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INDLEDNING

Med denne folder ønsker vi at skabe tydelighed omkring opgaverne for SSP-lokaludvalgene og de lovgivninger 
som de skal arbejde indenfor.

Folderen skal ses som et supplement til ”Strategi for forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet” i Vejle kom-
mune.

Vi håber at denne folder kan være en hjælp for alle der arbejder med SSP arbejdet.

Udarbejdet 2012 opdateret 2017.

SSP teamet, Helle Brynaa 
Familieafdelingen, Anders Lindholm 
Forebyggelsesafdelingen ved Vejle Politi, Lars Bo Hansen
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Faste dagsordens punkter til SSP lokalud-
valgsmøderne.

1. Godkendelse af referat

2. Nyt fra politiet

3. Risiko områder og bekymringstendenser.

4. Mistrivsel og enkelt sager. Sagerne drøftes 
overordnet og det besluttes om der skal 
indkaldes til et §115 møde.

5. Aftaler og indsatser for hvem gør hvad.

6. Generelle Kriminalitetsforebyggende tiltag.

7. Evt.

SSP –LOKALUDVALGENES OPGAVER

Lokaludvalgene skal:

• Gennemføre og koordinere det daglige SSP 
arbejde i lokalområderne, herunder arrangere 
møder med tre måneders mellemrum eller efter 
behov.

• Aktørene i det lokale udvalg skal som gruppe, og 
som fagpersoner, have fokus på lokale præven-
tive opgaver i det daglige ordinære arbejde, og 
er SSPs repræsentanter i området.

• Drøfte og handle på konkrete problemstillinger 
i området omkring grupperinger eller enkelt 
personer under hensyn til lovgivningen om 
videregivelse af oplysninger. 

• Dele viden om generelle problematikker og 
være opmærksomme på trivsel- og livskvalitet-
struende forhold, herunder kriminalitets- og 
misbrugstendenser i lokalområdet.

• Sikre information og oplysning til lokalsamfun-
det om det lokale SSP arbejde, og tage initiativ 
til konkrete tiltag i lokalområdet tilpasset lokale 
forhold.

• Selv indkalde relevante fagpersoner og andre 
intressenter efter behov.

• Udarbejde en årlig rapport, der indeholder en 
status over lokaludvalgets arbejde og kriminal-
itetsforebyggende tiltag. 
 

Aftale om der skal indkaldes til § 115 møder.
Rådgivernes, Politiets, SSP-teamets, og 
SSP-Lærerne/pædagogernes opgave på 
SSP-lokaludvalgene er at:

• Give relevant information fra lokalområdet

• Anvende sin faglige baggrund til råd og vejled-
ning i forhold til SSP-lokaludvalgets udfordringer 

• Anvise handlemuligheder i forhold til de prob-
lemstillinger der er i området og fortælle om de 
muligheder der er, set fra rådgiverens perspektiv.

• Være med til at kvalificere evt. beslutninger ud 
fra en rådgivers faglige baggrund. Feks. Om en 
sag skal behandles på et §115 møde.

• Opnå kendskab til det kriminalpræventive arbe-
jde, samt udviklingstendenser i områderne.

• Opnå kendskab til grupper og grupperinger i 
områderne.

• Medvirke til en fælles kriminalpræventivfore-
byggende indsats, med afsæt i  Vejle kommunes 
”Strategi for forebyggelse- børne og ungdom-
skriminalitet” 
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INDIVIDUEL

SPECIFIK

GENEREL

• Generelle forebyggende 
indsatser

• Tilbud til unge i ferier og fritid

• Fokus på udsatte unge og 
alkohol/stoffer i området

• Risikoområder og bekymrings-
tendenser i området

• Fokus på de unges brug af chat 

og sociale medier

• Fokus på trivsel og mobning

• Ungekonflikter, trusler og vold. 
(Herunder trusler og sms og 
internettet)

• Specifikke forebyggende 
indsatser

• Fokus på grupperinger i loka-
lområdet

• Fokus på risikoområder i 
lokalområdet

• Iværksættelse af indsatser ifh. 
grupperinger og risikoområder

• Undersøge behov i området 
ifh. til kriminalpræventiv 
forebyggelse af grupperinger og 
risikoområder

