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Formandsberetning for SSP-Samrådet 2014
Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP-Samrådet, som netop er blevet aflagt mundtlig på Generalforsamlingen den
18. marts 2014.
Året 2013 er nu blevet til et nyt kapitel i SSP-Samrådets historiebog. SSP-Samrådet havde sidste år eksisteret som organisation i 25 år, hvilket blev markeret på behørig vis i
forbindelse med Årsmødet 2013.
Nu står vi foran nye udfordringer:





En skolereform er under udrulning - en reform der kan vende op og ned på begreberne Skole og Fritid. Det er fremover den enkelte skole og skoleleder, der i høj
grad kan definere og fastsætte omfanget af den lokale SSP-indsats.
Den markant faldende kriminalitet blandt børn og unge er en positiv tendens, som
vi i det kriminalpræventive arbejde skal fastholde, ligesom videreudvikling af de
nødvendige indsatser og metoder skal prioriteres. Vi skal samtidig fastholde fokus
på og italesætte de langsigtede, helhedsorienterede og tværfaglige indsatser.
Medierne og en række eksperter har dog ikke helt forstået den nye virkelighed
med de mange flere lovlydige unge, eller også har de anden agenda. Det giver os
en kæmpestor opgave, nemlig at bekæmpe flertalsmisforståelser blandt journalister, hos medierne generelt og i nogle tilfælde blandt fagpersoner.

Jeg vil starte med at give nogle highlights fra det forgangne år, og så slutte af med at se
lidt fremad.
Arbejdet i bestyrelsen
Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder samt et døgnmøde. Næstformændene har
været indbudt til et af disse møder og er mødt talstærkt frem. På døgnmødet havde vi
gæster fra DKR og fik tid til gode og konstruktive diskussioner og meningsudvekslinger.
Det var i høj grad med til at opkvalificere vores deltagelse på Folkemødet 2013.
Det har igen været et travlt år, men ved fælles hjælp er vi kommet i mål og har videreudviklet SSP-Samrådet til en slagkraftig organisation.
Arbejdet med at planlægge og styre Årsmødet er i år lagt i hænderne på SSP-kreds Fyn.
Der skal herfra lyde en stor tak for det store arbejde, der er ydet af fynboerne med at
udarbejde et meget spændende program.
Vi har sideløbende med arbejdet i bestyrelsen, afholdt møder i KU (koordinationsudvalget). Det har været møder, hvor næstformanden, kassereren og formanden har brugt
tiden til at planlægge og koordinere den daglige drift af foreningen samt til at forberede
bestyrelsesmøderne og sørge for, at de mange eksterne henvendelser og forespørgsler
om dette og hint er blevet klaret. Ud over de fysiske møder, er der blevet mailet og telefoneret i stor udstrækning over ugens syv dage og aftener. Jeg vil gerne rette en stor tak
Martin og Aksel for et flot og meget loyalt samarbejde.
Arbejdet i kredsene
Der er en fast mødekultur og en række traditioner ude i kredsene. I 2013 har der endvidere været flere fællesarrangementer mellem to eller flere kredse, så der er en klar tendens til, at det tætte samarbejde mellem kommunerne er blevet rodfæstet.
Arbejdet i SSP-kreds Sydøstjylland omkring UNGEPROFIL-undersøgelser er nu på vej til
at blive lavet til et landsdækkende tilbud, hvor SSP-Samrådet kommer til at stå som afsender og formidler på længere sigt. En særlig tak skal lyde til Benny Husted for et kæmpearbejde med beskrive og udvikle konceptet fra en undersøgelse i en kreds, til at kunne
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være et tilbud for alle kommuner i Danmark. De sidste nye tiltag i undersøgelsen, som
handler om at afdække den SOCIALE KAPITAL, er udviklet sammen med Flemming Balvig. Resultaterne fra denne indsats er blevet formidlet, og kan virke som inspiration for
andre kredse.
Fagudvalg
På Årsmødet 2013 fik vi sat fokus på vores fire fagudvalg, og vi må konstatere, at det var
en rigtig beslutning vi traf for snart to år siden – nemlig at udfordre og opfordre flere af
vores medlemmer til at spille med i udviklingen af SSP-området i Danmark. Vi vil senere
på Generalforsamlingen få en status fra de fire fagudvalg, men jeg her kort nævne nogle
ting.





Restorative Justice: Temadag om genoprettende stormøder med ca. 50 deltagere og en planlagt studierejse til Belfast til maj med 17 deltagere.
Gadeplansarbejde: Kursus med 56 deltagere fra hele landet og stor tilfredshed
fra alle trods de meget forskellige forudsætninger, man mødte frem med. Planlagt
nyt kursus til oktober 2014.
