
Opfølgning på omfang af diverse møder i SSP-regi

Mødeforum Deltagerkreds Omfang Note
Lokalråd Syd Fyns Politi:

Vicepolitiinspektør
Politikommissær
Svendborg Kommune:
Chef for direktionssekretariatet
Socialchef
Afdelingschef Familie og Uddannelse
Afdelingsleder SSP 
Langelands Kommune:
Jobcenterchef
Børn- og ungechef
Ungdomsskoleleder
Ærø Kommune:
Børn- og ungechef
Job- og voksencenterchef 

Afholdes 4 gange per år.
I 2018 er der afholdt:
4 møder 
I 2019 er der afholdt: 
2 møder

Formandskab 
ligger hos Fyns 
Politi  
Repræsentanter 
fra politi og 
kommune har 
deltaget hver 
gang.

Individmøder Sagsbehandler fra Familieafdelingen
SSP-konsulent
Repræsentant fra Skoleafdelingen 
(deltager ikke fremadrettet, idet SSP-
konsulenten varetager kontakten til 
skolerne) 
Repræsentant fra Politiets 
Forebyggelsesafdeling

Afholdes hver anden mandag 
kl. 9 (aflyses i ferier og på 
helligdage)
I 2018 er der afholdt:
20 møder
I 2019 er der afholdt:
10 møder

Alle parter 
deltager hver 
gang

Havnemøder Havnefoged/assistent 
Repræsentant fra Politiets 
Forebyggelsesafdeling
Repræsentant fra Center for Ejendomme 
og Teknisk Service, Svendborg Kommune
SSP-konsulent 
Ad hoc-deltagelse fra Ungdomsskolen og 
Voksenafdelingen (misbrug og forsorg)

Afholdes primært forår og 
sommer:
I 2018 er der afholdt:
4 møder
I 2019 er afholdt:
2 møder

Møderne 
afholdes uanset 
eventuelle 
afbud. I 2018 og 
2019 var alle 
parter 
repræsenteret 
til de afholdte 
møder.

Bekymrings-
samtaler 

Bekymringssamtaler i politimæssigt regi 
afholdes primært som en del af den 
formelle afhøring i forbindelse med 
sigtelser, hvilket ikke er særskilt 
registreret. 

Desuden udveksler politiet en stor 
mængde persondata til §115-møder 
vedrørende bekymringsindikatorer på 
børn og unge mhp. bekymringssamtaler 
og hjemmebesøg fra SSP-konsulenter.

Det er kun undtagelsesvist, at politiet 
registrerer særskilte bekymringssamtaler 
uden kommunal mellemkomst.

Iværksættes ad hoc.
Samlet antal ikke registreret. 



Specifikke 
indsatser

Deltagerkreds afhænger af problem-
stillingen. 

Desuden:
Tryg i natten-samarbejde (deltagerkreds 
SSP, Fyns Politi, repræsentanter fra 
restauratører i nattelivet) ca. 4 møder pr 
år.
Boligsociale helhedsplan (deltagerkreds 
SSP, Fyns Politi, repræsentanter fra den 
boligsociale helhedsplan og andre 
relevante aktører) ca. 4 møder pr år.

Iværksættes ad hoc fx på 
foranledning af drøftelser på 
havnemøde.
 
Desuden iværksættes 
løbende indsatser efter 
behov i samarbejde mellem 
Fyns Politi og SSP fx 
boligsociale indsatser. De 
specifikke indsatser kan have 
forskellige karakter både 
mht. indhold og varighed.

Der henvises til 
det allerede 
udarbejdede 
notat, hvor to 
specifikke 
indsatser er 
beskrevet.
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