Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og fritidsforvaltningen

SSP – organisation, opgaver og tilførsel af ressourcer
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1. Baggrund
Gennem længere tid har det fra politisk side været et ønske at få viden om SSP-arbejdet og
samtidig at sikre sig at der bliver større synlighed omkring arbejdet.
Pr. 1.1.2007 trådte opgave- og strukturreformen i kraft og som en del af reformen overtog
kommunerne misbrugsområdet fra amterne, således også misbrug på ungeområdet.
Pr. 1.1.2007 blev SSP organisatorisk flyttet fra Rådgivningscentret til Idræts- og fritidsområdet
m.h.p. primært at knytte SSP til normalområdet frem for primært specialområdet. Indsatsen
overfor de kriminalitets- og misbrugstruede børn og unge skal således være mere
bredspektret, og der er mange aktører, der, sammen med eller som et supplement til SSP,
løser/skal løse misbrugs- og kriminalitetsforebyggende opgaver:
-

Sagsbehandlere.
Psykologer.
Misbrugskonsulent.
Skoler.
Klubber.
Politi.
Frivillige foreninger.

For at sikre en koordineret indsats på tværs, er der vedtaget en ny organisering, der skaber
rammerne for, at aktørerne kan mødes og koordinere indsatsen – både den individorienterede,
den specifikke og den generelt forebyggende indsats. I organiseringen ligger endvidere en
samarbejdsstruktur, som skal medvirke til at skabe klarhed over hvem der har ansvaret for
den forebyggende indsats, herunder den individorienterede, den specifikke og den
forebyggende indsats.
Endelig er der, som led i politireformen, besluttet en ramme for samarbejdet mellem politi og
forvaltning, som er indtænkt i SSP-organisationen.

2. Lovgrundlag
Det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunerne er ikke lovpligtigt, men forskellige love
og regler gør sig gældende for de involverede personer:
Skolerne er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at undervise i andre kriminalpræventive
emner end misbrug. Det er dog muligt at kommunen gennem de vejledende lokale læseplaner
fastsætter, at skolerne skal arbejde bredt med kriminalpræventive emner.
Jf. Servicelovens § 19, stk. 2, hvoraf det fremgår om klubtilbud, at "Tilbudene skal i
samarbejde med de større børn og unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer
den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende
fællesskab".
Jf. Folkeoplysningslovens § 14:
"Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten
og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
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Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idé bestemt og
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling".
Rådgivningscentret skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever under.
Det skal ske, så kommunen tidligst muligt kan få indsigt i og gribe støttende ind overfor
utilfredsstillende forhold.
Politiets opgave er at sikre sikkerhed, ro og orden og overholdelse af love og vedtægter.
Politiet skal endvidere forsøge at forhindre forbrydelser og efterforske forbrydelser.
Cirkulæreskrivelse nr. 10091 af 20.12.06:
I forbindelse med politireformen, som træder i kraft i efteråret 2007, har Justitsministeriet
udsendt en cirkulæreskrivelse, som omhandler etablering af lokale samarbejdsfora. Af
cirkulæret fremgår det, at det vil være naturligt, at der efter politidirektørens nærmere
bestemmelse, etableres lokale samarbejdsfora (lokalråd) i de enkelte kommuner med
repræsentanter for politiet, kommunen og det øvrige lokalsamfund. Det anføres samtidig, at
den daglige leder af den lokalpolitienhed, der dækker området, normalt bør have ansvaret for
at forberede og lede lokalrådets møder, så lokalpolitiet får det bredest mulige kendskab til,
hvad der rører sig i lokalsamfundet. Også andre medarbejdere vil kunne deltage i lokalrådets
møder med henblik på at sikre, at den nødvendige sagkundskab er repræsenteret i forhold til
de emner, der drøftes.
Lokalrådets opgaver vil navnlig være drøftelse af den kriminalitetsbekæmpende og
kriminalpræventive indsats i lokalområdet, herunder i tilknytning til SSP-samarbejdet.
Lokalrådet vil også kunne bidrage ved udarbejdelsen af en eventuel handlingsplan for
lokalpolitiets arbejde i den pågældende kommune og vil bl.a. kunne drøfte, hvordan
lokalsamfundet, herunder f.eks. foreninger, skoler, ungdomsklubber mv., kan inddrages aktivt
i det lokale kriminalpræventive arbejde.
Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 05.10.2006 – Bekendtgørelse om rettens pleje, § 111 og 112:
Af lovbekendtgørelsen fremgår det, at der i hver politikreds oprettes et kredsråd, vedrørende
politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner,
som politikredsen omfatter. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende
politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om
kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

3. Målgrupper
Den primære målgruppe for SSP-samarbejdet er børn og unge i alderen 10 til 18 år, som er
bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil kommer unge i alderen 18 til 24 år (SSP+),
som har behov for særlig støtte i forbindelse med uddannelse eller jobtilbud.
Sekundære målgrupper er:
- Forældre.
- Borgere.

