagsmødet. Der har i SSP-
organisationen været en usikkerhed omkring Mandagsmødernes formål, del-
tagerkreds og handlekraft. Der er derfor i forsommeren 2011 igangsat en forand-
ringsproces for Mandagsmødet. Da processen er igangsat midt i nærværende 
analyseperiode, inddrages Mandagsmøderne og deres hidtidige forløb ikke i 
analysen.  Det skal alene konkluderes, at der vurderes fortsat at være et behov 
for et akut-møde, som supplerer og ikke erstatter de ordinære SSP- møder – 
også gerne et akutmøde af bydækkende karakter. Det må samtidig opfordres til 
en registreringspraksis fra møderne, så det bliver muligt at måle resultater og 
bruge erfaringerne andres steder i den kriminalitetsforebyggende indsats. 

Mandagsmøderne fra forsommeren 2011 haft Hotspot-Chefen som formand.  

”Jakkerne” 

Der er i Odense Kommune flere opsøgende gadeteams - alle forankret i 
Fritidsafdelingen. Tilknytningen til Fritidsafdelingen er nærliggende, idet junior- 
og ungdomsklubberne hører hjemme i denne afdeling. De opsøgende teams 
benævnes ”Jakkerne” (hhv. grøn, rød og blå) og er typisk nuværende og/eller 
tidligere klubmedarbejdere med stort kendskab til de unge og deres familier. Der 
er tale om tre forskellige typer af opsøgende medarbejdere (heri ikke inddraget 
gadeplansarbejdere, der er opsøgende i forhold til konkrete cpr-numre):  

• Rødjakker, som laver proaktivt og bydækkende arbejde,  
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• Blåjakker, som er klubmedarbejdere, som opsøger de unge, der ikke nor-
malt kommer i de kommunale klubtilbud i lokalområdet 

• Grønjakker, der er et akutteam, som rykker ud i uroskabende situationer.  

Den opsøgende indsats opleves i SSP Odense som meget vigtig og værdifuld i 
forhold til at få tidlig kontakt til de unge, der lever det meste af deres skole- og 
fritidsliv på gaden og i miljøer, hvor der er særlig risiko for kriminalitet. 

Gadeplansindsatsen i Odense Kommune har på lige fod med øvrige aktører 
indgået i nærværende analyse.  
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Bilag A – SSPs juridiske grundlag  

SSP-samarbejdet er en formaliseret model for et tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde omkring kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. 
Samarbejdet bygger på Retsplejelovens § 115: 

Retsplejelovens § 115 

Stk. 1 

Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til 
andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det 
kriminalitetsforebyggende samarbejde eller af hensyn til politiets samarbejde 
med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i 
indsatsen overfor socialt udsatte personer. 

Stk. 2 

I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om 
enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for 
samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte 
former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af 
straffesager. 

Stk. 3 

Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for 
social- og undervisningsområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de 
former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt 
i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne. 

Stk. 4 

De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er 
nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3. 

  

Bilag 



 

Side 40 
 

BILAG B – SSP-arbejdets indsatstyper 

SSP-arbejdet defineres af Det Kriminalpræventive Råd som en tragtformet 
indsats inddelt på følgende tre indsatstyper: 

• Den generelle indsats: Er rettet mod alle. Eksempler herpå er obligatorisk 
undervisning i skolerne om narkotika og alkohol. 

• Den specifikke indsats: Er rettet mod børn og unge, hvis adfærdsnormer er 
ved at udvikle sig i uheldig retning. 

• Den individorienterede indsats: Er rettet imod enkeltpersoner, der har 
udvist kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd. 

Uddybning af de 3 niveauer i forebyggelsen: 

1. Den generelle indsats (den primære forebyggelse) 

Den generelle indsats er rettet mod alle børn og unge. Hensigten bag den 
generelle indsats er at få børn og unge til at vælge en livsstil, der gør dem i stand 
til at leve uden alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og anden mistrivsel. Den 
generelle indsats kan f.eks. være skolernes forebyggende undervisningsforløb om 
alkohol og euforiserende stoffer samt undervisning om sikker chat. Forældremøder 
med aktiv involvering er ligeledes et redskab i den generelle indsats. 

