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Formandsberetning for SSP-Samrådet 2015
Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP-Samrådet, som netop er blevet aflagt mundtlig på Generalforsamlingen den
17. marts 2015.
Denne beretning er bygget op i tre dele: Status, samarbejdsrelationer og planer
Status over SSP-Samrådet
På generalforsamlingen i 2011 vedtog vi nogle visioner for SSP-Samrådet.
Vision 1: ”SSP-Samrådet er det landsdækkende netværk, hvor forskningsbaseret
og/eller anerkendt viden samt erfaringer bruges til helhedsorienterede indsatser på det
kriminalitetsforebyggende område.”
Vision 2: ”SSP-Samrådet arbejder for at skabe sammenhæng i lovgivningen mellem relevante ministerier i forhold til kriminalitetsforebyggelse.”
Det er her på sin plads at gøre status og se, om vi er kommet nærmere målet. Vi er nu
oppe på 98 medlemskommuner, så vi kan ikke blive mere landsdækkende. Og med vores
organisering med de 12 SSP-kredse har vi det lokale netværk, der både kan og vil dele
viden, og hele tiden udvikler nye metoder. SSP-Samrådet er blevet en stærk medspiller,
som i kraft af viden og faglighed bliver flittigt brugt af medier og andre aktører på ungefeltet.
Skal vi tage en kort runde internt, så har vi haft fire bestyrelsesmøder og et døgnmøde.
Igen i år havde vi næstformændene med til et af møderne.
På mødet i januar meddelte vores mangeårige kasserer, Aksel Poulsen, at han senere på
året går på pension, hvorfor der skal vælges en ny kasserer. En stor tak til Aksel for de
16 år på pengekassen og en helt enestående indsats og engagement for SSP-Samrådet.
Der er i år udkommet tre nyhedsbreve, der findes på hjemmesiden, som i øvrigt er blevet
opgraderet til et mere nutidigt design.
De fire fagudvalg, som vi oprettede for 3 år siden, har alle ydet en kæmpestor indsats.
Det har været dejligt og inspirerende at følge med på sidelinjen. Fagudvalgene vil senere
på generalforsamlingen få tid til at fortælle om deres arbejde og give nogle bud på næste
skridt. En stor tak til alle, som har deltaget i fagudvalgenes arbejde, det har medvirket til
at styrke vores faglige profil og gøre SSP-Samrådet mere kendt.
Ungeprofilundersøgelsen fra SSP-kreds Sydøstjylland, som vi fortalte om sidste år, er
stadigvæk på vej mod at blive et landsdækkende tilbud. Vi har forgæves søgt forskellige
fonde, men heldigvis er der mange aktører på dette felt, og med stor vedholdende energi
er det lykkedes at få DKR, Statens Institut for Folkesundhed, Socialstyrelsen og Komiteen
for Sundhedsoplysning med bag projektet. Benny Husted vil senere på generalforsamlingen fortælle om de nye muligheder. Igen en kæmpeindsats af nogle ildsjæle, som her
skal have en stor tak.
Samarbejdsrelationer:
SSP-Samrådet er en meget lille og skrøbelig organisation, når vi ser på manpower og
sekretariater, især hvis vi sammenligner os med andre indenfor samme felt (DKR, Børnerådet, Ungdomsringen, Børns vilkår, Red Barnet m. fl.).
Vi har dog formået at skabe en platform, hvor vi bliver inviteret med og lyttet til samt
inddraget i en række andre initiativer.
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Børnerådet kontaktede os, så SSP-Samrådet kunne komme med i et ekspertpanel, der
skulle kvalificere en stor undersøgelse af børn og unges egen oplevelse af tryghed og
kriminalitet i et udsat boligområde.
Socialstyrelsens nye kontor for sårbare unge og integration deltog i vores døgnmøde,
hvor vi indgik nogle samarbejdsaftaler, som blandt andet resulterede i to fælles temadage, hvor Fagudvalget for Genoprettende Ret og Socialstyrelsen gav oplæg til op mod 160
SSP-kolleger og andre fagfolk. Dette samarbejde fortsætter med møder hvert kvartal
fremover.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold havde et møde
med SSP-Samrådet i forbindelse med udformningen af den nye radikaliseringsindsats. På
dette møde blev vi enige om, at vi fortsætter samarbejdet mellem SSP-Samrådet, PET og
ministeriet på kredsniveau.
Manu Sareen inviterede igen til Socialt Topmøde med en række af de centrale organisationer indenfor børne- og ungeområdet. Vores næstformand Martin Bannow deltog, og fik
en god dialog med de øvrige deltagere.
DKR: SSP-Samrådets formand har fået fornyet sin plads i Forretningsudvalget for de
kommende tre år. De mange TrygFondsprojekter er ved at lukke ned, og et af de sidste
er ”Forebyggelse af Ungdomskriminalitet”. Det består af fire workshops med mange
spændende indlæg, og her er jeg glad for at vi også fra SSP-Samrådet bliver taget med
på råd.
Nordiske kontakter: På sidste årsmøde havde vi besøg af kolleger fra Grønland, Færøerne, Norge og Sverige. Igen i år har vi gæster fra Grønland og Færøerne med på Årsmødet. Jeg deltog i 2014 i DKR’s Nordiske møde med de andre nordiske lande i Nuuk på
Grønland. Det var spændende og givende at høre og bidrage med nyt og input fra Finland, Sverige, Norge, Danmark og Grønland.