4. Formål med SSP-samarbejdet
SSP er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem Skole, klubber, Socialforvaltning og
Politi, hvis primære formål er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.
SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk arbejder konsekvent ud fra en forebyggelsesstrategi, som
skal sikre, at børn og unge oplyses og vejledes således at de ikke bliver misbrugere af illegale
stoffer, kriminelle eller får en anden uhensigtsmæssig adfærd.
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Derudover har SSP samarbejdet til formål at opfange signaler om børn og unge der er ude i
kriminalitet og misbrug og søge at forhindre yderligere kriminalitet og misbrug via målrettet
indsats.
Dermed vil SSP arbejdet udover, at det er kriminalitets- og misbrugsforebyggende, variere i
forhold til det aktuelle behov. Det vil sige, at der i forhold til det konkrete arbejde skal være
stor fleksibilitet og parathed til at tænke nye tanker og føre dem ud i livet, således at børn og
unge bedst og hurtigst muligt mødes, der hvor de er. En helt nødvendig del af SSPsamarbejdet er derfor, at kunne opfange forskellige gruppers behov og omsætte disse
varierende behov i praksis.

5. Indsatsformer i SSP-samarbejdet
SSP-samarbejdet arbejder med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge
gennem tre indsatsformer:
- Den generelle forebyggelsesindsats retter sig mod alle børn og unge i kommunen. Formålet
er primært at forebygge, dvs. oplyse og vejlede børn og unge således at de fravælger
kriminalitet og misbrug som livsstil. Forebyggelse af kriminalitet og misbrug ses i
sammenhæng med det alment sundhedsfremmende og pædagogiske arbejde, og der
arbejdes således også med at fremme børns og unges trivsel.
- Den specifikke forebyggelsesindsats retter sig mod grupper af børn og unge, som er
udsatte, dvs. kriminalitetstruede eller truet i forhold til et begyndende misbrug. Formålet er
at gribe ind og forebygge/hjælpe de unge ud af kriminalitet og misbrug.
- Den individuelle indsats sker over for den enkelte unge, som har begået kriminalitet eller
udvist anden uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. et misbrug. Formålet er at forebygge
yderligere kriminalitet og misbrug.

6. Målsætninger
Målsætningerne er,
At arbejde for at børn og unge får en livsstil, der kan skabe forudsætninger for et godt liv.
At sikre en målrettet og tidlig indsats for de svagest stillede børn og unge.
At løsninger skabes i samarbejde med familien og at der fokuseres på at fastholde
forældreansvaret.
At SSP vedligeholder og videreudvikler det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde som
arbejder med at forebygge misbrug og kriminalitet på børne- og ungeområdet.

7. Mål
Målene for arbejdet er,
At iværksætte og gennemføre en generel og forebyggende indsats via information, oplysning
(dokumentation og data) og undervisning i klubber, skoler og på gadeplan.
At skabe rammer der befordrer børns/unges lyst til at drøfte personlige spørgsmål og
problemstillinger med de voksne – som er nærværende og engagerede.
At der arbejdes aktivt for at involvere klub- og foreningsløse børn og unge i de organiserede
tilbud når der er behov for det.
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At indsatsen foregår i børns og unges nærmiljø, dvs. i klubberne, skolerne, de frivillige
foreninger og på gadeplan.
De professionelle understøtter forældrene i, at barnet/den unge er deres ansvar.
De professionelle er særligt opmærksomme på forældresamarbejdet i forhold til socialt udsatte
familier.
SSP iværksætter en målrettet indsats for at opkvalificere klubmedarbejdere, lærere, frivillige
m.fl. til arbejdet.

8. Organisering og opgavefordeling.
I den politiske organisation er SSP placeret under Fritidsudvalget og Børneudvalget.
Organisering af SSP-samarbejdet i distriktsgrupper og faglige netværk:

