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Formål med handleplanen 

Beskrivelse af SSP-samarbejdet 

Styrket kriminalpræventivt samarbejde 

Handleplan 

Formål med hand-
leplanen 
Formålet med handleplanen for 

SSP-samarbejdet er at styrke 

og udvikle udvalgte indsatser 

og samarbejdsorganer over en 

4-årig periode. Handleplanen 

skal sikre, at aktørerne i sam-

arbejdet er enige om behovet 

for udvikling inden for konkrete 

områder og i fællesskab arbejder 

3 for at styrke samarbejdet og ind-

satserne på disse områder. 
3 

3 Beskrivelse af 
SSP-samarbejdet 

4 SSP-samarbejdet i Kolding Kom-

mune samarbejder om en række 

kriminalpræventive indsatser for 

børn og unge, som skal bidrage 

til, at børn og unge ikke får en 

kriminel adfærd. Samarbejdet 

har fokus på børn i alderen 6-16 

år, mens der dog også arbejdes 

med SSP+-målgruppen, som er 

unge mellem 17 og 24 år. Et sær-

ligt fokus har børn og unge, som 

begår eller i er i risiko for at begå 

kriminalitet. 

SSP-samarbejdet i Kolding 

Kommune er organiseret som et 

netværk blandt de tre aktører: 

skole, socialområde og politi. 

Netværkssamarbejdet styres 

gennem Lokalrådet, koordineres 

via Koordinationsgruppen og 

udføres via SSP-grupper. 

SSP-samarbejdet arbejder ud fra 

en række konkrete indsatser og 

redskaber, som er konkretiseret i 

Håndbogen for SSP-samarbejde 

i Kolding Kommune. 

Styrket kriminal-
præventivt samar-
bejde 
Som baggrund for handleplanen 

præsenterede Socialforvaltnin-

gen i Kolding Kommune i juni 

2021 en analyse af det kriminal-

præventive samarbejde om børn 

og unge i udsatte boligområder. 

Alle parter fra SSP-samarbejdet 

har bidraget med viden til analy-

sen, ligesom SSP-samarbejdets 

tætte samarbejdspartner, ByLiv-

Kolding, også bidrog til analysen. 

Analysen viste, at SSP-samarbej-

det i Kolding Kommune fungerer 

godt på en række punkter, men 

at det samtidig med fordel kan 

styrkes på en række punkter. I 

forhold til samarbejdet pegede 

analysen eksempelvis på, at 

netværksmodellen fungerer godt 

ved at skabe stærke relationer 

mellem medarbejdere, mens der 

mangler et strategisk fokus på 

området, som kan bidrage med 

at sikre retning og udvikling. I 

forhold til konkrete indsatser pe-

gede analysen på, at fokus på de 

tre arenaer ’hjem – skole – fritid’, 

lokalt kendte fagprofessionelle 

voksne i områderne samt gode 

fritidsjobordninger fungerer godt. 

Omvendt blev der sat et særligt 

fokus på et behov for at styrke til-

stedeværelsen i områderne samt 

arbejdet med overgangen fra 

grundskolen og unge over 18 år. 

Analysen har således peget på 

konkrete behov for handling og 

udvikling af SSP-samarbejdet. 

Derfor er der udarbejdet en 

handleplan for SSP-samarbejdet. 
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Handleplan 

Rammen for handleplanen 
Der er udarbejdet en handle-

plan for SSP-samarbejdet, som 

er godkendt i Lokalrådet og i 

Kolding Kommunes Social- og 

Sundhedsudvalg og Børne- og 

Uddannelsesudvalg. Handlepla-

nen strækker sig over perioden 

2022-2025. Hermed følger den 

både byrådsperioden og perio-

den for Helhedsplanen i regi af 

det boligsociale samarbejde. Det 

giver god mulighed for at koordi-

nerer planerne og samarbejdet. 

Det foreslås, at der udarbejdes 

en ny handleplan for den kom-

mende 4-årige i forbindelse med, 

at denne handleplan afsluttes. 

Byrådet i Kolding Kommune 

afsatte i efteråret 2021 1 mio. 

kr. til den kriminalpræventive 

indsats for børn og unge i regi af 

SSP-samarbejdet. Handleplanen 

beskriver, hvorledes disse midler 

udmøntes, hvorefter der sker en 

evaluering af effekten af indsat-

serne ultimo 2022. 

Handleplanen sigter mod to ni-

veauer af SSP-samarbejdet: 

• Samarbejdsniveau 

• Indsatsniveau 

Samarbejdsniveauet udgør es-

sensen af SSP-samarbejdet, og 

et stærkt samarbejdsniveau er 

således afgørende for at skabe 

indsatser med effekt. Indsatsni-

veauet er målrettet de aktiviteter, 

som borgerne oplever, og hvor 

SSP-samarbejdets faglige aktører 

er i dialog med borgerne. 

Konkrete initiativer i handleplanen 

Samarbejdsniveau 

Strategisk fokus i Lokalrådet 
Der arbejdes med at styrke det strategiske fokus i Lokalrådet. Det sker gennem en afklaring af Lokal-

rådets rolle, dagsordener, sekretariatsbetjening og sammensætning. Der arbejdes med en bredere 

fordeling af ansvaret, hvor koordinationsgruppen får en stærkere rolle i forhold til at dagsordenssætte 

relevante punkter. Forslag til at styrke det strategiske fokus i Lokalrådet sker i et samarbejdet mellem 

Lokalrådet og Koordinationsgruppen. 

