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Quiz

 Brug mobil, tablet eller lignende, åbn 
browser og find hjemmesiden:

ttpoll.eu
Skriv session id:

SSP2021



Lovfortolkning og gul bil-leg

Inspireret af en meget populær leg på 
bagsædet af mange familiebiler, skal 
vi lege en leg – der er kun to regler:

1. Man må IKKE slå
2. Man får point, hvis man ser en gul 

bil, og råber gul bil først
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Hvad siger I til reglerne i legen, er 
de svære at forstå?

A. Nej, overhovedet ikke

B. Der er godt nok mange 
tvivlsspørgsmål, når man 
skal fortolke reglerne

C. Ja, jeg forstod dem slet 
ikke

D. Nej, men jeg kan ikke 
genkende gul, da jeg er 
farveblind for gul
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Din modstander i legen har set 
denne bil først, giver den point?

A. Ja
B. Nej
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Din modstander i legen har set 
denne bil først, giver den point?

A. Ja
B. Nej
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Din modstander i legen har set 
denne bil først, giver den point?

A. Ja
B. Nej
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Din modstander i legen har set 
denne bil først, giver den point?

A. Ja
B. Nej
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Husk gul-bil-leg til senere
NU en helt ny leg 
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Må man køre bil, når man er fyldt 
18 år?

A. Ja

B. Nej

C. Måske

D. Ved ikke
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Må denne unge fyr på 
18 år køre en tur i bilen?

A. Ja, helt 
bestemt

B. Ja, hvis han 
har kørekort

C. Nej

D. Måske
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/car">Car vector created by stories - www.freepik.com</a>



Der er flere krav:

 Han skal have ret til at køre i lige 
præcis den bil (eje den, leje den, 
låne den el. lign.)

 Bilen skal være ansvarsforsikret
 Bilen skal være indregistreret (hvis 

han vil køre på offentlig vej)
 Bilen skal være sikker (dvs. 

ordentligt dækmønster, gode 
bremser osv.)
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/car">Car vector created by stories - www.freepik.com</a>



Der skal tages hensyn
til mange love og regler:

 Færdselsloven (har han gyldigt kørekort, 
er bilen sikker, er den ansvarsforsikret?)

 Aftaleloven (hvis bilen er lånt eller lejet)
 Straffeloven (hvis han har stjålet bilen)
 Bekendtgørelse om ansvarsforsikring
 Lov om godkendelse og syn af køretøjer
 Forsikringsaftaleloven
 …
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/car">Car vector created by stories - www.freepik.com</a>



Justitsministeriets vejledning 
om behandling af 
personoplysninger i SSP

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Databeskyttelse/endelig_vejledning_om_ssp.pdf
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Eksempel fra justitsministeriets 
vejledning, s.19

”SSP-konsulenten, Ulla [fra Løvel Kommune], 
mener, at den bedste frivillige mentor for Peter vil 
være Peters fodboldtræner. Ulla må gerne 
videregive Peters navn og oplysninger om 
manglende rollemodel til fodboldtræneren. 
Videregivelsen er ikke mulig efter retsplejelovens 
§ 115, men det er derimod muligt efter 
databeskyttelsesforordningen. Årsagen hertil er, 
at det er i samfundets – SSP-samarbejdets – og 
Peters interesse, at Peter får en frivillig mentor, 
og at det er rimeligt, nødvendigt og sagligt.”
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Må Ulla fra kommunen i eksemplet gå til 
fodboldtræneren og fortælle om Peters 
problemer og behov for en mentor?

A. Ja, ifølge 
databeskyttelses-
forordningen

B. Kun med Peters og 
forældrenes 
samtykke

C. Det kommer an på…
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Hvad er det, eksemplet med Ulla, 
Peter og mentoren viser?

 Det viser faktisk kun, at hvis Ulla 
har et job, som giver hende ret til 
at udpege mentorer til unge i 
kommunen, så må hun naturligvis 
passe sit arbejde…
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Hvad er det, eksemplet med Ulla, 
Peter og mentoren IKKE viser?