2. Den specifikke indsats (den sekundære forebyggelse) 

Den specifikke indsats er rettet mod grupper af børn og unge, der er ved at ud-
vikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster, og hvor der er konstateret symptomer 
på begyndende misbrug eller kriminalitet. Det drejer sig ofte om børn og unge, 
som har vanskeligheder ved at finde deres plads i tilværelsen og kan vise sig ved, 
at de klarer sig dårligt i skolen og ikke går regelmæssigt til fritidsaktiviteter. 
Eksempler på den specifikke indsats kan være projekter med grupper, som er ved 
at udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster.  

3. Den individorienterede indsats (den tertiære forebyggelse) 

Den individorienterede indsats er rettet mod enkeltpersoner af unge, der har 
begået kriminalitet og/eller har et misbrug. 
Ansvaret for arbejdet med disse unge er funderet i Børne- og Familieafdelingen, 
og udføres i samarbejde med relevante fagpersoner i SSP-netværket, 
institutioner og andre instanser. 

  



 

Side 41 
 

BILAG C – Primære opgaver for SSP Odenses udvalg 

 De primære opgaver for Kontaktudvalget er: 

 At sikre og afstikke rammerne for SSP-samarbejdet i kommunen 

 At sikre klare målsætninger, herunder definere primære målgrupper for 
samarbejdet 

 At sikre det politiske niveaus indflydelse på det kriminalpræventive 
arbejde, herunder at sikre et godt beslutningsgrundlag i forhold til den 
nødvendige ressourcetilførsel i form af personale og penge 

 At sikre sammenhæng og koordinering med øvrige tiltag på børn-
ungeområdet 

 At sikre klare kompetenceforhold i SSP-samarbejdet 

 At sikre overblik i forhold til kriminalitetsudviklingen i kommunen 

 At sikre overblik i forhold til den samlede kriminalitetsforebyggende 
indsats i kommunen 

 At sikre en effektiv kommunikation i SSP-samarbejdet 

 At påpege uddannelsesbehov for personalet vedr. SSP 

 At udarbejde en årlig evaluering af SSP-arbejdet og på grundlag heraf 
vedtage en handlingsplan, indeholdende "focus-områder" for det 
kommende års SSP-arbejde. 

De primære opgaver for de regionale SSP-udvalg er:  

 Sikre og udvikle den kriminalitetsforebyggende indsats i distriktet 

 Stille forslag til lokale udmøntninger af SSP-Kontaktudvalgets udmelding 
af handlingsplan med "focus-områder" 

 Sikre kommunikationen til og fra SSP-Kontaktudvalget, herunder holde 
Kontaktudvalget orienteret om væsentlige kriminalitetsforebyg-gende 
tiltag i distriktet samt årligt at udarbejde en evaluering af SSP-
samarbejdet i distriktet. 

 Få 1.-gangs kriminelle ud af den kriminelle løbebane og ind i etablerede 
eller nye tilbud 

 Forebygge tilbagefald til kriminalitet (recidivindsats) 

 Sikre overblik i forhold til udvikling af kriminalitet i distriktet 
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 Sikre overblik i forhold til arbejdet i de lokale SSP-udvalg og dermed 
sikre udbredelsen af de gode eksempler 

 Pege på behov for og initiere lokale SSP-initiativer samt være 
"fødselshjælper" 

 Pege på beskæftigelses- og aktiveringsbehov i distriktet 

 Medvirke til at sikre et varieret udbud af aktiviteter i distriktet for børn 
og unge mhp. at forebygge kriminalitet blandt udsatte grupper 

 Medvirke til at sikre en helhedsorienteret indsats i "behovsfamilier" 
at påpege behov og sikre repræsentation fra serviceafdeling og aktiv-
/kontanthjælpsfunktion i de lokale SSP-udvalg, hvor det skønnes 
nødvendigt 

 Indsamle erfaringer fra andre distrikter i kommunen samt erfaringer fra 
andre kommuner og udbrede dem i distriktet 

 Stille forslag til lokale uddannelsesinitiativer, konferencer m.v. for de 
lokale SSP-udvalg. 