• Individuelle indsatser

• Der kan være enkeltsager, hvor 
en anonym drøftelse/sparring 
ikke kan løse problemet

• Disse enkeltsager kan tages op 
på et særligt §115 møde jvnf. 
retsplejeloven, hvor SSP team-
medarbejderen kan indkalde 

relevante personer, herunder 
søge samtykke hos forældrene, 
til drøftelse af deres barn. Sagen 
kan dog godt tages op hvis 
forældrene ikke ønsker at sam-
tykke og den unges risiko for at 
havne i kriminaltitet overskygger 
forældrenes samtykke i forhold 
til §115.   

§ 115 MØDER

Der kan indkaldes til et § 115 møde når der opstår 
en bekymring vedr. en ung der er i stor risiko for at 
havne i Kriminalitet eller misbrug.

SSP teamet kan hjælpe med at, indkalde til mødet og 
indhente samtykke erklæring ved forældre og unge 
der er over 14 år.

Hvis forældrene eller den unge ikke ønsker at give 
samtykke til  §115 mødet, kan mødet afholdes alli-
gevel, hvis bekymringen for den unge vægter højere, 
end samtykket, i henhold til retsplejeloven § 115.

Mødet ligner et tværs møde, men adskiller sig ved at 
Politiet deltager og mødet holdes og indkaldes som 
et §115 møde.

Procedure for et § 115 møde

Den medarbejder, der har en bekymring for en ung 
henvender sig til den SSP-teammedarbejder, der er 
kontaktperson i området, og de samarbejder om at 

indkalde til et § 115 møde omkring den unge.

De aftaler følgende:

• Hvem er de mest relevante deltager i § 115 
mødet

• Hvem indhenter en samtykke erklæring hos 
forældrene og den unge hvis den unge er fyldt 
15 år.

• Herefter indkalder SSP -teammedarbejderen til § 
115 mødet og er mødeleder ved mødet.

• SSP -team medarbejderen er altid mødeleder for 
§ 115 mødet.

• Dagsordenen for mødet er altid vækstmodellen.

SAMTYKKE ERKLÆRING

Findes på kommunens intranet under familie og 
forebyggelse, tværs hjemmesiden, skabeloner. 
http://www.tvaers.vejle.dk/Handlevejledninger-/
Skabeloner.aspx

Samtykke kan hentes på skrift på ovenstående 
skema, eller hentes mundtligt, hvor man laver et 
notat på aftalen.
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RETSHIERAKI

Retshierakiet i forhold til videregivelse af 
oplysninger i SSP samarbejdet.

SSP samarbejdet bygger på retsplejelovens § 
115 , men da SSP er et samarbejde der går på 
tværs af organisationer, kommer der andre 
lovgivninger i spil, jeg har derfor  forsøgt at 
opstille et heraki over lovgivningerne. 

I det følgende har jeg forsøgt at beskrive de 
forskellige lovgivninger i forhold til vide-
regivelse af oplysninger, som vi skal være 
opmærksomme på i SSP samarbejdet. Så selv 
om SSP arbejder ud fra Retsplejeloven, skal vi 
også tage højde for de andre lovgivninger.

 
 
 

GRUND-
LOVEN

RETSPLEJELOVEN

FORVALTNINGSLOVEN

PERSONDATALOVEN

SERVICELOVEN

TAVSHEDSPLIGTREGLERNE

Hvem er omfattet af tavshedspligtreglerne?

Alle offentlige ansatte, dvs. både ansatte i socialfor-
valtningen, skoler, institutioner og politiet.

Almindelige regler om videregivelse af oplysninger:

Overordnet gælder, at der er tavshedspligt jf. Straf-
felovens § 152 og forvaltningsloven §27.

Tavshedspligten indebærer, at man som fagperson 
har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplys-
ninger om børn, unge og deres familier, som man 
kommer i besiddelse af, gennem sit arbejde. At en 
oplysning er fortrolig er en vurdering af, om oplysnin-
gen er af en sådan karakter, at man efter almindelig 
opfattelse i samfundet bør kunne forlange, at oplys-
ningen ikke kommer til offentlighedens kendskab.

