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Dagsorden 

• 3 gange 30 min. med oplæg og øvelse 
 

1. Kriminalitetsniveau, risiko for og forebyggelse 
af kriminalitet 

2. SSP som samarbejdsform 

3. At arbejde videns- og evidensbaseret 

 

Pause 

 

4. Søgning af puljemidler  
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Ungdomskriminaliteten – kort  

1989
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De lovlydige Flertallet De erfarne Gengangerne

Kilde: Flemming Balvig (2011) Lovlydig ungdom. DKR 
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Fremtidsperspektiv 

• Det brede flertal af unge bliver stadigvæk mere lovlydige 
 

• Fortsat udfordring med lille gruppe af meget kriminelle unge 
 

• Store ungdomsårgange i mest kriminalitetsaktive alder (15-
24 år) kan påvirke mængde af kriminalitet de kommende år 
(estimat fra Rigspolitiet 0-3 pct. stigning). 
 

• Finanskrisen?  



I RISIKO FOR 
KRIMINALITET? 
 

Hvem er ”de kriminelle unge”? 
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Hvorfor udvikler nogle 
unge sig i kriminel 
retning? 



Hvilke faktorer bidrager til at unge begår 
kriminalitet? 

Årsagerne til kriminalitet er ikke simple og entydige. Forskningen 
peger i stedet på, at kriminalitet opstår i et komplekst 
sammenspil mellem mange forskellige faktorer.  

I stedet for årsager taler man derfor nu om risikofaktorer og 
beskyttende faktorer. 

 

En risikofaktor er en faktor, der forudsiger en øget 
sandsynlighed for senere kriminalitet 

 

En beskyttende faktor forudsiger en mindsket sandsynlighed for 
senere kriminalitet eller ophæver effekten af risikofaktorer 

(David P. Farrington) 
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9 risikofaktorer og du er 
kun  9 år! Så kan jeg 

ligeså godt sende dig på 
sikret institution med det 

samme… 



FOREBYGGELSESBEGREB 

  

DKRs: 
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Forebyggelse af kriminalitet blandt 
børn og unge skal være: 

 

 Forebyggelse der ikke blot retter sig mod barnet 
eller den unge, men også mod deres omgivelser: 
deres familierelationer, deres venner og daglige 
netværk, deres sociale og fysiske kontekst i 
øvrigt. 

(inspireret af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet) 



Formålet med modellen 

• Enighed om 
forståelsesrammen  
 

• Et fælles udgangspunkt for 
det kriminalpræventive 
arbejde – både nationalt og 
lokalt 

 
• Bevidst anvendelse af viden 

og idégrundlag 
 

• For at nå de strategiske mål er det nødvendigt at 
være bevidst om, på hvilket grundlag rådet og 
aktørerne handler”. (s. 16, A3 i rådets strategiplan) 

• strategiske mål er det nødvendigt at være bevidst 
om, på hvilket grundlag rådet og aktørerne 
handler”. (s. 16, A3 i rådets strategiplan) 

 
 

 

 
 



En model for forebyggelse 
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Kriminalitets-
forebyggelse 

Undgå at en kriminel hændelse opstår 

Forebyggelse 
 

Undgå at et problem opstår eller forværres  
(fx sociale eller sundhedsmæssige forebyggelsestiltag, 
der ikke har som mål at forebygge kriminalitet, men 
alligevel kan have en kriminalpræventiv effekt) 

Opbygning Skabe gode, trygge og udviklende livsvilkår 
for alle i samfundet 
(fx initiativer, der tager udgangspunkt i et ønske om at 
udvikle bestemte områder af samfundslivet. Det kan 
være områder indenfor fx kultur og fritid, undervisning, 
by-, bolig- og erhvervsudvikling. Kriminalpræventiv 
effekt er ikke formålet, men en potentiel sidegevinst 

Tryghed En subjektiv oplevelse af tillid til omverdenen 
og sin egen væren i forhold til omgivelserne 

Rådets definition af centrale begreber 



Indsatser placeret på de enkelte 
niveauer 
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Øvelse:  

• Find med sidemanden 2-4 
eksempler på indsatser/projekter 
fra jeres virkelighed 

• Placér dem i trekanten 

• Fælles placering af projekter i 
trekanten 
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Opsamling  

DKR´s forståelse af forebyggelse er en ramme der: 

 
 

• Er et udgangspunkt til at skabe en fælles  forståelse af forebyggelse 

 

• Er med til at sikre en helhedsorienteret indsats 

 

• Afspejler den store bredde og kompleksitet, der er i 
kriminalitetsforebyggelse  

 

• Er med til at skabe øget fokus på anvendelsen af ressourcer 

 

• Er et redskab der kan anvendes og ikke en  
sandhed i sig selv – redskaber slibes til og  
fornys over tid 
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FØR & NU 
ORGANISERING   

SSP 

6. november 2012  Side 18 



SSP 
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• Samarbejde mellem Social- og 
sundhedsforvaltningen,  
Skole- og fritidsforvaltningen og Politi 

• Eksisteret siden 1977 

• Formaliseret samarbejde for at kvalificere den 
tidligt forebyggende, tværsektorielle indsats 
overfor større børn og unge 

 … utilstrækkeligt samarbejde kan være en af 
årsagerne til, at unge, der har brug for 
hjælp, undertiden får den for sent og for 
tilfældigt. 



