
Kommissorium, §115-samarbejdet i Brøndby Kommune  

Formål:  

At forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Brøndby Kommune. Herunder:  

 At sikre det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge, der er i risiko for at begå kriminalitet 

eller som allerede har begået noget kriminelt  

 At sikre, at der, i tværfaglige samarbejde, planlægges og ydes helhedsorienterede indsatser, der 

tager hensyn til det enkelte barn/ung og deres situation 

 At sikre den individuelle forebyggelse samt indsatser for specifikke grupper af unge 

 At forebygge rekruttering til organiseret kriminalitet 

 At kortlægge tendenser og strømninger blandt børn og unge i forhold til kriminalitet 

Rammerne for deling af oplysninger mellem kommunale aktører, politi m.fl. følger Retsplejelovens §115. 

Målgruppe:  

Børn og unge 0-18 år, der:  

 har en bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet 

 Er i fare for at blive rekrutteret til organiseret kriminalitet 

 optræder på politiets ungelister 

 har et højt niveau af risikoadfærd 

Borgere mellem 18 og 30 år, der: 

 Har en kendt tilknytning til/er i fare for at blive rekrutteret til organiseret kriminalitet 

 Optræder på politiets lister for de 18-30 årige i forbindelse med: 

- Narkotikarelateret kriminalitet 

- Særlig personfarlig kriminalitet  

 Opfylder et eller flere af ovenstående punkter eller er i efterværn 

I arbejdet med forebyggelsen af rekruttering til bande/rocker-miljøer, kan kendte fokuspersoner over 30 år, 

med tilknytning til bande-/rocker-miljøet, der kan være relevante for forebyggelsen, nævnes på mødet. 

Gruppens sammensætning: 

§115-gruppen er sammensat af medarbejdere, der løfter opgaver omkring børn og unges trivsel og 

kriminalitet. Herunder Vestegnens Politi. Alle medlemmer af gruppen er 

sikkerhedsgodkendt/sikkerhedsgodkendes. 

Deltagere og roller: 

 SSP og Ungeenhed: tovholder(e) med ansvar for kortlægning samt sikring af kommunikation til 

relevante aktører og koordinering 

 Børn, unge og familier: repræsentant med viden om enkelte unge og muligheder i forebyggelsen i 

forhold til serviceloven samt sikrer kobling mellem forum og sagsbehandlere. Børn, unge og 

familier kan deltage på mødet for de over 18 årige, hvis der drøftes borgere i efterværn 

 Vestegnens Politi: repræsentanter fra Brøndbys områdekontor med viden om kommunen, sender 

og medbringer døgnrapport, deltager/faciliterer bekymringssamtaler og deltager i kortlægning 



 Socialforvaltningen: repræsentant fra Jobcentret med koordinerende funktion for exit og god 

løsladelse, der deltager i den del af mødet, der vedrører de over 18 årige og har viden om enkelte 

unge samt de tendenser, der rør sig for den ældre ungegruppe samt i forhold organiseret 

kriminalitet samt sikrer kobling mellem forum og Jobcenter 

 Ad hoc: for de over 18 årige kan der inddrages andre aktører efter behov. 

§115-gruppen planlægger og koordinerer indsatser ud fra et helhedsorienteret fokus. 

Procedurer for sager i §115-gruppen for de under 18 årige: 

Forberedelse: 

 Politiet sender lister to dage inden mødet 

 Andre aktører sender/kontakter §115-gruppen med en bekymring 

 Kendskab til børn/unge på listerne, undersøges af relevant myndighed og det undersøges, om der 

er en aktiv sag samt eventuelt hvilken skole, barnet/den unge går på 

- Politiet undersøger, om barnet/den unge er kendt i deres system, om forældrene er orienteret 

om, at barnet/den unge er blevet antruffet. Politiet undersøger ligeledes, om der er flere 

oplysninger omkring den konkrete sag, der har betydning for planlægning af indsats 

- Sagsbehandler fra Børn og Familie undersøger, om barnet/den unge har en verserende eller 

afsluttet sag samt hvilke indsatser, der er kendskab til, der har været iværksat 

- Hvis barnet/den unge er elev på en af Brøndbys folkeskoler, kontaktes SSP-lærer, der 

undersøger, om der er bekymrende adfærd omkring barnet/den unge i forhold til skolen 

§115-mødet 

Møderne indledes altid med en opfølgning på sager fra tidligere. Herefter gennemgås diverse henvendelser 

og eventuelt indledende samtaler fra/med andre instanser. Den/dem der har haft kontakten orienterer om 

situation og hvad der er aftalt, herunder formålet med den/de aftaler, der er lavet. Opfølgninger samt 

orienteringer om henvendelser noteres og journaliseres.  