Arbejdet forankres i Lokalrådet, mens Koordinationsgruppen har ansvaret for den løbende opfølgning 

og implementering. 

Økonomi: Udgifter til øget strategisk fokus i Lokalrådet afholdes inden for den eksisterende ramme. 

Der forventes ikke at være væsentlige udgifter forbundet med initiativet. 

Prioritering af forebyggelse 
Der arbejdes med at sætte et øget fokus på forebyggelse gennem en strategisk prioritering af områ-

det. Arbejdet skal bygge videre på det konkrete initiativ i handleplanen omkring forebyggelsesfokus 

gennem SSP-læseplaner og specialistkompetencer. Når det konkrete tiltag er afprøvet og evalueret, vil 

Lokalrådet drøfte muligheder for at prioritere forebyggelse fremadrettet. 

Arbejdet forankres i Lokalrådet med understøttelse af Koordinationsgruppen. 

Økonomi: Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat yderligere midler til prioritering af forebyggel-

sesdagsordenen, ud over de 200.000 kr. til forebyggelsesfokus i grundskolerne 
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Indsatsniveau 

Øget tilstedeværelse 
Der ansættes i en periode en ekstra opsøgende medarbejder i Ungekontakten. Arbejdet for den op-

søgende medarbejder koordineres tæt med ByLivKolding, som har tilsvarende indsatser, for at sikre, at 

tiden anvendes, hvor der er størst behov. 

Arbejdet forankres i Ungekontakten. 

Økonomi: Der afsættes 535.000 kr. til ansættelse af en opsøgende gadeplansmedarbejder. Mid-

lerne forventes anvendt i 2022. Ultimo 2022 evalueres tiltaget med henblik på afklaring af en videre 

prioritering af området. 

Styrket forebyggelsesfokus, herunder forældresamarbejde 
Der arbejdes for at styrke det forebyggende fokus i grundskolen. Dette sker via en SSP-læseplan, som 

er en kriminalpræventiv læseplan, hvor hvert klassetrin har et tema årligt som skal gennemgås. Den 

kriminalpræventive læseplan skal understøttes og suppleres af mulighed for at indhente specialist-

kompetencer til ekstraundervisning, sparring mv. Specialistkompetencerne kan ansættes og rekvireres 

gennem Ungdomsskolen 

Koordinationsgruppen vil udarbejde en nærmere beskrivelse af modellen og mulighederne for anven-

delse af specialistkompetencerne, som godkendes i Lokalrådet. 

Økonomi: Der afsættes 200.000 kr. til forebyggende indsatser. Midlerne forventes anvendt i 2022-

2023. Ultimo 2022 evalueres tiltaget med henblik på afklaring af en videre prioritering af området. 

Styrket fritidsjobordning 
Fritidsjob for unge har en stor kriminalpræventiv effekt, og det er derfor centralt, at SSP-samarbejdspar-

terne og deres samarbejdsparter har gode muligheder for at hjælpe børn og unge videre i fritidsjob. 

Den styrkede fritidsjobsordning organiseres og udmøntes af Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmar-

kedsforvaltningen. 

Økonomi: Der afsættes 265.000 kr. til en styrket fritidsjobordning. 

SSP+ og overgange efter grundskole 
SSP-samarbejdet arbejder for at udvide målgruppen af unge til også at omfatte 17-24 årige, som har 

kriminelle eller dårlige livsvilkår. Målet er at skabe en god overgang fra grundskolen og et kontinuerligt 

tværfaglig samarbejde, der understøtter den unges vej i livet. Det skal ske gennem netværk og konkrete 

ideer og tiltag til at forebygge radikalisering, misbrug, arbejde med udfordringer i livet generelt eller 

som følge af vanskelige opvækstvilkår. 

Det styrkede SSP+-arbejde og overgange efter grundskole forankres i Ungekontakten og Ungecentret. 

Økonomi: Udgifter til styrke SSP+ og overgange efter grundskole afholdes inden for den eksisteren-

de ramme. Indsatserne evalueres midtvejs i perioden for handleplanen. 

Tidsplan en handleplan i SSP-regi som Prøvehandlingerne skal således 

Der er udarbejdet en tidsplan for, konkrete tiltag, hvor der er afsat være med til at udvikle den rette 

hvornår de forskellige handlinger midler, og som efterfølgende model og struktur for indsatser og 

og initiativer fra handleplanen skal evalueres. Dette skal skabe samarbejde i SSP-samarbejdet i 

skal igangsættes. 2022 vil i høj grundlaget for en beslutning Kolding Kommune. 

grad udgøre et år for prøve- omkring videreførelse og tilpas-

handlinger. Det gælder såvel ninger i perioden 2023-2025. 

Handleplanen er forankret i opfølgning, evaluering og koor-

Lokalrådet, mens Koordinations- dination mellem Lokalrådet og 

gruppen skal sikre den løbende SSP-grupperne. 



KONTAKTINFORMATION 

Kim Hansen, Chefkonsulent 

79 79 25 16 / 24 40 88 06 

kimh@kolding.dk 

mailto:kimh@kolding.dk