SSP før og nu 

En samarbejdsform 

• Tavshedspligt og udveksling af oplysninger 

• Retsplejeloven § 115 

• Servicelovens § 49 a 

• Forankret i lokale forudsætninger og behov 

• Deltagere og mødestrukturer 

• Tilrettelæggelse af arbejde og indsatser 
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Hvad rummer SSP anno 2012? 

• Væsentlig flere 
samarbejdspartere i 
dag end tidligere 
 

• Fra slut 90’erne øget 
fokus på18+-årige 
 

• Højere grad af 
vidensbaseret 
arbejde 

 
6. november 2012  Side 21 



Organisering af SSP 

 

• Strategisk/politisk niveau 

• Kredsråd 

• Koordinerende niveau 

• Lokalråd 

• Udførende niveau 

• SSP-samarbejdet 
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Det politiske og strategiske niveau 

Kredsråd 

• Udarbejder strategiske mål og prioriteringer 

• Fastlægger rammer og retningslinjer for indsatsområder 

• Drøfter spørgsmål om politiets indsatser i politikredsen 
og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet 

• Virker for at etablere et kriminalitetsforebyggende 
samarbejde mellem politiet og hver kommune i 
politikredsen, herunder også inddragelse af skoler og 
sociale myndigheder 

• Udarbejder plan for samarbejdet mellem politiet og 
kommunerne, andre offentlige myndigheder, 
interesseorganisationer mv. Samarbejdsplanen skal 
offentliggøres.  
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Kredsrådets sammensætning 

• Politidirektøren, formand for kredsrådet 

• Borgmestrene 

• Andre samarbejdspartnere bør inviteres med 
jævne mellemrum, fx: 

• Kriminalforsorgen 

• Regionens sundheds- og psykiatrichef 

• SSP Samrådets repræsentant i kredsen 

 

Om kredsråd, se retsplejeloven.  

Femte afsnit. Politimyndigheden. Kapitel 11. 
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Det koordinerende niveau 

Lokalråd 

• Tilrettelægge det kriminalpræventive 
samarbejde i lokalrådets område 

• Udmønte beslutninger truffet i kredsråd 

• Sikre, at praksis er i overensstemmelse med 
politikker på området 

• Den sammenhængende børnepolitik 

• Misbrugspolitik 

• Sundhedspolitik mv. 
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Lokalrådets sammensætning 

Varierer fra kommune til kommune, fx 

• Repræsentanter fra chefniveau hos politiet og 
de involverede kommunale forvaltninger 

• Bredt sammensat af repræsentanter fra 
institutioner i lokalområdet, også: 

• Ældrerådet 

• Grundejerforeninger 

• idrætsorganisationer 

• SSP-konsulenten 
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Det udførende niveau – SSP samarbejdet 

Sammensætning 
 • Repræsentanter for lokalpolitiet 

• Fagpersoner i kommunalt regi 

• Lærere, klub- og gadeplansmedarbejdere, 
sagsbehandlere m.fl. 

• Samarbejdspartnere i lokalområdet  

• Boligsociale medarbejdere, medarbejdere i 
idrætsforeninger m.fl. 
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Opgaver på det udførende niveau 

• Realiserer indsatser og aktiviteter besluttet i 
lokalråd 

• Koordinerer det lokalt forankrede tværfaglige 
og tværsektorielle samarbejde 

• Opfanger tendenser og signaler hos børn og 
unge i lokalområdet, der kræver handling 

• Formidler behovet for indsatser, hvor der er 
brug for støtte 
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SSP-konsulenten 

• Brobygger, koordinator, inspirator og 
vidensformidler 

• Opsamler, koordinerer og formidler ny viden 

• Etablerer de nødvendige fora og skaber de 
relevante relationer, herunder også inddragelse af 
civilsamfundet 

• Introducerer nye metoder og indsatser for 
praksisfeltet 

• Er på forkant med tendenser og trends blandt 
børnene og de unge 

• Sikrer fyldestgørende vidensflow blandt alle SSP-
samarbejdets parter 
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Udvikling af SSP 
 