Lokaludvalgenes primære opgaver er:  

 Skabe overblik i forhold til den lokale kriminalitetsforebyggende indsats 

 Indgå i et tæt samarbejde med institutioner, skole, klubber, 
forretningsdrivende m.fl. i området med henblik på at opfange 
faresignaler så tidligt som muligt, således at der kan ydes en 
kriminalpræventiv indsats over for grupper af børn og unge 

 Udbrede kendskabet til SSP-systemet i lokalområdet, således at det 
lokale SSP-udvalg bliver en kendt og brugbar kriminalitetsforebyggende 
størrelse i lokalområdet 

 Omsætte og formidle signaler fra SSP-Kontaktudvalget og SSP-
regionaludvalget til konkrete handlinger på det udførende niveau 

 Medvirke til at skabe en "forebyggelseskultur" blandt personale samt 
øvrige involverede på skolen, i klubber og foreninger og andre steder 
hvor børn og unge færdes i lokalområdet 

 Medvirke til at sikre et bredt og varieret fritidstilbud i lokalområdet 

 Medvirke til at sikre beskæftigelses- og aktiveringstilbud i lokalområdet 

 Pege på uddannelsesbehov blandt personalet i lokalområdet 

(Kilde: SSP-samarbejdet i Odense kommune, notat, 2006).  
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Bilag D– POLMAP Lite-lister - skabelon for procedure 

Navn / adresse / cpr.nr.  

Art om den unge er sigtet / antruffet eller forurettet samt dato og evt. tidspunkt 
på døgnet, de har været i kontakt med politiet. Du vil bemærke, at der kan 
afkrydses i et felt der hedder "øvrige". Det er meningen at dette felt skal bruges 
når den lokale SSP - formand sender emner/navne til politiet som medlemmer af 
lokaludvalget ønsker drøftet. 
 
Politi Her vil det i stikord fremgå, hvad der er årsag til de er på listen – butiks-
tyveri, vold, er mødt sent om natten i en ung alder etc. 
 
B&U Her vil det fremgå hvis der er en Børn & Ungesag - evt. foranstaltninger og 
Ungeafsnittets kendskab til den unge. 
 
Skole / udd. Ungeafsnittet påfører den unges tilknytning til skole / uddannelse. 
Skolen undersøger deres kendskab til den unge.  
UUO undersøger, hvad de har på den unge. 
 
Ungdomsklub / Klubben / den opsøgende medarbejder undersøger, hvilken 
viden man har i lokalområdet om den unges fritidsliv. 
 

Fritid 
 
Aftaler / Her kan aftaler om handling indskrives, samt hvem der gør hvad.  
ansvarlig 
 
Det er selvfølgelig op til det enkelte lokaludvalg, hvordan man vil anvende 
skabelonen, når man har samlet oplysningerne om den unge på SSP - mødet.  
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Bilag E - Anbefalinger fremkommet på SSP-workshop den 6. 
Oktober 2011 (præsenteres usorteret og uprioriteret) 

Hvordan kan dialogen og samarbejdet mellem Kontaktudvalg, regionaludvalg 
og lokaludvalg styrkes til fordel for det kriminalpræventive arbejde i SSP-
Odense? 

‐ Kontaktudvalget skal bestå af topledere og fungere som bestyrelse 

‐ Kontaktudvalget skal sikre ressourcer og det strategiske grundlag for SSP 

‐ Det skal tydeliggøres, hvad der er Kontaktudvalgets 
beslutningskompetence 

‐ Kontaktudvalgets beslutninger skal udmeldes tydeligere og bedre  

‐ Der er samtidig brug for at sikre bedre tilbagemeldinger fra regional- og 
lokalniveau til Kontaktudvalget 

‐ Kontaktudvalget skal afholde deres møder på folkeskolerne, så de lokale 
SSP-udvalg får lejlighed til at møde udvalget 

‐ Kontaktudvalget skal være mere synlige som ledelsesorgan 

Hvordan kan det sikres, at viden og erfaringer fra SSP i én region tilgår SSP-
arbejdet i øvrige regioner? 

‐ Der findes en stor viden i SSP-netværket, som det er nødvendigt i højere 
grad at opsamle og formidle. 

‐ Der er brug for en professionalisering af vidensopsamlingen 

‐ Der bør være SSP-kontaktlærere på alle skoler 

‐ SSP-kontaktlærernetværket har i nogle regioner en vidensdelingsrolle, som 
kan udbredes til øvrige regioner og styrke SSP 

‐ Et SSP-sekretariat vil kunne styrke vidensdelingen 

‐ Sekretariatet kan forankres centralt (Rådhuset) eller i Ungeafsnittet 

‐ Der er brug for evalueringsmøder, hvor resultater fra lokaludvalgsarbejdet 
tilgår regionaludvalg 

‐ Der skal ske en øget elektronisk registrering, der kan bruges som interaktiv 
vidensbank 

‐ SSP bør være et fast punkt på skoleledernes årlige møder etc. 



