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Formandsberetningen 2012
Dette Nyhedsbrev indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP-Samrådet, der
netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen den 20. marts 2012.
På sidste års Generalforsamling fik alle deltagerne fremlagt resultaterne af en lang visionsproces, og efterfølgende har den været rundt i kredsene for at få mere liv og handling
bag de fine skrevne ord. Jeg vil i denne skriftlige beretning lave en kort opsamling af de
mange aktiviteter og indsatser, der er udsprunget fra SSP-Samrådet i det forgangne år.

Arbejdet i bestyrelsen:
Der har været afholdt: et døgnmøde + tre ordinære bestyrelsesmøder (heraf et med
næstformænd). På bestyrelsesmøderne har vi haft besøg af flere af vore samarbejdspartnere, for at få ny viden, en dialog om fælles projekter og måske en opdatering.






NEC, hvor vi blev enige om, at NEC og SSP-Samrådet fortsætter den tætte dialog
for at styrke den fælles forebyggende indsats mellem de kommunale SSP-aktører
og Politiets Kriminalpræventive Sekretariater. Derudover holder vi tæt kontakt i
forhold til aktuelle hændelser.
DKR deltog på mødet i september og fortalte om de mange nye projekter, der udspringer af samarbejdet mellem DKR og TRYG-Fonden. Et samarbejde, der medvirker til en højnelse af det præventive arbejde og tilfører området et samlet beløb
på 82 millioner i perioden frem til 2016. SSP-Samrådet er medtænkt og udpeget,
som central medspiller i mange af de 9 projekter. Så det er meget vigtigt, at vi
kender vores besøgelsestid, og er klar til at indgå i konstruktiv dialog og samarbejde herom i de kommende år.
Kriminalforsorgen deltog i vores møde i november. Vi var fra SSP-Samrådet
meget interesseret i at få en status på, hvor langt man var nået med at udvikle
samspillet mellem Kriminalforsorgen og SSP-samarbejdet i Danmark (en opgave
Kriminalforsorgen var udset til og havde fået midler til). Forskellige modeller for et
øget samarbejde blev drøftet, og der var enighed om, at det gav mest mening at
tænke fælles på SSP+ området.

Der har været afholdt tre møder i Koordinationsudvalget, som består af formand, næstformand og kasserer, samt et utal af små telefonseancer. Disse møder er bl.a. blevet
brugt til at få samlet op på de mange løse tråde, udarbejde dagsordner til bestyrelsesmøder samt forberede det eksterne arbejde i SSP-Samrådet.

Resultater affødt af bestyrelsens arbejde:
For at sikre en opdatering og forankring af vores tanker omkring en massiv basisuddannelse på SSP-området, har vi sendt ansøgninger til både TRYG-Fonden og senere til
SATS-puljen samt Social- og Justitsministeriet. Vi havde en lang proces, hvor vi beskrev
både SSP-Samrådets rolle som omdrejningspunkt og formidler af ny viden, samt det geniale i at kunne uddanne og opgradere op mod 3.000 medarbejdere over en 4 årig periode. Desværre fik vi afslag på vores ansøgninger. Vi har ikke givet op, men må nok erkende, at det er svært at komme frem som en lille frivillig forening. Vi er oppe mod store og
stærke aktører, der fisker i de samme farvande som os. Så vejen til at komme på finansloven er stadig lang – men vi får hele tiden sået nogle frø, der nok skal blomstre.
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Efter Folketingsvalget, som resulterede i mange nye politikere på Christiansborg, rettede
vi fra SSP-Samrådet en henvendelse til Social- og Retsordførerne fra de politiske partier.
Hensigten var at høre deres bud på en effektiv forebyggende indsats, samt om de mente,
der var brug for en SSP-lov, ligesom vi fik præsenteret idéen med et tværministerielt
SSP-udvalg. Vi fik (efter nogle rykkere) en del svar, og fik på den måde også skabt kendskab og opmærksomhed på SSP-Samrådet, som en central medspiller og en organisation
med stort kendskab til det kriminalpræventive felt.
SSP-Samrådet har endvidere afgivet høringssvar i forbindelse med ændring af den kriminelle lavalder, der igen pr. 1. marts 2012 er hævet til 15 år.
Uddannelsespakkerne er nu blevet afprøvet i Sydøstjyllands kredsen og i Odense Kommune, og Stevns kommune er på vej. Vi arbejder videre med at få materialet afprøvet og
afgrænset, samt hele tiden at holde det opdateret. Det er muligt, at det kan indgå som et
element i et udvidet samarbejde med DKR og TRYG-Fonden.
En TV udsendelse på DR 2 om unge og alkohol, ”Vores fulde børn”, affødte reaktioner fra
en del medlemmer af SSP-Samrådet. Vi var som SSP-folk ikke enige i det ret ensidige
billede, der blev givet af unges druk og forældrenes lallende holdning. SSP-Samrådet
rettede derfor en henvendelse til redaktionen på DR 2, hvor vi udtrykte vores holdning
hertil. Resultatet blev et møde, hvor vi stillede med et hold af garvede SSPmedarbejdere, som kender til unges festkultur og ofte er ude til forældremøder. SSPSamrådet stillede sig på den måde til rådighed, som fagligt kompetente kilder, og det
blev brugt i den fortsatte planlægning af programmerne. Så det kan nytte at være både
kritisk og konstruktiv, samt handle hurtigt, når vi skal i dialog med medierne, hvilket vi
hele tiden bestræber os på samt i stort omfang har formået i det forgangne år.
SSP-Samrådet og Ungdomsringen har gennem de senere år haft et partnerskab omkring
tilbud og afvikling af temadage – i 2011 var det ”Tabuer i børn og unges liv”, der var
programsat, mens vi har ”Skoleskulkeri/drop out” på dagsorden i efteråret 2012.
SSP-Samrådet er blevet indbudt af Social- og Integrationsministeriet til at deltage med
tre medlemmer i en arbejdsgruppe, hvor vi skal være det praktiske islæt, der kan være
med til at klæde politikerne bedre på til en kommende lovgivning indenfor det kriminalpræventive felt.
På initiativ fra et par bestyrelsesmedlemmer, har vi haft en drøftelse ude i kredsene og i
bestyrelsen om at blive skarpere på SSP-Samrådets profil. Det har været en meget frugtbar dialog og er endt med et konkret forslag om at nedsætte nogle fagudvalg med egne
kommissorier og tæt kontakt til bestyrelsen. Dette initiativ kan både øge fagligheden og
antallet af aktive medlemmer i SSP-Samrådet.