Sager med børn/unge, der enten er at finde på politiets lister eller som er kommet ind i gruppen fra 

eksempelvis skoler som en bekymring, gennemgås og ud fra de allerede opsamlede oplysninger, vurderes 

det, om der skal iværksættes en indsats. 

Hvis risikoniveauet vurderes så lavt, at en indsats ikke er nødvendig, sendes forældre/værge til barnet/den 

unge en orientering samt tilbud om råd og vejledning. Dette noteres i §115-skemaet, der journaliseres på 

barnet/den unges CPR-nummer. 

Hvis det vurderes, at der skal iværksættes en kriminalpræventiv indsats, udpeges en tovholder for den 

kriminalitetsforebyggende indsats i §115-gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at afdække, om der er 

iværksat indsatser omkring barnet/den unge. Hvis det ikke er tilfældet, er tovholder ansvarlig for at 

indhente forældre/værges samtykke til netværksinddragelse, indkalder netværk, barn/ung og forældre og 

sørger for opfølgning og dokumentation. Alt noteres i §115-skemaet, som herefter journaliseres på 

barnet/den unges CPR-nummer. 

Hvis det pågældende barn/den pågældende ung har en aktiv sag i Børn og Familie og/eller KUI, er tovholder 

ansvarlig for at koordinere med sagsbehandler/KUI-tovholder inden en eventuel indsats iværksættes. 



Netværk og handlemuligheder: 

Som udgangspunkt vil det altid være en fra §115-gruppen, der er tovholder på indsats og 

netværksinddragelse i en given sag. Netværk kan desuden bestå af: 

 Repræsentant fra skole 

 Repræsentant fra fritidstilbud 

 Repræsentant fra anden relevant aktør, der kan være med i opgaveløsningen – det kunne 

eksempelvis være Ungehuset, BCB, UU eller andre 

Politiet kan i nogle tilfælde fungere som tovholder eksempelvis i forbindelse med indkaldelse og afholdelse 

af bekymringssamtaler, hvis det er den indsats, §115-gruppen har vurderet, der skal sættes i gang. 

Aftalerne og noterne fra samtale, dokumenteres og journaliseres på barnet/den unges CPR-nummer.  

§115-gruppens indsatser er udelukkende af forebyggende karakter og kan altså hverken anses som 

foranstaltning, straf eller sanktion på anden vis, hvor ansvaret ligger hos en myndighed.  

Foreligger der en bekymring vedr. rekruttering til organiseret voksenkriminalitet, inddrages relevante 

videnspersoner, der kan biddrage i afdækning, analyse og planlægning af indsats. 

Mødefrekvens og dagsorden: 

§115-gruppen mødes fast hver onsdag og følger en fast dagsorden: 

1. Opfølgning fra sidst 

2. Henvendelser og akutte indsatser fra sidst – herunder kortlægning af, hvad der rør sig 

3. Gennemgang af bekymringsskrivelser fra andre samarbejdspartnere end politiet, herunder 

vurdering og eventuelt planlægning af indsatser 

4. Gennemgang af politiets lister, herunder vurdering og eventuelt planlægning af indsatser 

Procedurer for sager i §115-gruppen for borgere over 18 år: 

Forberedelse: 

 Politiet undersøger, om den unge er kendt i deres system. Politiet undersøger ligeledes, om der 

er flere oplysninger omkring den konkrete sag, der har betydning for planlægning af indsats 

 Gruppens medlemmer undersøger, om der er kendskab til/bekymring om unge over 18 år, der 

har en adfærd, der bør drøftes i gruppen samt indsamler oplysninger om, om der er tendenser i 

det organiserede miljø, der er brug for at drøfte i forhold til kortlægning 

§115-mødet for de over 18 årige 

På mødet omkring de over 18 årige, arbejder gruppen med at: 