 

Side 45 
 

‐ SSP-flisen skal kvalitetssikres, så der både findes dagsordener og referater 
men også metoder, erfaringer og funktionsbeskrivelser 

‐ Der kan udarbejdes et SSP- nyhedsbrev 

‐ SSP Odense skal være mere synligt og bedre til at profilere sig (i stil med 
SSP København) 

Hvordan kan der skabes et mere ensartet SSP-arbejde  med plads til lokale 
forskelle? 

‐ Det skal være et centralt ansvar at skabe fælles linjer og samle op på 
uhensigtsmæssigheder 

‐ Der er brug for en SSP-uddannelse 

‐ Der kan udarbejdes pjecer ( i stil med pjecer til andre fora), hvor der gøres 
rede for deltagersammensætning, ansvarområder, rammer etc. 

‐ Det er vigtigt at bibeholde en fælles ansvarsfølelse for SSP 

‐ Der er brug for at der bliver en evalueringskultur, hvor de effektfulde tiltag 
spredes og forankres 

‐ Et SSP-sekretariat vil skabe et fælles sæt værdier og viden 

‐ Der savnes midler til indsatser, der går på tværs af distrikter/regioner 

Hvordan sikres et fælles sæt værdier og kompetencer i SSP-arbejdet? 

‐ Der er brug for en beskrivelse/definition af ”kriminalitetstruet” og 
”bekymrende adfærd” 

‐ Uddannelsestiltag er nødvendige. En grunduddannelse ville skabe kontinuitet 
i arbejdsmetoder og –værdier og kompensere for udskiftning af aktører 

‐ Uddannelsen kan foregå ved kurser eller sidemandsoplæring 

‐ Behov for en forventningsafstemning blandt SSP-aktørerne 

‐ Brug for styrket fokus på visitationen til SSP 

‐ Fokus på lokale ressourcer til at booste tiltag 

‐ Der er brug for en ”Vejrmelding” – hvordan går det i lokaludvalgene? Er der 
gennemgående problematikker og usikre grænseflader? 

‐ Årshjulet skal forbedres 
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Hvordan sikres en fornuftig balance mellem lokaludvalgenes fokus på 
enkeltsager vs. det generelt forebyggende arbejde? 

‐ Der skal laves en trivselsplan/forebyggelsesplan for hvert lokaludvalg 

‐ Der skal arbejdes med at sikre en god overgang fra SFO til klub frem for fra 
SFO til SSP (forebyggelse frem for afhjælpning) 

‐ Der er brug for midler til det generelle forebyggende arbejde  

‐ I Aarhus har man indgået samarbejdet med forsker omkring spredning af 
viden om kriminalpræventive indsatser – dette kunne inspirere SSP Odense 

‐ Lokaludvalg kunne lave kvartalsvise/halvårlige afrapporteringer. Kræver dog 
sekretariatsbistand 

‐ Det er vigtigt at prioritere de unges fritidsliv – det er nøglen til mange 
forebyggelsessucceser 

Hvordan kan de unges bevægelsesmønstre på tværs af skoledistrikter og 
regioner bedst favnes i SSP? 

‐ Klubberne er en vigtig part, da de typisk har kendskab til de unge, som går i 
skole udenfor skoledistriktet 

‐ B/U- og SSP-konsulenterne fra Ungeafsnittet kan ”søge” børnene/de unge 
og finde ud af hvilken skole de går på, tiltag der er i værksat etc. De 
relevante skoler kan inviteres til lokaludvalgsmødet, hvor barnet/den unge 
skal drøftes. 

‐ UU-Vejleder har allerede en bærbar pc med til møderne, så han/hun kan slå 
op, hvilke uddannelsestiltag og –planer der er for den unge. Denne praksis 
bør fortsætte. 

‐ Der kan ske en sammenlægning af lokaludvalg, så flere skoler deltager på 
samme møde. Der skal sikres at skoleledere fra alle skole deltager. Ellers 
kender skolerepræsentanten ikke nødvendigvis barnet/den unge. 

‐ Informationer fra ét lokaludvalg (hvor barnet/den unge bor)bør gives 
videre til det lokaludvalg, hvor barnet/den unge går i skole. 

‐ Ungeafsnittet kan udsende POLMAP Lite lister til de skoler, hvorpå børnene 
går. Disse oplysninger har Ungeafsnittet mulighed for at trække. På den 
måde kan POLMAP Lite informationer krydses med oplysninger om 
skoledistrikt.  

‐ Det er vigtigt, at politiets repræsentanter er gennemgående i alle 
lokaludvalg i regionen 
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