Regler om videregivelse af fortrolige oplysninger 
findes i forvaltningsloven § 27 og §32 samt i Lov om 
behandling af personoplysninger = persondataloven 
§6 og §8.

Persondataloven skelner mellem forskellige typer 
af oplysninger: almindelige personoplysninger, 
følsomme oplysninger om menneskers rent private 
forhold og andre typer af oplysninger om rent private 
forhold.

Videregivelsesreglerne er forskellige afhængigt af, om 
videregivelsen sker imellem forvaltningsmyndighed-
er, eller inden for samme forvaltningsmyndighed.

Kommunen er en enhedsforvaltning. Skoler – dagin-
stitutioner - politi- er selvstændige myndigheder.

Internt er der en forholdsvis vid adgang til at udveksle 
oplysninger, når der er en saglig interesse heri, og det 
er nødvendigt.

Forvaltningsloven §32 og behandlingsreglerne i Per-
sondataloven §§6,7 og 8 stk. 1 finder anvendelse.

Ved videregivelse af oplysninger til anden myndighed 
gælder desuden Persondataloven§8, stk. 2, hvor 
nødvendighedskriteriet også indgår, og den særlig 
skærpede regl i Persondatalovens § 8, stk. 3 om vide-
regivelse fra det sociale område. (F.eks. Fra kommun-
ens socialforvaltning).

Særlige regler for videregivelse af oplysninger

Der findes forskellige særregler, der gør det nemmere 
at udveksle oplysninger.

Et eksempel herpå er det tværfaglige SSD -samarbe-
jde (Socialforvaltning, skole, sundhedsplejerske og 
dagtilbud).

Samarbejdet har hjemmel i Serviceloven §49a og 
har til formål at forebygge og afhjælpe udsathed hos 
børn og unge.

SSP –samarbejdet, som denne folder omhandler, har 
til formål at forebygge kriminalitet hos børn og unge. 
SSP bygger på retsplejeloven §115, som er en anden 
særregel. Ifølge RPL § 115 kan politiet og andre myn-
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digheder, der indgår i det tværfaglige SSP -samarbe-
jde, videregive oplysninger om enkeltpersoners rent 
private forhold til hinanden, hvis videregivelsen må 
anses som nødvendig af hensyn til det kriminalitets-
forebyggende samarbejde.

Lovgivningen giver ikke nærmer svar på, hvornår der 
kan udveksles oplysninger og hvilke (type) oplys-
ninger. Der skal foretages en konkret vurdering af, 
hvilke oplysninger der er nødvendige af hensyn til at 
forebygge kriminaliteten hos børn og unge.

Ifølge Vejledningen fra 1990 tænkes RPL § 115 som 
hovedregel anvendt i tilfælde, hvor der inden en 
konkret kriminalitetsforebyggende indsats påbegy-
ndes, er behov for, at myndigheden mere uformeldt 
drøfter barnets eller den unges forhold for i det hele 
taget at få klarlagt, om der er behov for en tværfaglig 
kriminalpræventiv indsats. Bestemmelsen giver my-
ndighederne mulighed for at gennemføre sådanne 
indledende drøftelser, uden at et samtykke fra den 
unge eller dennes forældre til videregivelse af oplys-
ningerne er nødvendigt.

Når/ hvis en foreløbig drøftelse viser, at der er behov 
for nærmer samarbejde imellem myndighederne om 
løsningen af bestemte børn og unges problemer for 
at hindre, at de kommer ud i (yderlige) kriminalitet, 
bør forældrene og den unge inddrages i samarbejdet. 
Det bør sikres, at de er indforståede med myndighed-
ernes samarbejde om sagen. Samtykke til drøftelse af 
den unges og familiens forhold mellem myndigheder 
indhentes.

Skal den unge også give samtykke?

Er den unge fyldt 15 år/ tilstrækkelig moden, bør du 
udover forældrenes samtykke også få den unges 

samtykke, før du udveksler fortrolige oplysninger om 
ham/hende i SSP – samarbejdet.

Helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer, dialog 
til at understøtte det tværfaglige samarbejde og høj 
grad af forældreinvolvering er den bedste forudsæt-
ning for at kriminalitet forebygges.

De myndigheder, der indgår i SSP samarbejdet, er 
dog ikke forpligtiget til at videregive oplysninger 
efter RPL § 115.

Denne regel er indsat for ikke at skade myndighed-
ernes klientforhold.

Hvis samtykke til udveksling af oplysninger ikke kan 
fås – eller det helt konkret vurderes, at samtykke 
ikke indhentes – kan det kriminalitetsforebyggende 
samarbejde (SSP – samarbejdet) godt tages op eller 
fortsætte, hvis den unges risiko for at havne i krimi-
nalitet overskygger det manglende samtykke.

Da det tværfaglige SSP -samarbejde omhandler 
faktisk forvaltningsmyndighed, er der ikke noget krav 
om, at de oplysninger, som myndighederne udvek-
sler, skal noteres ned eller på anden måde indgå i en 
mere formel sagsbehandling. Beslutningerne træffes 
som led i udførelse af praktiske opgaver på linje med 
pleje, pasning, undervisning m.v. Fremkommer der 
oplysninger, som forvaltnings myndigheden umid-
delbart går hjem og handler på er der notatpligt.
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RETSPLEJELOVEN §115:           

Retsplejelovens §115 gør det lovligt for jer i SSP 
samarbejdet, at dele oplysninger, der ellers er tav-
shedsbelagte.

Uddrag af gældende retsplejelov 
§ 115. 
Politiet kan videregive oplysninger om enkeltperson-
ers rent private forhold til andre myndigheder, hvis 
videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til:

1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-sa-
marbejdet), 

2) politiets samarbejde med de sociale myndighed-
er og social- og behandlingspsykiatrien som led i 
indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-sa-
marbejdet) eller 

3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale 
myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i 
indsatsen over for 

a) dømte, der løslades fra institutioner under krimi-
nalforsorgen, 

b) dømte under 18 år, der løslades fra institutioner 
m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt 
i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf 
m.v., og 

c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller 
anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 
70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko 
for at blive det. 

Stk. 2  
I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myn-
dighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til 
politiet og andre myndigheder, der indgår i de former 
for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne 
må i forbindelse med de nævnte former for samarbe-
jde ikke videregives med henblik på efterforskning af 
straffesager. 

Stk. 3   
Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver 
for det offentlige inden for social-, undervisnings- og 
beskæftigelsesområdet eller social- og behandling-
spsykiatrien, i de former for samarbejde, som er 
nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i 
stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighed-
erne og institutionerne. 

Stk. 4  
De myndigheder og institutioner, der indgår i de 
former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke 
forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3. 

Uddrag fra vejleding om udveksling af oplysninger 
i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende 
samarbejde mellem politi og kommunerne m.v.

Retsplejelovens § 115 b (nu § 115)

Tænkes således som hovedregel anvendt i tilfælde, 
hvor der, inden en konkret kriminalitetsforebyggende 
indsats påbegyndes, er behov for, at myndighed-
erne mere uformeldt drøfter barnets eller den unges 
forhold for i det hele taget at få klarlagt, om der er be-
hov for en tværfaglig kriminalpræventiv indsats. Poli-
tiet kan i den forbindelse uden at indlede en egentlig 
sagsbehandling, hvorunder der indhentes samtykke 
fra forældrene m.v., give kommunens medarbejdere 
på skoler og socialområdet oplysninger om at man 
har visse problemer med bestemte unge eller en 
bestemt gruppe af unge, som f.eks. begår mindre 
butikstyverier og hærværk. Hvis de pågældende 
unge ikke er kendt i den kommunale forvaltning, kan 
problemernes måske løses med nogle generelle krim-
inalpræventive tiltag. Er de pågældende imidlertid 

også kendt i den kommunale forvaltning med hensyn 
til problemer i hjemmet og i skolen, har forvaltningen 
en tilsvarende adgang til at give politiet og de andre 
myndigheder og institutioner, som deltager i samar-
bejdet, oplysninger, som kan belyse problemernes 
karakter og omfang. Myndighederne kan herefter 
sammen vurdere, hvilke initiativer der vil være mest 
hensigtsmæssige for at hjælpe de pågældende børn 
og unge ud af de øjeblikkelige problemer omkring 
kriminalitet. Bestemmelserne i § 115 b(Nu §115) 
giver på den måde myndighederne mulighed for at 
gennemføre sådanne indledende drøftelser, uden et 
samtykke fra de unge eller deres forældre til vide-
regivelse af oplysningerne er nødvendigt.

