SSP-Samarbejdet
Plan for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i Stevns
Kommune

SSP-Samarbejde er netværksarbejde – det skabes, når nettet samles

SSP-Samarbejdet
Samarbejdsfora
Indsats
Proaktiv indsats
Puls, Sidste Skoledag, Ungecaféer, Konfliktmægling
Projekthjælp

Reaktiv indsats
Enkeltsagshåndtering
Radikalisering
Rocker/bandeindsats

Temaer i den generelle forebyggende indsats
Unge og kriminalitet
Unge og rusmidler
Unge og e-trivsel

Lovgrundlag
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SSP-Samarbejdet
Det kriminalpræventive råd:
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til
formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
Samarbejdet er etableret i langt de fleste danske kommuner, og SSP udgør oftest omdrejningspunktet i
det udførende kriminalpræventive arbejde.
SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet.
Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket, og samarbejdsfladerne er udvidet
betydeligt gennem årene. Jobcentret, Ungdommens Uddannelses-vejledning, boligselskaber, det lokale
erhvervsliv, idrætsorganisationer, Kriminalforsorgen m.fl. er også blevet en del af netværkets mange
aktører. SSP-netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og
helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge.
Med SSP-netværket store lokalkendskab, kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i
børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for
store.
http://www.dkr.dk/ssp-samarbejde

Misbrugs- og kriminalpræventivt arbejde i forbindelse med unge er:
o
o
o
o
o

Opbygning af sociale kompetencer og social kapital
Situationel prævention
Relationsarbejde
Netværksarbejde med en stabil og støttende voksenkontakt, der kan ”fange” de unge
Vi styres bedst af hensynet til hinanden end af forbud og påbud

Centralt er det at:
o
o
o
o
o
o

fastholde og udvikle kontinuitet og sammenhæng i det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSPsamarbejdet.
sikre netværk i SSP-samarbejdet ved at anvende, vedligeholde og udvikle det tværfaglige og tværsektorielle
samarbejde.
være opmærksom på ”overgange” – særligt omkring den administrative skelnen mellem ungdoms- og voksenliv
være på forkant med udviklingen vedrørende ”restorativ justice” – dvs.; genoprettende ret og praksis som
modsætning til gengældende retfærdighed
nedbringe unges overdrivelser og flertalsmisforståelser
fokusere på det positive ungeliv, som har en positiv effekt, i modsætning til skrækkampagner o. lign. der - i
bedste fald - ikke har nogen effekt.

Kontinuiteten og sammenhængen i det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde sikrer, at:
o
o

o

viden og information om risikoadfærd blandt børn og unge samles ét sted, for hele tiden at være på forkant med
udviklingen – og for at kunne handle aktivt i forhold til børns og unges muligheder for positive aktiviteter i
fritiden.
alle børn og unge modtager en generel misbrugsforebyggende og kriminalpræventiv undervisning i skolerne,
samt - at der i fritiden skabes aktiviteter og samværsformer, således, at der kan oparbejdes en positiv social
kapital hos vore unge.
skolerne herunder Ungdomsskolen og Ungecaféerne samt det frivillige foreningsliv tilbydes uddannelse og
faglig ajourføring af relevant personale

2

Samarbejdsfora og opgaver
SSP Stevns
Bjarne Lykke Nielsen
John Brok-Jørgensen

Leder af SSP- samarbejdet, ungdomsskoleleder
SSP-konsulent

Mødefrekvens:
Opgaver:

Ad hoc
Vidensdeling og koordinering af præventivt arbejde

Bjarne Lykke Nielsen og John Brok-Jørgensen er repræsenteret i lokalrådet.

” § 115-møder” /Mandagsgruppe
Susan Wandborg
Paula Høj
John Brok-Jørgensen
Pawel Rutkowski
Xx

Midt- og Vestsjællands Politi
Center for børn & Læring, Socialrådgiver
SSP-konsulent
UUV
Jobcenter

Mødefrekvens:
Opgaver:

Hver 2. mandag på rådhuset
Orientering om og koordinering af handlinger med udgangspunkt i
niveaudelt tilgang til enkeltsager

Mandagsgruppens målgruppe er unge til det fyldte 23 år.
SSP-konsulenten tager noter.
Udveksling af personoplysninger kan finde sted i det omfang det har et misbrugs- og kriminalpræventivt
sigte jfr. Retsplejelovens § 115 og Servicelovens § 49.

