Referat Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet
4. september 2014

Dagsorden til bestyrelsesmødet
Torsdag den 4. september 2014 kl. 9.30 – 19.30
Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Nr.
Punkt
Kommentar og opsamling
Status på ”bolde i
Oplæg/orientering fra KU
luften”
1. Ungeprofilundersøgelsen:
1.
a. Har haft møde med socialstyrelsen, positive
meldinger, Socialstyrelsen vil gerne deltage i
arbejdsgruppen.
2. Fælles temadage:
a. Aftale med Socialstyrelsen om at lave fælles
temadage om ”den nordirske model”, samt
systematisk risikovurdering, og
netværkssamråd. 2 temadage –Jylland og
Sjælland, primo november. Målgruppen er SSPkoordinatorer.
3. Socialministeriet:
a. Møde ang. forebyggelse af radikalisering.
4. DKR - vision og nye mål: Camparrangement d. 18.
sept. 2014
5. Børnerådet:
a. Ungeinddragelse. Haft et enkelt møde om
sparring på et projekt
6. Ungenetværket: 16+området, (prod.skoler,
efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskoler
mv.). Er med nu, gør op senere om det er relevant.
7. Partnerskaber: Ungdomsringen,
ungdomsskoleforeningen, Fonden for socialt ansvar.
Løbende drøftelser om forskellige
samarbejdsmuligheder.
8. Internationalt/ nordisk samarbejde:
a. Løbende samarbejde
9. Fagudvalg:
a. Restorative Justice – forsøger stadig at få
kronik udgivet. Desuden ønskes en mulighed
for at kunne udtale sig yderligere, på vegne af
SSP-Samrådet.
b. Diskussion: sondring mellem at udtale sig med
præsentation af nye ideer – og så anbefalinger
af konkrete tiltag. Fagudvalgene skal kunne
udfordre og afprøve nye ideer.
i. Beslutning: Fagudvalgene kan
underskrive sig ”fagudvalg for… ”,
Såfremt der skal underskrives SSPSamrådet, skal det ind omkring

formanden. Ellers opbakning fra
bestyrelsen til at forsøge at få mere
presse på fagudvalgenes
arbejdsområder.
Besøg af LG-Insight
2.

3.

4.

5.

Fremadrettede tiltag
Gruppearbejde og
opsamling i plenum
Grupperne udarbejder
konkrete forslag til
handlinger og indsatser
etc.
Ungeprofilundersøgelse
Partnerskabsaftale
Kommissorium/styregruppe

Kurser/temadage/
Årsmøde
(Herunder budget,
aftaler, forpligtigelser
etc.)

Henvendelse fra LG-Insight omkring partnerskab til
forebyggelse af unges tilknytning til bander/grupperinger
(se evt. mail fra LG i bilag til dagsorden til møde med
Socialstyrelsen)
1) Præsentation af ønske om at lave temadage om indsats i
og med grupper.
a) Kan være en mulighed for kommuner at indgå i dette
arbejde.
Opfølgning på drøftelse på døgnmødet omkring:
2) Camp
3) Temaer og redskaber til værktøjskasse til brug i
forbindelse med Ungeprofilundersøgelse
4) Professionalisering af SSP-Samrådet (muligheder for
ekstern økonomisk støtte, sekretariat, partner-skab med
eksterne organisationer m.m.)
1)
2)
3)
4)

Ansøgning i behandling ved Veluxfonden
Socialstyrelsen med i arbejdsgruppe ang. spørgeskema.
NFC har inviteret til kaffe om fx ungeprofilundersøgelsen
Efterfølgende drøftes om vi skal lave et stort fællesmøde,
med relevante parter.
5) Linien holdes varm til relevante samarbejdspartnere og
6) Finansieringsmuligheder afdækkes stadig.
7) Spørgeskemaet udarbejdes under alle omstændigheder
8) Få børne-kulturchefforeningen med.
9) Kontakt UV-min. ang. trivselsundersøgelsen
Udarbejdelse af værktøjskasse
Partnerskaber
Projektbeskrivelse vedlagt
1) Opsøgende arbejde (oktober 2014)
2) Introkursus (januar 2015)
a. Benny udarbejder råskitse til program.
Fagudvalgene skal hver tilrettelægge 1½ time om
fredagen. Lars Holmberg og Eva Nauer er på.
Kursusledelse Benny Husted og Jesper Snitgaard.
b. Brochure ud inden 1. oktober
3) Seancer med Socialstyrelsen (efterår 2014)
4) Årsmøde 2015 (marts 2015)
a. Fokus på overgange, hvor der er øget risikoadfærd.
b. Spændende oplægsholdere på banen
5) Skal vi overveje at lave et kursus om brug af sociale
medier igen – det er ved at være længe siden.
a. Kursusudvalget arbejder videre med at samle
ideer.
i. Fra Bitcoins, bedragerier, til trusler,
uønskede billeder, når brug af sociale
medier bliver problematisk – eller skaber
grundlag for kriminelle handlinger, osv.
tilbagemeldinger til Aksel og Ole.