Kredsråd

SSP
lokalråd

SSP-udvalg

Netværk
kontaktlærere

Distrikts
gruppe

Distrikts
gruppe

Netværk
klubkoordinatorer

Distrikts
gruppe

Distrikts
gruppe

Organisationen er karakteriseret ved en struktur, hvor netværk for kontaktlærere og netværk
for SSP-koordinatorer er omdrejningspunktet for den konkrete og praksisnære del af SSParbejdet – det er her man taler om udviklingen i det enkelte område, om forbyggende
foranstaltninger og hvordan de bliver omsat i praksis, erfaringer og vidensdeling mv. De
personer, som indgå i faglige netværk, indgår tillige i en distriktsgruppe.
Distriktsgrupperne er sammensat, så der er en distriktsgruppe pr. skoledistrikt. I gruppen
indgår skoleleder, klubleder, kontaktlærer, klubkoordinator. Ad hoc kan der indkaldes SSPmedarbejder. Distriktsgruppen drøfter de konkrete problemstillinger i lokalområdet, indsatser
mv.
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Formål, opgave mv. for SSP-lokalråd, SSP-udvalg og SSP-leder/SSP-Konsulent:
SSP-lokalråd. Ifølge politireformen skal politidirektøren virke for et kriminalitetsforebyggende
samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder med skoler og sociale
myndigheder. Der skal derfor etableres et lokalråd i hver kommune, hvor både forvaltning og
politi er repræsenteret. Styregruppen/lokalrådet fastlægger de overordnede rammer og
strategierne for indsatsen og tilser at de foreslåede initiativer bliver udmøntet i praksis.
SSP-udvalget arbejder mere konkret med at udfylde rammerne, som er givet af lokalrådet,
dvs. sørger for at koordinationen fungerer i praksis, tager initiativ til videndeling,
kursusvirksomhed, hurtige indsatser ved akut opståede hændelser mv. Bindeleddet mellem
styregruppen og udvalget er SSP-medarbejderne, som bærer viden mellem de to
organisatoriske niveauer.
SSP-leder/SSP-konsulent står til rådighed for distriktsgrupperne, når der er behov for det.
Distrikterne er sammensat i 9 grupper. Der er således flere personer fra hver faggruppe i hver
distriktsgruppe, så det bliver muligt at ”netværke” med personer i samme position.
Klubkoordinatorerne er ansvarlige for arbejdet i distriktsgrupperne, indkalder til møder,
udarbejder dagsordenen mv. I distriktsgrupperne udveksles erfaringer, samarbejdes om lokale
indsatser som matcher lokalområdets børn og unge mv.

8.1. Beskrivelse af opgave, sammensætning og mødevirksomhed for den enkelte
organisatoriske enhed
SSP-lokalråd
Opgave:
Lokalrådet fastlægger de overordnede rammer og strategierne for indsatsen, overholdelse af
de økonomiske- og ressourcemæssige rammer og tilser at de foreslåede initiativer bliver
udmøntet i praksis.
Herunder
At vedligeholde de overordnede rammer for kommunens samlede kriminalitets- og
misbrugsforebyggende indsats omkring Børn og unge, og sørge for at mulighederne for at
udfylde rammerne er til stede.
At have det samlede overblik over kriminalitetsudviklingen og så vidt muligt også i udviklingen
i børns og unges misbrug samt over den forebyggende indsats i SSP-regi.
At sikre den overordnede koordination af initiativer, der vedrører det forbyggende arbejde og
indsatsområder i forhold til kommunens børn og unge.
Sammensætning:
Den daglige leder af lokalpolitiet (formand ifølge politireformen).
fritids og idræts Chef.
Vicedirektør/Skolechef.
Lopkalrådet kan udvides ad hoc med relevante fagpersoner.
Mødevirksomhed:
2 gange om året eller efter behov.
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SSP-udvalg
Opgave:
Udvalget koordinerer indsatsen – varetager de daglige opgaver og gennemfører begrænsede
indsatser samt træffer nødvendige hurtige afgørelser. Er idéudviklingsforum for nye tiltag i
forhold til forebyggelse af kriminalitet og misbrug. Har fælles overblik over udviklingen blandt
enkelte unge og udviklingen i kommunen generelt for derudfra at kunne iværksætte
forebyggende og misbrugs- og kriminalitetsbekæmpende tiltag – både her-og-nu og på
længere sigt.
SSP-udvalget har kompetencen og ansvaret i forhold til de økonomiske midler afsat på SSPs
budget.
Sammensætning:
SSP-leder og SSP-konsulent
Repræsentant for kriminalforsorgen.
Repræsentant for UU-Nord
Repræsentant for Ungdomsskolen/10. klassecentret.
Repræsentant for Rådgivningscentret.
Repræsentant for Politiet.
Repræsentant for AMA.
Repræsentant for skolerne.
Misbrugskonsulenten.
Fritids- og idrætskonsulenten.
SSP-udvalget kan udvides ad hoc med relevante fagpersoner.
Mødevirksomhed:
SSP-udvalget mødes 6 gange om året eller efter behov.
Konkrete opgaver:
Betjener Lokalrådet
Udarbejder mål for indsatsen, handlingsplaner og evaluering/årsberetning for SSPsamarbejdet.
Indgår i kampagner, udarbejdelse af materialer og kursusvirksomhed som har ralation til SSP.
Foretager en årlig evaluering af SSP-samarbejdet.
Samarbejder og videndeler med de personer som arbejder med børn og unge mhp. At forøge
deres viden om det misbrugs- og kriminalpræventive arbejde.