SSP-netværk
Stevnsskolerne herunder Ungecaféerne
Friskolerne
Mødefrekvens
Opgaver:

2 møder årligt
Fastholde og udvikle kontinuitet og sammenhæng i det misbrugs- og
kriminalpræventive arbejde og netværk.
Indsamle af viden og informationer og faglig sparring om risikoadfærd
blandt kommunens unge.
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Proaktiv indsats
Puls
Sidste skoledag
Ungecaféer
Konfliktmægling
Projekthjælp

Reaktiv indsats
Den sociale opgave i forbindelse med en ungesag med kriminalitet
Niveaudelt tilgang.
Unge, som begår kriminelle handlinger er ikke kriminelle – betegnelsen er stigmatiserende. Deres handlinger har oftest
store personlige og familiære omkostninger – en tidlig, koordineret, tværfaglig og målrettet indsats på bekymrende
adfærd er derfor nødvendig.
Genoprettende praksis og ret søges anvendt, hvor det findes muligt og hensigtsmæssigt
Niveau 1 og 2 kan knap beskrives som egentlig kriminel adfærd, men er et mere eller mindre kraftigt signal til
omgivelserne om, at den unge ikke trives – og eksempelvis skal have hjælp til at strukturere fritiden.
På niveau 3 og 4 er der tale om en livsstil med kriminalitet, og indsatsen kræver derfor særlig fokus på, hvor vi som
myndighed kan motivere til et livsindhold, der er mindst lige så fascinerende som kriminaliteten, men konstruktivt i forhold
til den unges fremtid.
Det er vigtigt, at forældrene på så tidligt tidspunkt som muligt bliver inddraget. Unges kriminelle handlinger, eksempel
berigelse/butikstyveri, begås sjælden alene men i en social kontekst.
Manglende trivsel i skolen spiller også her en betydelig rolle

1. Niveau: Bekymrende adfærd
Signaler
Problematiske forsømmelser, manglende trivsel eller konfliktfyldt hverdag i skolen.
Eksperimenterende brug af rusmidler og færden i bekymrende ungemiljøer
Synlig på døgnrapporten ved at blive truffet i sammenhænge med hændelser.

Handling
Kontakt til forældrene med henblik på en bekymringssamtale enten i eget hjem, på rådhuset eller på en
skole/ungecafé.
På § 115-mødet aftales hvor samtalen afholdes og hvem der deltager.
Der tages notat, indeholdende beslutning om hvem, og hvordan der ageres.

4

I det omfang, det under samtalen vurderes, at der skal skrives en underretning, foretages dette.
Ved konflikter vurderes muligheden for mægling eller tilbud om offersamtale.

2. Niveau: Førstegangskriminalitet
Signaler
Tyveri – simpel, butiks- og brugstyveri
Hærværk
Besiddelse af hash – loven om euforiserende stoffer
Overtrædelse af våbenloven – typisk besiddelse af kniv

Handling
Kontakten til hjemmet aftales på § 115 mødet med henblik på en bekymrings- og adfærdskorrigerende samtale
samt, hvor deltagelse, herunder nødvendigheden af myndighedspersoners deltagelse med henblik på rådgivning
og vejledning af politi og socialrådgiver fra Center for Børn & Læring, aftales.
Muligheden for en genoprettende proces vurderes og aftales.
Der tages notat, indeholdende beslutning om hvem, og hvordan der ageres.
Ved trusler vurderes muligheden for konfliktmægling.
Ofre tilbydes offersamtale med henblik tryghed og redskaber til at forebygge gentagelser.

3. niveau: Gentagen og alvorlig kriminalitet
Signaler
Indbrud – beboelse, virksomheder, butikker
Groft hærværk
Salg af stoffer – lov om euforiserende stoffer
Vold eller trusler om vold
Overtrædelse af våbenloven
Deltagelse i tæskehold

Handling
Hjemmet kontaktes
Indkaldelse til netværkssamråd senest 7 dage efter kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om en
ung er mistænkt/sigtet for alvorlig kriminalitet. Afhøring betragtes som dokumentation.
Deltagere: den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelle relevante personer fra den unges netværk og
relevante fagpersoner.
Handleplan udarbejdes inden for tre uger, jfr. lovgivningen på området.
SSP-Stevns holdes orienteret om handleplan.
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4. niveau: Personfarlig kriminalitet
Signaler
Vold
Røveri
Overfald
Besiddelse og anvendelse af våben

Handling
Hjemmet kontaktes
Tidsrammerne følger lovgivningen, men akutindsats vurderes.

Radikalisering
Der er i alle politikredse oprettet et netværk til forebyggelse af bekymrende radikalisering. I Midt- og
Vestsjællands politikreds har Kredsrådet vedtaget en handlingsplan.
SSP-konsulenten har været gennem særligt kursusprogram og er kommunens repræsentant i kredsens
radikaliseringsnetværk.