Kredsråd, lokalråd og SSP-samarbejdet –  

• Model, som involverer det politiske, det 
ledelsesmæssige og det udførende niveau inden for 
samme organisatoriske ramme 

• Afklare, hvilke opgaver hvert niveau varetager 

• Kommunikation mellem niveauerne – sikre 
sammenhæng mellem viden og beslutninger 

• Balance mellem opbyggende, forebyggende og 
kriminalitetsforebyggende indsatser 

• Samarbejde mellem politi og kommuner – to 
kulturer 
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Tværfagligt samarbejde 

Nogle få pointer: 

 

• Bevidsthed om egen faglighed 

• Respekt for andres faglighed – vær nysgerrig 

• Fælles begrebsanvendelse   

• Understøt og plej det tværfaglige samarbejde  

• Synliggør resultaterne af det tværfaglige 
samarbejde 
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Viden, evidens og 
implementering  
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Doing rather than knowing 
(Wikström) 
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3 skridt at gå  

• Hvad er problemet 

• Vælg den bedste indsats  

• Omsæt til den lokale virkelighed  

 

• Og der er altid liige et skridt mere  

• Evaluering  
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KILDER FOR VIDEN: HVAD VIRKER ? 

 

 

 

 

 

 SFI CAMPBELL FORSKINGSREVIEWS 

 

 UNGDOMSKOMMISSIONEN 

 VISO/Socialstyrelsen  

 

 EUCPN/ECPA  

 

 Kriminologien 
 Balvig, Flemming 

 Brandon C Welsh 

 David P. Farrington 

 Sherman 

 Tilley  

 

 

 



Vi husker fra ungdomskommissionen  

 • Tværsektorielle   Samarbejde  

• Sammenhængende  på  

• Helhedsorienteret       tværs   

 

• Tidlig indsats    
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Hvad virker i det forebyggende arbejde:  

Samarbejde på tværs  

• En tidlig, 
helhedsorienteret, 
tværsektoriel og 
sammenhængende 
indsats 

 

• Eksempler på 
tværsektorielt 
samarbejde  

 

 

 

 

 

 Hot spot strategier: 
 AKTØRER: 

 POLITI 
 GADE PLANS MEDARBEJDERE 
 BOLIGFORENINGER 

 SITUATION: 
 BESTEMTE UDVALGTE BELASTEDE OMRÅDER 

 

 MÅLGRUPPE: 
 PERONER DER BEGÅR KRIMINALITET 

 

 



Hvad virker i det forebyggende arbejde: 

Tidlig indsats 

• Identificere hvad det er 
hos individet, familien, 
skolen, samfundet som 
forøger sandsynligheden 
for, at uønsket adfærd vil 
forekomme og som 
mindsker  
sandsynligheden for, at 
det sker. 

 



Hvad virker i det forebyggende arbejde:  

Familie      

• Familieorienterede 
forebyggende programmer er 
tiltag som viser klar positiv 
effekt. 

 

• Tidlig indsats fremmer de gode 
resultater. 

 

• Teoretisk ståsted: 
anerkendende pædagogik, 
ressourcebaseret, relationer, 
adfærdskorrigerende.. 

 

 

 

• Eksempler 
 Tidlig indsats 

 GENEREL SUNDHEDSPLEJERSKE 
 SUNDHEDSPLEJERSKE EFTER 

LEKSAND-MODELLEN, SVERIGE 
 
 Tidlig indsats OVERFOR RISIKOGRUPPER/ 

BØRN 
 DIVERSE FAMILIEPROGRAMMER: 

 FUNCTIONAL FAMILY THERAPI 
 PARENT MANAGEMENT TRAINING 
 FAMILIERÅDSLAGNING 

 

 
 

 



Hvad virker i det forebyggende arbejde:  
Skolen 

Trivsel: 

• Faglig succes er ligeså vigtig som  
social succes i forhold til trivsel. 

 

• Et godt skolemiljø mindsker 
risikoen for at begå alvorlig og 
hyppig kriminalitet. 

 

• De unges oplevelse af andre 
unges normer er afgørende – det 
er af betydning om der er tale om 
en egentlig flertalsmisforståelse 
eller ej.. 

Eksempler 
 Ringstedprojektet, arbejde med 

sociale overdrivelser. 
 
 Antimobbeprogrammer. 

 
 Undervisningsforløb rettet imod 

børns evne til at fortolke sociale 
situationer. 
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Hvad virker i det forebyggende arbejde: 
Fritid     

• Kriminalpræventivt arbejde i DK 
har traditionelt fokuseret en del 
på fritiden og på aktiviteter der 
øger de unges brug af 
organiserede fritidsaktiviteter. 

 

• Strukturerede aktiviteter virker 
bedre end ustrukturerede. 