SSP-distriktsgrupper
Opgave:
Medvirker til at sikre, at alle børn får undervisning som forebygger misbrug og kriminalitet.
Følger med i den lokale misbrugs- og kriminalitetsudvikling.
Indsamler viden om børn og unges muligheder for aktivitet i fritiden.
Iværksætter i samarbejde med SSP-medarbejderne information og mødeaktivitet om
lokaleområdets problemer/udfordringer.
At der udøves misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i distriktets klubber og skoler.
Nedsættelse af ad hoc-grupper til løsning af konkrete SSP-opgaver i forhold til børn og unge
samt løbende at formidle information mellem de implicerede parter.
Sammensætning:
Skoleleder(e).
Distriktets kontaktlærere.
Klubleder(e).
SSP-koordinatorere.
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Personkredsen kan udvides med relevante samarbejdspartnere, f.eks. forældre,
boligforeningerne, forvaltningen, privatskolen, politiet, SSP-konsulent m.fl.
Mødevirksomhed:
SSP-distriktsgrupperne mødes 4 gange årligt eller efter behov

SSP-netværk
Opgave:
Netværkene deler viden og erfaring og formidler denne til distriktsgrupperne.
Sammensætning:
Der dannes et netværk for hver af faggrupperne:
SSP-koordinatorer.
Kontaktlærere.
Mødevirksomhed:
2 gange årligt.
SSP-leder/SSP-Konsulent
SSP-leder/SSP-Konsulent koordinerer den misbrugs- og kriminalpræventive indsats samt
sørger for kommunikationen mellem det ledende, det koordinerende og det udøvende niveau.
Konkret er SSP-leder/SSP-Konsulent bindeled mellem de forskellige niveauer og er ansvarlig
for informationsudveksling mellem de forskellige niveauer.
Indsamler viden om børns og unges levelikår og livsstil i lokalområderne/kommunen som
helhed.
Afdækker generelle og lokale årsager til misbrug og kriminalitet. Beskriver lokale muligheder
for at arbejde præventivt.
Udarbejder en helhedsplan for forebyggelsen i kommunen.
Udvikler, indsamler og formidler metoder og ideer med udgangspunkt i ny viden.
Igangsætter, koordinerer og rådgiver i forhold til de øvrige medarbejdere, som arbejder med
misbrugs- og kriminalitetsforebyggelse. SSP-medarbejderne skal være kendte og synlige,
således at både kriminelle og kriminalitetstruet som misbrugere og misbrugstruede finder det
naturligt og trygt at søge rådgivning hos SSP-medarbejderne.
Er synlig i forhold til de øvrige medarbejdere i kommunen, som arbejder med børn og unge.
Opsamler og formidler erfaringer og viden fra det konkrete forebyggende arbejde.
Er ansvarlig for informationsudvekslingen m,ellem de forskellige deltagere i SSP-samarbejdet
på det udførende niveau.
Klubbers og foreningers opgave
Klubben arbejder opsøgende i lokalområdet, foreninger opfordres til at arbejde opsøgende i
lokalområdet overfor de børn og unge, som ikke er en del af det etablere klub- og foreningsliv.
Arbejdet har forebyggende karakter, og sigter på at give børn og unge en meningsfuld fritid og
kontakt til troværdige og engagerede voksne.
Klubber og foreninger skal til stadighed, som led i en forebyggende og støttende indsats,
udvikle deres samarbejde og det tværfaglige samarbejde med SFO/fritidshjem, skoler,
boligforeninger og andre relevante samarbejdspartnere.
De voksne udbygger kontakten til forældrene for at se barnet i den helhed og sammenhæng
det er en del af. Og for at forældre og øvrige voksne støtter barnet/den unge i de samme ting,
f.eks. i at få en uddannelse, et aktivt fritidsliv og et godt netværk.
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9. Det fremtidige arbejde
SSP-udvalget udarbejder handlingsplaner til realisering af de opstillede mål. Handlingsplanerne
er 2-årige men evalueres hvert år i en beretning.
Den enkelte klub og den enkelte skole udarbejder handlingsplaner til realisering af de
opstillede mål – det er muligt at udarbejde egne mål som er mere konkrete og målrettede i
forhold til de lokale behov, blot de matcher de målsætninger og mål som er opstillet i dette
papir. Handlingsplanerne er 2-årige men evalueres hvert år i en beretning.
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