
	   

 
 

UngHerning	  •	  Valdemarsvej	  343	  •	  7400	  Herning	  •	  tlf.	  9628	  7654	  •	  www.ungherning.dk	  •	  ung@herning.dk	  

UngHerning 
HERNING UNGDOMSSKOLE 

Lovgrundlag	  for	  SSP-‐samarbejdet	  
	  

SSP	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  Skole,	  de	  Sociale	  myndigheder	  og	  Politiet.	  Samarbejdet	  bygger	  på,	  og	  har	  sit	  ud-‐
gangspunkt	  i	  nedenstående	  paragraffer	  og	  vejledninger.	  

Lov/vejledning	  	   Paragraf(fer)	  	   Indhold	  	  

Folkeskoleloven	  	   §	  1	  	   Folkeskolen	  skal	  i	  samarbejde	  med	  forældrene…	  fremme	  den	  
enkelte	  elevs	  alsidige	  udvikling.	  	  

Ungdomsskoleloven	   §1	   Ungdomsskolen	  skal	  give	  unge	  mulighed	  for	  at	  fæstne	  og	  
uddybe	  deres	  kundskaber,	  give	  dem	  forståelse	  af	  og	  dygtig-‐
gøre	  dem	  til	  samfundslivet	  og	  bidrage	  til	  at	  give	  deres	  tilvæ-‐
relse	  forøget	  indhold	  samt	  udvikle	  deres	  interesse	  for	  og	  
evne	  til	  aktiv	  medvirken	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  

Lov	  om	  social	  service	  	   §	  1-‐6	  	   Lovens	  formål	  er	  at	  tilbyde	  rådgivning,	  støtte	  og	  almene	  ser-‐
viceydelser	  til	  forebyggelse	  af	  sociale	  problemer,	  og	  endvi-‐
dere	  at	  tilgodese	  behov	  der	  følger	  af	  nedsat	  fysisk	  eller	  psy-‐
kisk	  funktionsevne	  eller	  særlige	  sociale	  problemer.	  	  
Herudover	  listes	  en	  række	  af	  serviceydelser	  som	  kommunal-‐
bestyrelsen	  skal	  tilbyde.	  	  

Politiloven	  	   §	  1-‐2	  	   Politiets	  formål	  og	  opgave	  er	  at	  forebygge	  kriminalitet	  og	  
har	  til	  opgave	  at	  lave	  forebyggende	  indsatser.	  	  

Retsplejeloven	  	   §	  111-‐115	  	   Retsplejeloven	  fastslår	  at	  politiet	  har	  en	  forpligtelse	  til	  at	  
inddrage	  det	  omgivende	  samfund	  i	  det	  kriminalpræventive	  
arbejde.	  Dette	  dækker	  over	  nedsættelsen	  af	  kredsråd	  samt	  
en	  forpligtelse	  til	  at	  etablere	  kriminalitetsforebyggende	  ar-‐
bejde	  mellem	  kommunerne	  og	  politiet.	  	  
§115	  regulerer	  videregivelse	  af	  oplysninger	  om	  enkeltperso-‐
ner	  i	  forbindelse	  med	  kriminalitetsforebyggende	  arbejde.	  	  

Forvaltningsloven	  	   §	  27-‐32	  	   Paragrafferne	  regulerer	  tavshedspligten	  og	  hvornår	  oplys-‐
ninger	  kan	  videregives.	  	  

VEJ.	  Nr.	  163	  af	  17/08/1990	  	   N/A	  	   Vejledningen	  klargøre	  udveksling	  af	  oplysninger	  i	  forbindelse	  
med	  det	  kriminalitetsforebyggende	  samarbejde	  mellem	  poli-‐
tiet	  og	  kommunerne	  m.v.	  	  

VEJ	  nr.	  86	  af	  30/11/2006	  
(tavshedspligtvejledningen)	  	  

N/A	  	   Vejledningen	  giver	  en	  oversigt	  over	  de	  gældende	  regler	  om	  
tavshedspligt	  og	  om	  videregivelse	  og	  indhentning	  af	  oplys-‐
ninger	  om	  specielt	  med	  henblik	  på	  sociale	  opgaver	  på	  børn-‐	  
og	  ungeområdet.	  	  

	  
	  