 

• Voksentilstedeværelse er vigtig, 
ligesom voksenrespons på 
kontranormativ adfærd er det 

 

• Den gadeorienterede livsstil. 

 

 

 

 

 
 Eksempler: 
 MENTORORDNINGER, (DKRs nye 

rapport), (SFI Campbell) 
 

 MOTION STYRKER BØRN OG UNGES 
SELVVÆRLD (SFI Campbell) 

 
 FRITIDSPROJEKTER FOR 

RESSOURCESVAGE BØRN OG UNGE 
(UK) 
 
 

 



Hvad virker i det forebyggende arbejde:  

Alkohol og euforiserende stoffer    

• Stort forbrug af 
alkohol og andre 
rusmidler – 
risikofaktor i forhold 
til kriminalitet 
specielt i forhold til 
gadeliv og nattelivet. 
 

 

 
 RINGSTEDPROJEKTET 

 
 BEHANDLING AF MISBRUG 

BLANDT UNGE NYTTER (SFI 
Campbell). 
 
 

 



Jeres erfaring  

• Snak med sidemand 3 min.  

• 2eksempler på:  

a) At have arbejdet vidensbaseret 

b) Ikke at have arbejdet 
vidensbaseret 

• Plenum: Hvordan gik hhv. a) og 
b)?  
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Litteratur: 

• Balvig, Flemming: Lovlydig Ungdom 2011 

• Balvig, Flemming: Oplæg på Den Kriminalpræventive Dag, DKR 2011. 

• Balvig et al, Ringstedforsøget 2005. 

• Farrington, David & Welsh, Brandon C.: Saving children from a life of 
crime 2007. 

• Tilly, Nick: Crime Prevention 2009 

• Ungdomskommissionens rapport, Indsatsen mod ungdomskriminaltiet, 
betænkning nr. 1508, 2009 

• Wikström, Per-Olof: Doing Without Knowing. Common Pitfalls in Crime 
Prevention 

 



 

PAUSE 
 

Vi starter igen 15.10 
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ANSØGNING OM STØTTE I DKR 
 
JUSTITSMINISTERIETS PULJE 
  

Projektmidler 
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Ansøgning om støtte i DKR 

 

Pulje på kr. 600.000 om året. Støtter:  

• Projekter, der har til formål at udvikle nye 
kriminalpræventive metoder 

• Projekter, der har til formål at formidle og 
udbrede effektive kriminalpræventive metoder 
og erfaringer 

• Lokale projekter med klare kriminalpræventive 
intentioner, der er iværksat af borgere 
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Ansøgning om støtte i DKR 

• Brug ansøgningsskema 

 

• Fire ansøgningsfrister om året. I 2012: 

– 15. februar 

– 2. maj 

– 1. august 

– 15. november 
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Støttebeløb og tidsfrister  

< kr. 20.000: Tilsagn/afslag inden for 1 mdr. 

 

> Kr. 20.000: Tilsagn/afslag inden for 2 mdr. 

 

Udbetales almindeligvis ved projektets afslutning, 
når rådet har modtaget afrapportering og 
underskrevet regnskab. 

Regnskabet skal dokumentere, at beløbet er 
brugt til det ansøgte formål. 
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Afrapportering og evaluering 

• Erfaringsopsamling eller evaluering indsendes 
ved projektets afslutning 

– Både positive og negative erfaringer 

– Ved større projekter: Ser helst en relevant 
evaluering gennemført. 

 

DKR vil gerne anvende evalueringsresultaterne 
i rådgivning 
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Justitsministeriets pulje 

 

Pulje på kr. 2 mio om året 

• Lokal kriminalpræventiv indsats 

• Støtter projekter iværksat af politiet, 
kommunale myndigheder, lokale kræfter 

 

• Politiets deltagelse i indsatsen ikke påkrævet, 
men vil dog fortsat indgå i den samlede 
vurdering. (Cirkulæreskrivelse af 17. februar 
1997 – tillæg) 

6. november 2012  Side 51 



Ansøgning 

 

• Løbende vurdering af ansøgninger 

• Skal indeholde: 

• projekts formål  

• indhold 

• forventede kriminalpræventive effekt  

• budget mv 

• Støtter ikke drift og lønudgifter 
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Justitsministeriets pulje 

 

• Ansøgning sendes til politidirektøren i jeres 
politikreds 

• Politidirektøren indsender ansøgning med sin 
indstilling til projektet 

• DKR bliver bedt om en vurdering af projektet 

• Justitsministeren tager endelig stilling til 
ansøgningen 
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Tak for i dag 

 

Maria Bislev 

mbi@dkr.dk 

 

Gitte Lildholdt 

gli@dkr.dk 
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