Vedtaget af Kredsrådet:
Retningslinjer til håndtering af bekymrende radikalisering blandt børn og unge i Midt- og Vestsjællands
Politikreds.
Indledning og baggrund
Retningslinjer til håndtering af bekymrende radikalisering blandt børn og unge i Midt- og Vestsjællands
Politikreds, er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, som vi fik i projektperioden 2011 – 2013 og regeringens
nationale strategi på området.
Indsatsen mod radikalisering inddrages i det lokale kriminalpræventive samarbejde på samme vis som andre
former for bekymringsadfærd (stofmisbrug, berigelseskriminalitet m. m) og angår ikke akutte anmeldelser.
Radikalisering forstås blandt andet som følgende



Radikalisering forstås i indsatsen som en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen
af antidemokratiske eller voldelige midler, herunder terror, i et forsøg på at opnå et bestemt politisk og/eller
ideologisk mål.
Det skal understreges, at radikalisering skal opfattes bredt, hvorfor det kan optræde i ekstremistiske
miljøer, f.eks. blandt højre- og venstreekstremister, militante dyresagsaktivister m.fl.

Formål





Formålet med netværket er - på niveau med andre forebyggende indsatser - at forebygge opståen og
udvikling af samfundsskadelig radikalisering.
At sikre fortsat implementering af et bekymringsparameter til forebyggelse af radikalisering blandt børn og
unge i det allerede eksisterende SSP samarbejde, som inkluderer 10 kommuner og 6 lokalpolitistationer.
At vedligeholde og udvikle et fagligt forum i SSP samarbejdet for kommunernes og politiets nøglepersoner
til vurdering af bekymringsgraden i konkrete sager.
At bekymringer, der bliver opsamlet i lokalsamfundet, bliver videreformidlet til relevante myndigheder.
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At udvikle radikaliseringsnetværket i snitfladen til PSP samarbejdet.

Målgruppe
Unge mellem 0-24 år.
Organisering og ansvarsfordeling






Radikaliseringsnetværket består af særligt uddannede personer, som er placeret i den enkelte kommunes
kriminalitetsforbyggende organisation i samarbejde med politiets lokale koordinatorer samt en tovholder fra
forebyggelsessekretariatet.
Det er radikaliseringsnetværkets opgave at give rådgivning omkring bekymringen.
Den konkrete bekymring fra en borger eller medarbejder viderebringes til kommunens eller politiets særlige
nøgleperson, som sammen vurderer den konkrete bekymring.
Hvis det skønnes nødvendigt, bringes bekymringen videre til radikaliseringsnetværket via politiets
forebyggelsessekretariat.
Det er den enkelte nøglepersons opgave at vurdere, om bekymringen skal vurderes i
radikaliseringsnetværket eller indberettes direkte til PET med efterfølgende orientering til
forebyggelsessekretariatet.

Rocker/bandeindsats
Det vurderes på nuværende tidspunkt som bekymrende adfærd, hvis unge:




er medlemmer af bander eller bandelignende organisationer
signalerer stærk tilknytning eksempelvis via eksempelvis påklædning eller facebook
deltager i fest eller lignende arrangement i rocker/banderegi.

Nedenstående skærper SSP-samarbejdets indsats over for unge, som udviser interesse for ovenstående
grupperinger - og er et klart signal om alvoren set fra myndighedernes side.

Indsats vedr. unge under 18 år:






Mandagsgruppen træffer aftale om uanmeldt besøg.
Samtalerne sker med deltagelse af repræsentanter fra politi og kommune. Den kommunale deltager bør
være den - med den bedste relation.
Den kommunale repræsentant har ansvar for tilrettelæggelse af samtalen.
Der laves underretning til kommunens sociale myndigheder.
Under samtalen er rollefordelingen:
o Den kommunale medarbejder har fokus på, hvordan den unge kan hjælpes ud af det netværk man
er på vej i, samt den unges øvrige situation. Indgangsvinklen er anerkendende og støttende.
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o



Politiets repræsentant er ansvarlig at den unge og dennes nærmeste gøres bekendt med den
kriminalitet, som medlemmerne af ”banden” udøver, de strafferetlige konsekvenser for
lovovertræderen samt den menneskelige betydning heraf for såvel lovovertræder som offer.
Politiet registrer bekymringssamtalen i PolSpot-systemet som ”rockerbekymring”.

Indsats vedr. unge over 18 år:
Evt. Exit-program

Temaer i den generelle forebyggende indsats
Unge og kriminalitet
Unge og rusmidler
Unge og e-trivsel

Lovgrundlag
Retsplejeloven § 115

Vejledning om udveksling af oplysninger i forbindelse med det
kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne
m.v., Justitsministeriet, den 17. august 1990

Retsplejeloven § 722,

Afsnit 4.2.4
Rigsadvokaten meddelelse nr 4/2007
Rettet december 2012. J. nr RA-2010-380-0008
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