18 + udvalget har haft en del udskiftninger men er nu ved at indsamle erfaringer
og modeller fra landet, og vil arbejde med bud på definition af SSP-opgaven for de
over 18 årige. Har afholdt flere spændende og konstruktive møder.
Læseplan i skolerne (tidligere National læseplan) kommissoriet er nu blevet omformuleret, og gruppen forsøger at indsamle læseplaner fra kommunerne for at få
et samlet overblik over alle de mange gode intentioner og materialer, der findes.
Senere skal det publiceres via vores webside og en konference om god praksis.

Kommunikation
Facebookgruppen ”SSP-Samrådet” er blevet vores flagskib ud af til. Det havde jeg ikke
set komme. Og selv om FB nu er 10 år gammel og på retur, så er jeg meget imponeret
over den aktualitet og seriøsitet, der findes på facebookgruppen. Det har vist sig, at siden
er så tilpas nørdet, at vi får relevante og meget velmente indlæg. Så stor ros herfra til
idémændene og administratorerne.
Vi har fået udsendt 6 nyhedsbreve i det forløbne år, og satser på at fortsætte med denne
informationsform. Vores hjemmeside er kørt fint ind. Det er ved at være tiltrængt at få
lavet et lille grafisk løft, men indholdsdelen skal vi holde fast ved. Vores Web-master Ole
Rasmussen, skal også have en stor tak herfra, for altid at være hurtig, hjælpsom og effektiv. Vi må dog erkende, at vi aldrig får ressourcerne til at køre det optimalt. Vores ønsker om at være topaktuelle og formidle den nyeste viden er ikke realistiske. Vi skal primært satse på, at have en opdateret og brugbar hjemmeside, hvor man kan finde sin
lokale kontakt til SSP, og kan få viden om SSP-Samrådet som organisation og samarbejdspartner. Derfor er det stadigvæk vigtigt, at alle bidrager til, at det er de korrekte
data, som vi formidler.
Uddannelse og opkvalificering
En af vores kerneydelser i SSP-Samrådet har altid været INTRO-kurser til nye SSPmedarbejdere. Og andre kurser med faglige indspark på det tværfaglige kriminalitetsforebyggende område. Vi har i januar 2014 afviklet endnu et Introkursus med knap 30 deltagere i Fredericia. Der var stor tilfredshed med både indholdet og det sociale netværk,
som blev skabt undervejs.
Temadag om ungegrupperinger og bander
Det er et stort ønske, at SSP-Samrådet hvert år kan udbyde og tilbyde en temadag med
et aktuelt og relevant emne. Vi havde i år valgt at sætte fokus på ”Ungegrupperinger og
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bander”. Et emne der desværre igen i år var højaktuelt. Og med 123 deltagere fik vi stor
opbakning til dagen, som blev afviklet i Odense i starten af december 2013.
Folkemødet 2013
Som tidligere nævnt var SSP-Samrådet repræsenteret på det store Folkemøde i Allinge i
juni 2013. Vi havde valgt at stille op i et tæt partnerskab med DKR, og havde et godt
samarbejde og stor enighed om at sætte fokus på Social pejling, flertalsmisforståelser.
Der er udsendt et særnummer af vores nyhedsbrev, som fortæller om de mange gode
indslag og det netværk, som vi var med til at opbygge og vedligeholde. Vi har efterfølgende evalueret vores deltagelse og resultaterne af Folkemødet 2013 i bestyrelsen. Der
er enighed om, at vi stiller op igen i år, og at vi skal være tidligere ude for at få aftaler på
plads, samt at vi både skal satse på 2 - 3 egne tilbud og at være medspillere i andre organisationers arrangementer.
Dialog med ungdomsuddannelserne i UNGENETVÆRKET
SSP-Samrådet er indgået i et samarbejde med en række af de organisationer, der tilbyder uddannelse og opkvalificering af de unge efter grundskolen. Målet med dette ”Unge
Netværk”, som det er kommet til at hedde, er at sætte fokus på hjælp og støtte til de
unge frem for kampen om de unge, der kører mellem ungdomsuddannelserne. Deltagerne i netværket er: Ungdomsskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Produktionsskoleforeningen, Landsforeningen af 10. klasses skoler, Danske Erhvervsskoler, SSP-Samrådet,
Frie Fagskoler, Skole-forældre og VUC-foreningen.
Høringssvar
Vi har i årets løb givet to høringssvar fra SSP-Samrådet til diverse ministerier og styrelser. Det handler om ”Stofpakken” fra Sundhedsstyrelsen og lovændringer på Lov om Social Service ”Ny indsats mod asocial adfærd”. Der har været en fin dialog mellem både
medlemmer og bestyrelse og fin opbakning til vores høringssvar. Så også på dette felt er
SSP-Samrådet blevet en aktør, man tager alvorligt.