Når en foreløbig drøftelse har vist, at der er behov 
for nærmer samarbejde imellem myndighederne om 
løsningen af bestemte børn og unges problemer for 
at hindre , at de kommer ud i yderlige kriminalitet, 
bør forældrene og den unge inddrages i samarbejdet 
og give samtykke til en drøftelse af familiens forhold 
mellem myndighederne.
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EKSTERNT

Værdispringsreglen forvaltningsloven §28 stk 2. nr. 3

§ 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion 
og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplys¬ning¬er om 
helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke 
videregives til en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når

3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet 
til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, elle

Forvaltningsloven

 § 28. Skriftlig samtykke gælder 1 år, og fortæller hvilke oplysninger og til hvem de gives. Sagen skal 
kunne behandles, det følger af lovbestemmelsen.

§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke ind-
hentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1. ansøgeren har givet samtykke hertil,

2. andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller

3. særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplys-
ningen ikke indhentes.

FORVALTNINGSLOVEN

Forvaltningsloven begrænser HVAD man må sige til HVEM og HVORFOR. 
Den begrænser også HVAD man selv må få information om.

Videregivelse af fortrolige oplysninger internt i samme forvaltningsmyndighed og eksternt mellem 2 
selvstændige forvaltningsmyndigheder.

Uddrag fra forvaltningsloven § 27: Uddrag fra forvaltningsloven § 32:

Den, der virker inden for den offentlige forvalt-
ning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov 
§ 152.

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, 
må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplys-
ninger, som ikke er af betydning for udførelsen af 
den pågældendes opgaver.

INTERNT

Forvaltningslovens § 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den 
forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågæl-
dendes opgaver.

Det betyder at du som pædagog/ lærer ikke må skaffe dig fortrolige oplysninger om børn og familier 
på din arbejdsplads, hvis de ikke er nødvendige for at du kan udføre dit arbejde.

Hvis du videregiver fortrolige oplysninger til dine kollegaer, skal det derfor også være relevant for 
dine kollegaer at få disse oplysninger. Ellers er de tavshedsbelagte.

Den der videregiver oplysningerne skal vurdere sagligheden, da vedkommende ellers kan straffes, for 
at videregive fortrolige oplysninger.

16 17



LOV OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Persondataloven (uddrag af §§ 6.7 og 8)

§ 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis

1. den registrerede har givet sit udtrykkelige sam-
tykke hertil,

2.  behandlingen er nødvendig af hensyn til 
opfyldelsen af en aftale, som den registrerede 
er part i, eller af hensyn til gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes på den registreredes 
anmodning forud for indgåelsen af en sådan 
aftale,

3. behandlingen er nødvendig for at overholde 
en retlig forpligtelse, som påhviler den dataans-
varlige,

4.  behandlingen er nødvendig for at beskytte den 
registreredes vitale interesser,

5. behandlingen er nødvendig af hensyn til ud-
førelsen af en opgave i samfundets interesse,

6. behandlingen er nødvendig af hensyn til 
udførelsen af en opgave, der henhører under 
offentlig myndighedsudøvelse, som den data-
ansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplys-
ningerne videregives, har fået pålagt, eller

7. behandlingen er nødvendig for, at den dataans-
varlige eller den tredjemand, til hvem oplys-
ningerne videregives, kan forfølge en berettiget 
interesse og hensynet til den registrerede ikke 
overstiger denne interesse.

§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig 
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og 
oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis

1. den registrerede har givet sit udtrykkelige sam-
tykke til en sådan behandling,

2. behandlingen er nødvendig for at beskytte den 
registreredes eller en anden persons vitale inter-
esser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk 
eller juridisk er i stand til at give sit samtykke,

3. behandlingen vedrører oplysninger, som er ble-
vet offentliggjort af den registrerede, eller

4. behandlingen er nødvendig for, at et retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles 
oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale 
problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 
1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagels-
en af myndighedens opgaver.