Folkemødet 2014: SSP-Samrådet deltog med en lille delegation på tre personer og
havde base sammen med DKR. Vi havde to events om Social Pejling, og indgik i en quiz
sammen med DKR. Derudover brugte vi megen tid på at gå rundt og netværke. Formanden var med i en paneldebat i Efterskoleforeningen.
Planer:
SSP-Samrådets bidrag til DKR´s hvidbog: I forbindelse med Den kriminalpræventive
dag i Aalborg vil DKR overrække Justitsministeren en Hvidbog, som rummer en række
anbefalinger på, hvordan man kan forebygge, at unge kommer ind i banderne. SSPSamrådet har skrevet et af indlæggene i denne hvidbog. Vi har valgt at fokusere på nødvendigheden af en tydelig ramme for SSP-samarbejdet i Danmark, samt på behovet for
opkvalificering og uddannelse i det tværfaglige forebyggede samarbejde til frontpersonalet. Ligesom vi peger på, at der skal satses på en evidensbaseret forebyggelse til mellemtrinet på 4. – 6. klasse, hvis man skal nå de unge, der senere drives mod banderne.
Vi venter spændt på, hvordan Hvidbogen bliver modtaget af det politiske system.
Folkemødet 2015: Vi deltager igen i år. Vi har planlagt to arrangementer om Social
Pejling (Paneldebat og med deltagelse af unge og forældre) og om Genoprettende praksisser, ligesom vi vil prøve at indgå i partnerskaber med andre organisationer og institutioner. Vi har base sammen med DKR på Kæmpestranden. Med op mod 100.000 deltagere og måske 3.500 begivenheder/events, så er Folkemødet blevet et meget stort og lidt
uoverskueligt forum, hvor ressourcestærke organisationer eksponeres. Vi vil efter Folkemødet evaluere, hvorvidt vores indsats står mål med de eventuelle affødte effekter.

2

NYHEDSBREV
Formandsberetningen 2015
Evt. nye fagudvalg: Vi har nu haft fire fagudvalg kørende i godt tre år. Vi har drøftet, at
der skal stilles nogle tydelige kommissorier op for fagudvalgene, samt laves en tidsramme, således at vi også kan få dem afsluttet eller nytænkt. Det er igen et spørgsmål, om
der er aktive medlemmer i foreningen, der brænder for at udvikle og producere ny viden,
samt være med til at implementere dem. Nogle af de temaer vi har drøftet er Sociale
medier og Radikalisering. Så vi må se, om der er behov og lyst til at sætte nye SSP skibe
i søen.
Kurser: En af SSP-Samrådets muligheder for at tjene lidt til foreningen er ved at arrangere kurser og temadage. Der er dog mange om buddet, og vi skal hele tiden tænke på,
at det kræver ekstraarbejde af SSP-folk, der i forvejen er på fuld tid. Vi har en række
samarbejdspartnere, som også er på kursusmarkedet, og vi skal nok bruge vores energi
sammen med nogle af disse, så vi ikke laver det 4. kursus om radikalisering eller lignende. SSP-Samrådet har dog erfaringer fra Årsmødet og også det administrative redskab
Conference Manager til at vi kan udvikle os på dette område.
Ungdata.dk: Inspireret af den landsdækkende ungdomsundersøgelse i Norge kaldet
Ungdata.no, har SSP-Samrådet købt det danske domænenavn Ungdata.dk. Vi håber og
tror, at det kan blive den platform, vi i fremtiden kan lave Ungeprofilundersøgelser på i
Danmark.
Samspil med ministerier og retsudvalg: Fagudvalget Genoprettende Ret har været
meget aktive og i tæt dialog med retsudvalget. De har været inde omkring udarbejdelsen
af et lovforslag. Der er et folketingsvalg på vej, og vi må se resultatet og så starte en ny
runde.
Gennem vores samarbejde med Socialstyrelsen, har vi fået en god platform til at påvirke og være til at udvikle nye værktøjer til den sociale forebyggende indsats. Vi har en
drøftelse kørende omkring en rammesætning og en målsætning for SSP i Danmark
Dialog med KL: SSP-Samrådet deltog med tre personer på KL´s konference d. 10. marts
2015 ”Sæt tidligt ind”. Det var en konference som KL og Regionerne holdt med 450 deltagere. Fokus var, at der ikke arbejdes tværfagligt sammen, når det gælder de mest udsatte unge, som kommer ind og ud af fængsler og opholdssteder. En problemstilling, som
mange af os kender til ude i kommunerne. Vi vil prøve at holde kontakten med KL efterfølgende, så vi kan give SSP-tanken mere medvind.
Afrunding:
2014 har været et begivenhedsrigt og banebrydende år, hvor vi sammen har fået gjort
SSP-Samrådet stærkere. Det er måske ved at være tid til, at vi tager en ny visionsrunde.
Jeg vil slutte denne beretning med en stor tak til alle vore samarbejdspartnere, bestyrelsen og alle medlemmer ude i kommunerne for et godt og udviklende samarbejde
Vingstedcentret
17. marts 2015
Jørgen Pedersen
Formand for SSP-Samrådet
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på
mban@halsnaes.dk – Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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