Samarbejdet med DKR.
Vores repræsentanter i de 3 udvalg samt Forretningsudvalget, har igen ydet et godt
stykke arbejde. SSP-Samrådet er igen aktive omkring planlægning og afvikling ved den
kommende Årsmesse. ”Den positive ungdomsudvikling” er temaet, og vi har lavet et
messeområde med SSP-kreds Østjylland og SSP-kreds København samt SSP-Samrådet
som organisation, så vi i fællesskab kan være med til at profilere SSP-tanken.
Der er stadig gang i de mange fællesprojekter mellem DKR og TRYGFONDEN, og vi er
medspiller på en del af dem. Forældreinvolvering, som vi fik præsenteret på Døgnmødet
er nu ved at blive lanceret. Der har været personskifte på nogle projekter, men Ambassadørkorpset er også gået ind i en pilotfase med deltagende kommuner.
Nordisk samarbejde
Som en opfølgning på Formandens deltagelse i en række nordiske arrangementer både
via pladsen i Forretningsudvalg i DKR, og som gæst ved årsmøderne i 2013 hos både SLT
i Norge og hos SSP-Samarbejdet på Færøerne, har vi besluttet, at tiden er inde til at
tænke nordisk på SSP-området. På dette årsmøde har vi derfor valgt at invitere kolleger
fra nogle af de nordiske lande, og det er dejligt, at vi får deltagere fra Norge, Sverige og
Grønland, samt igen i år fra Færøerne. Vi afholder i forbindelse med årsmødet et lille
nordisk møde, hvor vi vil give korte statusbeskrivelser af SSP-tanken i de 5 lande, samt
drøfte et mere formaliseret nordisk samarbejde fremover.
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Lidt om fremtiden
CAMP
På Generalforsamlingen sidste år blev det drøftet om vi skal prøve invitere en række nøglepersoner og forskere mv. til en CAMP. Målet med dette døgnmøde vil være at diskutere,
debattere, konkludere og færdiggøre et produkt, som kan være grundlaget for et nyt
”SSP-begreb”, der er mere up to date eller en National Forebyggelsesstrategi, der kan
være idéoplæg (eller beslutningsdokument) for det politiske niveau. Lad os håbe, at det
lykkes at gennemføre en Camp i en eller form i dette kalenderår.
Ungeprofilundersøgelsen
SSP-Samrådet vil gerne være med til, at vi får Ungeprofilundersøgelsen udviklet som et
brugbart koncept for alle landets kommuner. Vi har en række gode erfaringer fra mange
kommuner med at lave undersøgelser, men det er ikke muligt at sammenligne, da der
ofte er tale om forskellige skemaer. Vi har haft et møde med DKR og har lavet et kommissorium for SSP-Samrådets rolle og indflydelse på projektet. En ansøgning om økonomisk støtte til at udvikle Ungeprofilundersøgelsen er sendt til TRYG-fonden. SSPSamrådet har også valgt at anvende noget af vores egenkapital på denne sag.
Folkemødet 2014
SSP-Samrådet deltager igen med nogle repræsentanter fra bestyrelsen. Vi har valgt at
have en fælles base sammen med DKR, da det var en god synergi vi oplevede i 2013.
SSP-Samrådet ønsker at lave nogle arrangementer sammen med andre organisationer,
der har fokus på de udsatte unge og som byder ind med temaer af SSP-relevans.
Dialogmøde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
SSP-Samrådet er den 9. april 2014 blevet inviteret af Ministeriet til fagligt dialogmøde
om Regeringens ”Sociale 2020 mål om kriminalitet blandt udsatte unge”, hvor vi skal
komme med et oplæg til inspiration og drøftelse blandt andre fagfolk, videnspersoner og
organisationer.
Afslutning
Der kan være en diskussion om, hvad den enkelte medlemskommune får for sine kontingentkroner. Jeg synes, at den aktivitet, som beretningen afspejler, viser at aktivitetsniveauet i foreningen er meget stort. Og det viser også, at man ikke kan komme udenom
SSP-Samrådet, når der diskuteres kriminalpræventive indsatser i bred forstand. Den
Manpower, som er i SSP Samrådet er jo desværre begrænset af, at vi alle har fuldtidsjob
ude i kommunerne, som skal passes, samtidig med at vi gerne vil drive en forening som
SSP-Samrådet på professionel vis. Det giver naturligvis nogle begrænsninger.
Jeg vil slutte denne beretning med en stor tak til alle vore samarbejdspartnere, bestyrelsen og ikke mindst alle medlemmer ude i kommunerne.
Vingstedcentret
18. marts 2014
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. 4 – 6 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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