 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke vide-
regives. Videregivelse kan dog ske, hvis

1. den registrerede har givet sit udtrykkelige sam-
tykke til videregivelsen,

2. videregivelsen sker til varetagelse af private eller 

offentlige interesser, der klart overstiger hen-
synet til de interesser, der begrunder hemmelig-
holdelse, herunder hensynet til den, oplysningen 
angår,

3. videregivelsen er nødvendig for udførelsen af 
en myndigheds virksomhed eller påkrævet for 
en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller 
videregivelsen er nødvendig for udførelsen af 
en persons eller virksomheds opgaver for det 

offentlige.

Stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver 
inden for det sociale område, må kun videregive de 
i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er 
nævnt i § 7, stk. 1, hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 
2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødven-
digt led i sagens behandling eller nødvendig for, at 
en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrol-
opgaver.

SERVICELOVEN

Øvrige regler om tværfagligt samarbejde og under-
retning.

Udveksling af oplysninger i det tidlige forebyggen-
de arbejde.

Serviceloven § 49 a

§ 49 a  
Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhed-
splejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i 
den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritid-
shjem og myndigheder, der løser opgaver inden for 
området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes ud-
veksle oplysninger om rent private forhold vedrøren-
de et barns eller en ungs personlige og familiemæssi-
ge omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for 
nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende 
samarbejde om udsatte børn og unge.

Stk. 2.  
Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en 
eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn 
eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige 
tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mel-
lem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i 
stk. 1, ved et opfølgende møde.

Stk. 3.  
Selvejende eller private institutioner, private klinikker 
eller friskoler, som løser opgaver for de myndighed-
er, der er nævnt i stk. 1, kan indbyrdes og med de 
myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, 
udveksle oplysninger i samme omfang som nævnt i 
stk. 1.

Stk. 4.  
De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 
kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil.

18 19



UNDERRETNINGSPLIGT 

Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger 
en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge 
under 18 år lever i en alvorligt truet situation. Bestem-
melsen lyder: ”Den, der får kendskab til, at et barn 
eller en ung under 18 år fra forældres eller opdrag-
eres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende 
behandling eller lever under forhold, der bringer det 
sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at under-
rette kommunen”. 

En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter 
servicelovens § 153 for personer, der udøver offentlig 
tjeneste eller hverv, det vil bl.a. sige ansatte i dagtilbud. 

§ 153 har denne bestemmelse: 

”Personer, der udfører offentlig tjeneste eller offent-
ligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under 
udførelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til 
eller grund til at antage, 

at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for 
særlig støtte efter kapitel 11,

at et barn umiddelbart efter fødslen, kan få behov for 
særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende 
forældres forhold, eller

at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for 
vold eller andre overgreb.”

Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-sa-
marbejde 

SSD-samarbejdet er det tværfaglige samarbejde 
mellem socialforvaltningen, skole, sundhedspleje og 
dagtilbud. 

For at give mulighed for dialog om tidlig indsats mel-
lem fagpersoner, giver servicelovens § 49 A adgang 
til, at medarbejdere ved en kommunes skole, skolef-
ritidsordning, sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem 
mv. kan udveksle også oplysninger om rent private 
forhold vedrørende et barns eller en ungs problemer. 
Det kan ske, når det er nødvendigt i det tidlige eller 
forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. 
Det betyder, at en ansat inden for disse områder kan 
tage kontakt til en anden inden for området, eller der 
kan arrangeres et møde for de relevante personer 
omkring barnet og barnets familie. Det er en ret, en 
mulighed, disse fagpersoner har, men det er ikke en 
pligt. Drøftelsen af de private oplysninger kan som 
hovedregel ske én gang ved et møde. I særlige situa-
tioner kan det ske ved yderligere et møde. Man skal 
også på dette stadie overveje at inddrage forældrene 
og eventuelt at indhente et samtykke. 

