
Kommissorium, SSP-udvalg 

Formål:  

SSP-udvalgets overordnede formål er at sikre koordinering og sammenhæng i kriminalitetsforebyggelsen i 

Brøndby Kommune på et strategisk niveau og derunder at følge udviklingen i børne- og 

ungdomskriminalitet i Brøndby Kommune. 

SSP-udvalget står for principielle drøftelser, kvalificering af indsatser og anbefalinger/oplæg til stående 

udvalg samt Kommunalbestyrelsen i og om sager, der ligger inden for SSP-samarbejdet. Derudover 

medvirker SSP-udvalget til sammenhæng og koordinering af forslag til tiltag og indsatser samt gennemgår 

evalueringer med henblik på yderligere kvalificering af SSP-samarbejdet. 

Målgruppe:  

Den generelle målgruppe for arbejdet i det overordnede SSP-samarbejde er børn og unge 0-18 år, der:  

 har en bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet 

 optræder på politiets døgnrapporter 

 har et højt niveau af risikoadfærd 

 har behov for en indsats på tværs 

Den mere specifikke målgruppe på særlige områder eksempelvis bande-rockerområdet og omkring 

radikalisering går op over det 18. år og har i princippet ingen aldersbegrænsning. 

 

SSP-udvalgets sammensætning: 

SSP-udvalget er sammensat af medlemmer fra de valgte politiske partier i Brøndby Kommune og består af 

forpersonerne for: Børne- og Skoleudvalget (født formand for SSP-udvalget), Social- og Sundhedsudvalget, 

Idræts- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget 

Deltagere: 

 Forperson for SSP-udvalget  

 Repræsentant for Beskæftigelsesudvalget 

 Repræsentant for Idræts- og Fritidsudvalget 

 Repræsentant for Social- og Sundhedsudvalget 

 Repræsentant for oppositionen 

 Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen 

 Direktør Social- og Sundhedsforvaltningen 

 Sekretær for udvalget, Fagchef for SSP og Ungeenhed 

 Vestegnens Politi, VPI  

Borgmesteren deltager på møderne, når det er relevant. 

Teknik- og Miljøforvaltningen deltager på møderne, når det er relevant. 

SSP-udvalgets arbejde: 



SSP-udvalget varetager, som udgangspunkt, tre funktioner. At drøfte og anbefale tiltag i SSP-samarbejdet 

samt udarbejde oplæg til stående udvalg og Kommunalbestyrelsen samt at kvalificere indsatser og forslag i 

SSP-samarbejdet blandt andet ud fra evalueringer af indsatser.  

De principielle drøftelser og dertilhørende eventuelle anbefalinger kvalificeres i SSP-udvalget inden 

videreformidling til stående udvalg og Kommunalbestyrelse. SSP-udvalget er med til at drøfte og kvalificere 

retningslinjer og indsatser i SSP-samarbejdet tiltag samt den overordnede SSP-plan. SSP-udvalget er 

ligeledes afsender på anbefalinger af tiltag i SSP-samarbejdet.  

SSP-udvalget holdes løbende orienteret om tiltag, indsatser og aktiviteter i det kriminalitetsforebyggende 

arbejde. Ligesom SSP-udvalget følger evalueringer af tiltag, indsatser og aktiviteter tæt.  

Mødefrekvens og evaluering: 

 SSP-udvalget mødes en gang i kvartalet (og kan indkaldes ad hoc), hvis der er behov for det op til 

møder i stående udvalg og/eller Kommunalbestyrelsen). 

 SSP-udvalget præsenteres for evalueringer af indsatser i foråret, hvor evalueringerne drøftes med 

henblik på justeringer. 

Årshjul for møder i SSP-udvalget: 

Marts 
Juni 
September 
November 
 