 Det fortæller ikke noget om, hvad 
det er, der giver Ulla ret til at 
udpege en mentor…

 Man kan få det indtryk, at det er 
fordi hun er SSP-konsulent, at hun 
har ret til det, men det vil være en 
misforståelse
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Hvor findes hjemmel til at udpege 
en mentor for Peter?
• Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9 ”Anden hjælp, der har til formål at 

yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.”
 Betingelser:

 § 50-undersøgelse + Peters forældre er enige om behovet og om 
løsningen

 Peter er i et forbedringsforløb jf. § 54, stk. 3 i lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet

• Kriminalforsorgens mentorordninger
• Betingelser: Dømt, bedømmes mellem, høj eller højrisiko, har særligt behov for 

støtte, som ikke kan dækkes på anden måde, og er motiveret, jf. cirk. nr. 9697 
af 18. juli 2019

• Beskæftigelsesindsatslovens § 47, jf. bkg. om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 52

 Betingelser: Styres i jobcenter, skal udforme en plan (”Min plan”), der skal 
indeholde oplysninger om målet med mentorstøtten, mentorens navn mv., 
hvilke opgaver mentoren skal bistå med, varighed af perioden og timetallet
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Det er således, en HELT NØDVENDIG FORUDSÆTNING, at Ulla er 
ansat til at administrere lige præcis DE regler i kommunen. Hun får 
ikke den adgang udelukkende ved at være ansat som SSP-konsulent.



Hvad nu, hvis Ulla var politiets og ikke kommunens 
SSP-medarbejder? Kunne hun så gå til 
fodboldtræneren og bede ham være mentor for 
Peter?

A. Nej
B. Ja
C. Måske
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Har politiet andre adgange til at fortælle fodboldtræneren om 
Peters kriminalitetsproblemer, hvis det IKKE er et led i 
opklarende eller i arbejdet med at stoppe en forbrydelse 
under udførelse?

A. Nej, politiet har også 
tavshedspligt om kriminalitet 
og andre personlige forhold

B. Ja, når det er for at forebygge 
kriminalitet jf. rpl § 115

C. Ja, det følger af rpl § 115 a
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Gul-bil-leg på rigtige lovregler:
Retsplejelovens § 115a

”Politiet kan videregive fortrolige 
oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 
18 år,...”

22



Retsplejelovens § 115a

”Politiet kan videregive fortrolige 
oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 
18 år, til forældre…”
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Retsplejelovens § 115a

”Politiet kan videregive fortrolige 
oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 
18 år, til forældre eller andre, herunder 
familiemedlemmer, der har lignende tætte 
relationer til den pågældende person…”
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Retsplejelovens § 115a

”Politiet kan videregive fortrolige 
oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 
18 år, til forældre eller andre, herunder 
familiemedlemmer, der har lignende tætte 
relationer til den pågældende person, hvis 
videregivelsen må anses for nødvendig som 
led i en kriminalitetsforebyggende indsats 
over for personen.”
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Så pas på med eksemplet:

 Kun personer, der administrerer en af 
lovens mentorordninger, kan videregive 
oplysninger til fodboldtræneren

 En aftale om en rent ulønnet, frivillig 
mentorordning kræver klart samtykke fra 
Peter og forældrene, og kan ikke 
anbefales som en løsning
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Hvornår kan man så videregive 
personfølsomme oplysninger, og til hvem?

Regler om værdispring:
- Typisk politianmeldelse

SAMTYKKE SSP-reglen

Underretningspligten
(til socialforvaltningen)
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Nærmere om tavshedspligten – hvad 
må ikke videregives uden hjemmel?

 Oplysninger om private forhold:
 Kriminalitet
 Misbrug
 Forhold i hjemmet (der ikke er 

offentligt kendte)
 Krænkelser, den unge har været udsat 

for
 Sygdom
 Osv.



Konsekvenser af overtrædelse af 
tavshedspligten?
Tre typer af konsekvenser:

 Ansættelsesretlige konsekvenser
 Vurderes af ledelsen

 Straffelovens § 152: Ulovlig videregivelse 
kan straffes med bøde eller fængsel i 
indtil 6 måneder
 Vurderes af domstolene

 Brudt tillidsforhold
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Konsekvenser af overtrædelse af 
tavshedspligten?