Det samme gælder for ansatte ved selvejende eller 
private institutioner eller friskoler. 

Ordningen bygger på reglen i servicelovens § 49 a, 
som lyder: 

”Skole, skolefritidsordning, det kommunale sund-
hedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, 
der løser opgaver inden for området for udsatte børn 
og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om 
rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs 
personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis 
udvekslingen må anses for nødvendig som led i det 
tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte 
børn og unge. 

Stk. 2.  
Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en 
eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12 om et konkret barn 
eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige 
tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mel-
lem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i 
stk. 1, ved et opfølgende møde. 

Stk. 3. 
Selvejende eller private institutioner eller friskoler, 
som løser opgaver for de myndigheder, der er nævnt 
i stk. 1, kan indbyrdes og med de myndigheder og in-
stitutioner, der er nævnt i stk. 1, udveksle oplysninger 
i samme omfang som nævnt i stk. 1. 

Stk. 4. 
De myndigheder og institutioner, der efter stk. 1-3 
kan videregive oplysninger, er ikke forpligtede hertil.” 

Udvekslingen af oplysninger skal være ”nødvendig”. Det 
indebærer to ting: 

• “At du som fagperson vurderer, at det er nødven-
digt at drøfte din bekymring tværfagligt inden for 

SSD-samarbejdet for nærmere af få afklaret, om 
bekymringen skal give anlednig til en underretning 
og en sætlig støtte efter serviceloven til barnet eller 
den unge. Din vurdering skal tage udgangspunkt 
i en konkret bekymring for barnets eller den unges 
trivsel, udvikling eller sundhed. 

• At du ikke må udveksle flere oplysninger end de 
oplysninger, der er nødvendige for at de fagper-
soner inden for SSD-samarbejdet, der deltager i 
den tværfaglige drøftelse, kan afdække problemets 
karakter og tage stilling til hvilken indsats, der vil 
være den mest hensigtsmæssige for barnet eller 
den unge, herunder om der er behov for en under-
retning”. 

Fagpersoners underretningspligt 

Servicelovens regler om underretningspligt for 
offentligt ansatte blev skærpet pr. 1. januar 2011. En 
fagperson skal underrette kommunen, når han / hun 
får kendskab til eller grund til at antage, at et barn 
eller en ung har behov for særlig støtte. 

”Tidlig indsats”, som det hedder i den såkaldte 
”Barnets reform”, betyder også tidlig underretning. 
I modsætning hvad der var gældende før 2011, skal 
en underretning ikke afvente, at fx dagtilbud eller 
skole ved egen virksomhed prøver at afhjælpe et 
barns vanskeligheder. Dette skal dagtilbud og skole 
naturligvis fortsat gøre, i samarbejde med barnet 
og forældrene, men en underretning til kommunen 
skal ikke vente til dette har været forsøgt; det sker 
sideløbende. 
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”Hvis der er grund til at foretage en underretning, 
er det vigtigt at du som fagperson gør det med det 
samme. Du skal altså ikke først i eget regi forsøge at 
løse de problemer, som reglerne om særlig støtte 
efter servicelovens kapitel 11 sigter mod at løse. 

Der kan således være en risiko for, at du som fag-
person underretter for sent, hvis du vælger først at 
afprøve alle muligheder for støtte i dit eget regi, før 
du foretager en underretning.” 

Underretningspligten er en personlig pligt for ansatte 
i SSD-området (socialforvaltningen, skole, sundhed-
spleje og dagtilbud), men muligheden for, inden 
der sker underretning, at drøfte problemerne i et 
tværfagligt samarbejde, jf. servicelovens § 49 a, giver 
en fagperson bedre mulighed for at afklare, om der 
skal ske underretning. 

Der er ingen formkrav til, hvordan en underretning 
skal udformes. Man kan underrette mundtligt eller 
skriftligt. Det kan være hensigtsmæssigt at omtale 
disse punkter i en skriftlig underretning: 

• Kontaktoplysninger på barnet og på den, der har 
forældremyndigheden

• baggrunden for at underrette

• dine observationer vedrørende barnet og 
familien

• generel beskrivelse af barnets fysiske, psykiske 
og sociale forhold, ressourcer og vanskeligheder

• samarbejdet med forældrene

• andre oplysninger om barnet, som er vigtige

• hvis underretningen er gennemgået med 
forældrene, så beskriv deres kommentarer/
reaktioner

• hvis underretningen er sendt uden forældrenes 
viden, skal dette begrundes. 