 Sikre kortlægning på område-, gruppe- og individniveau 

 Drøfte løsladelser, der har relevans for det forebyggende arbejde 

 Sikre videndeling på tværs af de eksisterende indsatser og aktører fra både børne- og familie- og 

voksenområdet med det formål at kvalificere sagsbehandling samt at udgøre grundlaget for 

handlinger over for målgruppen 

 Sikre et social, beskæftigelses- og uddannelsesrettet fokus 

 Sikre koordinering mellem relevante samarbejdspartnere både i selve forummet og med øvrige 

samarbejdspartnere 



 Komme med relevante faglige anbefalinger til samarbejdspartnere i konkrete situationer – 

herunder familieindsatser. Anbefalingerne kan både have en generel karakter og en mere specifik 

karakter 

 Sikre at forummets medlemmer og relevante samarbejdspartnere gensidigt er klædt på til opgaven 

 Sikre kommunikation med relevante parter – herunder politiet, med SSP-samarbejdet og specifikke 

afdelinger 

 Sikre, at der er opmærksomhed på og overlevering omkring unge inden for målgruppen, der snart 

fylder 18 år 

Politiets døgnrapporter for de over 18 årige gennemgås og indkomne bekymringer om navngivne unge 

gennemgås.  

Der foretages en kortlægning baseret på viden om tendenser i de organiserede miljøer samt en kvalificering 

af ubekræftede oplysninger omkring tendenser/hændelser i det organiserede miljø. 

Sager med unge, der enten er at finde på politiets lister eller som tages op på baggrund af oplysninger fra 

gruppens medlemmer drøftes og risikoniveau vurderes. 

Hvis det vurderes, at der skal iværksættes en kriminalpræventiv indsats, udpeges en tovholder i §115-

gruppen, der er ansvarlig for at afdække eventuelle allerede iværksatte indsatser samt tage kontakt til 

relevante aktører – det kan eksempelvis være Ungeenhedens opsøgende medarbejdere eller andre, der har 

direkte eller indirekte kontakt til den unge. §115-gruppen er ansvarlig for at klæde disse medarbejdere på 

til at løfte/være med til at løfte indsatsen for den unge.  

Hvis den pågældende ung er i efterværn og dermed har en aktiv sag i Børn og Familie, er tovholder 

ansvarlig for at koordinere med sagsbehandler inden en eventuel indsats iværksættes/klæde sagsbehandler 

på til at inddrage kriminalitetsaspektet i forhold til arbejdet med den unge. 

Handlemuligheder: 

Som udgangspunkt vil det altid være en fra §115-gruppen, der er tovholder på indsats og videndeling. 

Tovholderen er ansvarlig for at formidle relevant viden til eksempelvis sagsbehandler i sager, hvor den 

unges kriminalitet, eller uhensigtsmæssige adfærd, kan have betydning i forhold til den handleplan, der 

ligger for den unge. Det kan eksempelvis være i forbindelse med uddannelse eller arbejde.  

Politiet kan i nogle tilfælde fungere som tovholder eksempelvis i forbindelse med indkaldelse og afholdelse 

af bekymringssamtaler, hvis det er den indsats, §115-gruppen har vurderet, der skal sættes i gang.  

§115-gruppens indsatser er udelukkende af forebyggende karakter og kan altså hverken anses som 

foranstaltning, straf eller sanktion på anden vis, hvor ansvaret ligger hos en myndighed.  

Mødefrekvens og dagsorden: 

§115-gruppen for de over 18 årige mødes fast hver anden onsdag med følgende dagsorden: 

1. Opfølgning fra sidst 

2. Henvendelser og akutte indsatser fra sidst, orientering 

3. Kortlægning og videndeling, herunder drøftelser om, hvad der rør sig i de organiserede kriminelle 

miljøer 

4. Gennemgang af politiets lister, herunder vurdering og eventuelt planlægning af indsatser 

 



Bekymringsskema U18: 
 
 

Navn og CPR-nummer:  

Kort beskrivelse af sagen/bekymringen: 
 
 

 

Aftalt indsats: 
 
Herunder muligt netværk: 
 

 

Samtykke indhentet/orientering sendt med sikker 
post: 
 

 

Opfølgning: 
 

 

Ansvarlig:  
 

 