6.

Eksterne kontakter

1) Ungdomsringen
a. Netværksmøde med repræsentanter fra
ungdomsringens bestyrelse. (Jørgen)
b. Samarbejde om udmelding af kursustilbud mv.
2) Ambassadør fra DKR:
a. der er intet nyt. Der har været 3 seancer for
Østjylland, København og Sønderjylland.
Tilbagemeldingerne er meget negative.

7.

Økonomi

1) Det koster at finde nye EAN-numre – så de skal være
korrekte.

8.

Repræsentationer

9.

Fagudvalg

10.

Kredsrunde

1) Referater fra div. Udvalg og repræsentationer må gerne
sendes rundt.
2) Voldstænketank. (Aksel) møde 5. sept.
3) Folkemøde: henvendelse fra Center for Socialt Ansvar om
samarbejde. Vi melder tilbage at vi gerne vil mødes med
dem. Mikael Kelk melder sig med på banen, sammen med
Jørgen, Martin B, og Benny.
1) Skal vi overveje at lave et fagudvalg for ”forebyggelse af
bander”? –
a) Martin, Morten og Pernille forsøger at revidere
kommissorium for ”SSP+-fagudvalg”, således at det i
første omgang kan det ligge i det eksisterende
fagudvalg for ”SSP+”. Det kan så senere overvejes at
opdele de to udvalg.
b)
2) Nordsjælland: drøftet udvikling af Social pejling, indsats
om bekymringssamtaler ønskes fra politiets sekr.
Hashundersøgelse fra Nordsjællands politi.
3) Østjylland: Radikalisering og ekstremisme sammen fra
socialstyrelsen. Der arbejdes med Social Norms Marketing,
og en gruppe tager til Virginia, for at lære mere. Hash på
dagsordnen – endnu ingen beslutning om hvordan der
skal arbejdes med det.
4) Vestegnen: social pejling skal nu løftes i fællesskab
mellem kommuner og politi. Nyt koncept vers. 2.0.
Restorative Justice fylder en del, og der ønskes iværksat
projekt. Drøftelser om lokalråd og kredsråd, hvor man
ønsker kommunerne mere på banen, da politiet sidder på
dagsordnen.
5) Sydsjælland og Lolland og Falster: Social pejling, behov
for at tale organisering – da flere kommuner er udfordret.
6) Sønderjylland: årsmødesnak, ved at færdiggøre
ungeprofilundersøgelsen. Politiet har finansieret Julie som
medarbejder, og kommunerne har derfor kun skullet
lægge timer i.
7) København: Mikael Kelk er ny formand for kredsen. Kbh.
er færdig med halvårsrapportering. Har set lidt på
pigebander.
8) Midt og vestjylland:Er optaget af at lave en beskrivesle af
hvad politiet og hvordan politiet kan byde ind i SSPSamarbejdet. Vidensdeling om forebyggelsesdage på
ungdomsuddannelserne. ”på eller påvirket” – Skive tiltag.
9) Sydøstjylland:temadag om unge og rusmidler på

ungdomsuddannelserne

11.

Næste møde:

12.

Evt.

1) Lokalråd og kredsråd – hvordan kører det? Kan vi få nogle
med som kan lytte til hvilke oplevelser vi har med lokalråd
og kredsråd? Evt. sammen med NFC.
2) Pulje fra Socialministeriet om ”indsats mod asocial
adfærd”.