 Brudt tillidsforhold
 Konsekvenser for den almindelige opgave 

(f.eks. som lærer)
 Konsekvenser for den specielt 

kriminalitetsforebyggende indsats
 Konsekvenser for den unges fremtidige 

kontakt med myndighedspersoner
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Hovedregel = tavshedspligt
Videregivelse kun tilladt, hvis der er særlige 
undtagelser:

 Hjemmel (=lov til, ret til eller pligt til) at 
videregive oplysninger

 Samtykke

 Pligt til at videregive oplysninger
 HUSK derfor at informere om, at videregivelse kan blive 

nødvendig!

 Værdispring (ekstremt alvorlige situationer)
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Gul-bil-leg på rigtige regler – nu på 
SSP-reglen i RPL § 115
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Lbkg. nr.: 1257 af 13/10/2016 

Retsplejelovens § 115: SSP-reglen

Uddrag af stk. 1:

Politiet kan videregive oplysninger om 
enkeltpersoners rent private forhold til 
andre myndigheder, hvis videregivelsen må 
anses for nødvendig af hensyn til
1) det kriminalitetsforebyggende
samarbejde (SSP-samarbejdet)
[…]



Hvem omhandler SSP?

A. Unge under 18 år
B. Unge under 16 år
C. Unge i grundskolen
D. Unge i grundskolen og 

på 
ungdomsuddannelserne

E. Der er ingen 
aldersgrænse

F. Alle kriminalitetstruede 
uanset alder 34



Svaret må findes i en fortolkning af 
S, S og P

 Skole
 Socialforvaltning
 Politi

For, at samarbejdet er relevant, må det 
altså handle om de personer, som disse 
tre instanser har til fælles…

Des flere instanser, der deltager, des 
oftere må nogen nok forlade møderne 35



Hvad er så SSP+?

 SSP+ bruges også som betegnelse 
for SSP

+ PSP
+ KSP
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PSP:
RPL § 115, stk. 1, nr. 2

Videregivelse af oplysninger kan ske, hvis 
det er nødvendigt af hensyn til:

2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder 
og social- og behandlingspsykiatrien som led i 
indsatsen over for socialt udsatte personer 
(PSP-samarbejdet)

37



Hvem omhandler PSP?

A. Alle socialt udsatte
B. Alle over 18, der 

er socialt udsatte
C. Alle socialt udsatte 

mellem 18 og 25
D. Alle socialt 

udsatte, der er 
kriminalitetstruede 
og under 25
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KSP, 
RPL § 115, stk. 1, nr. 3

Videregivelse af oplysninger kan ske, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til:
3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder 
og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for

a) dømte, der løslades fra institutioner under 
kriminalforsorgen,

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
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Hvem omhandler KSP?
A. Alle, der kan være 

truet af kriminalitet
B. Alle over 18, der 

kan være truet af 
kriminalitet

C. Personer, der 
løslades efter 
frihedsberøvelse

D. Alle mellem 18 og 
25, der kan være 
truet af kriminalitet

E. Alle dømte  under 
25 40
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Lbkg. nr.: 1308 af 09/12/2014

Retsplejelovens § 115:
SSP-reglen

Uddrag af stk. 2:

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



”må ikke videregives med henblik 
på efterforskning”

42<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created by studiogstock - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>
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Retsplejelovens § 115:
SSP-, PSP- og KSP-reglerne

Stk. 3:  
Inddrages selvejende institutioner, der 
løser opgaver for det offentlige inden for 
social- og undervisningsområdet eller social-
og behandlingspsykiatrien, i de former for 
samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i 
samme omfang som nævnt  stk. 1 og 2 
udveksles oplysninger mellem 
myndighederne 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.
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SSP-reglen kort
 I kan videregive (dvs. ikke pligt)

 Kun til andre offentlige myndigheder eller 
selvejende institutioner (dvs. ikke til 
foreninger eller private)

 Det skal handle om informationer der er 
nødvendige for:
 Kriminalitetsforebyggelse
 Samarbejde om socialt udsatte
 Samarbejde om ”udslusning” i samfundet

HUSK at personsager KUN må drøftes mellem 
dem, der har brug for den konkrete viden
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