Inden man underretter, bør man som hovedregel 
orientere forældrene. Man bør også forsøge at ind-
hente samtykke, men bliver der ikke givet samtykke, 
er pligten til underretning alligevel tilstede. Den 
fagperson, der underretter, skal ikke forholde sig til, 
om der nu er de rette hjælpemuligheder i servicelov-
ens kapitel 11 (idet loven siger ”kan have behov for 
særlig støtte efter kapitel 11”). Det tager kommunens 
socialforvaltning stilling til. Det kan her nævnes, at 
kapitel 11 indeholder disse hjælpemuligheder: 

Servicelovens § 153, stk. 3, bestemmer, at den, der 
underretter, har ret til at få en tilbagemelding, om der 
bliver foretaget undersøgelser eller iværksat foran-
staltninger i forhold til barnet eller den unge. Man 
skal dog bede om at få en tilbagemelding. Man har 
ikke ret til at få en beskrivelse af, hvilke undersøgelser 
eller foranstaltninger, der bliver iværksat. Og heller 
ikke ”hvis særlige forhold”, som kræver fortrolighed, 
er gældende. 
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HVILKE OPLYSNINGER KAN DU UDVEKSLE I SSP – SAMAR-
BEJDET?

Du har mulighed for at udveksle oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, hvis videregivelsen må anses for 
nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Oplysninger om rent private forhold:

helbredsmæssige forhold

Væsentlige sociale problemer, f.eks. vold i familien.

 
 
 
 
 
 
 

Du må også udveksle oplysninger om :

Den unges udvikling eller adfærd

Familieforhold

Skoleforhold

Sundhedsforhold

Fritidsforhold og venskaber

Forholdene i den unges hjem
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SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT

SSP-REGLEN GIVER IKKE HJEMMEL TIL

UNDERRETNING-
SPLIGTEN

Hovedregel
• Der skal altid forsøges at få forældrene eller den unges 

samtykke (15+ år)
• Samtykken gives mundtligt eller skriftligt

• Husk tydelig information
• Hvis der ikke er samtykke kan der alligevel, i forhold til 

§115, holdes en samtale hvis den unge er alvorligt truet 
af kriminalitet

SAMTYKKE

Opklarende arbejde
• At videregive information “til orientering”
• At videregive personlige oplysninger til flere end dem 

der har brug for det

• At videregive personoplysninger til frivillige eller private, 
der gerne vil hjælpe i det kriminalitetsforebyggende 
arbejde

UNDERRETNINGSPLIGTEN

Servicelovens §154
• Gælder for alle 
• Gælder hvis et barn eller en ung under 18 år fra “op-

dragerens side” bliver udsat for vanrøgt eller ned-
værdigende behandling eller lever under forholder 
der bringer dets sundhed og udvikling i fare

UNDERRETNING-
SPLIGTEN

VÆRDISPRINGSREGLEN

• Hensynet til privatlivet vejer som hovedregel 
tungere end f.eks. hensynet til opklaring af mindre 
kriminaltitet

• Hensynet til hemmeligholdelse viger for hensynet til 
opklaringen og domfældelse, ved grov kriminalitet

Serviceloven §153
En person der udøver offentligt hverv, skal underrette 
kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller 
hvervet får kendskab til, eller grund til at antage

1. At et barn eller en ung under 18 år kan have behov 
for særlig støtte efter kapitel 11

2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov 
for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de 
vordende forældres forhold

3. At et barn eller en ung under 18 år har været udsat 
for vold eller andre overgreb.

HVORNÅR MÅ MAN POLITIANMELDE “VÆRDISPRINGSREGLEN’’?

GRÅZONE

KONKRET VURDERING

ANMELDELSEHEMMELIGHOLDELSE

SMÅ TYVERI HÆRVÆRK VOLD/VOLDTÆGT DRAB
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