Arbejdet i kredsene:
Det er vores oplevelse, at der er stor mødeaktivitet med 3 - 5 møder i kredsene og 1 - 2
større fællesarrangementer såsom, årsmøder, temadage, uddannelsesdage. Østjyllandskredsen har bl.a. fået etableret en model, hvor de får et lille beløb fra alle kommunerne
til en fælles kriminalpræventiv uddannelsespulje. Vores fundament i foreningen er bygget
op med en række regionale tilbud, og derigennem medvirker vi til, at sikre tid og rum til
at SSP-medarbejdere over hele landet kan netværke, vidensdele og uddanne sig. En af
vores visioner går på, at få et større flow mellem kredsene og bestyrelsen. Derfor har vi
på hvert bestyrelsesmøde et fast punkt med kort nyt fra kredsene. Det er med til at holde
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både formand og den øvrige bestyrelse opdateret, så jeg føler, at vi har god sammenhæng og samklang indenfor SSP-Samrådet her ved starten af 2012.

Information /kommunikation
Vi har fået ny redaktør på vores hjemmeside www.ssp-samraadet.dk, idet Ole Rasmussen
er trådt til på posten. Vi har aftalt et ambitionsniveau, hvor vi primært satser på at være
opdateret på egne data, samt bringe nyheder og informationer om SSP-Samrådet - herunder referater fra bestyrelsesmøderne. Vi må erkende, at andre organisationer har langt
større ressourcer og Manpower til den webbaserede kommunikation. Men vi synes, at det
nu endeligt er lykkedes at få en hjemmeside op at stå, der på fornuftig vis afspejler vores
muligheder og behov.
I årets løb er der udgivet fire Nyhedsbreve, som både findes på vores webside, men også
sendes ud til medlemmerne samt andre interessenter.
En ny idé om at få lavet en SSP-APP er fremkommet fra et aktivt medlem. Vi har bedt om
en nærmere beskrivelse af idéen med både omfang, økonomi, indholdet samt hvem der
skal være tovholder på projektet. Så det kan være, at vi næste år kan lancere en ny platform.

Samarbejdet mellem SSP-Samrådet og DKR.
SSP-Samrådet har fortsat plads i tre af de fire stående udvalg i DKR, hvor Kim Hansen er
formand for Udvalget for Børn og Unge, ligesom andre organisationers repræsentanter
(som f.eks. Ungdomsringen, BUPL etc.) også har deres primære funktion indenfor SSPområdet. Linda Nielsen spillede en central rolle ved planlægningen af det store fællesmøde for alle udvalg i DKR i november, hvor kriminalpræventivt samarbejde i udsatte boligområder var temaet.
Jeg har nu været med i Forretningsudvalget i DKR i 3 år, og blev på Plenarforsamlingen
udpeget til en ny periode. Det er et meget centralt organ at have sæde i, særligt nu, hvor
samarbejdet mellem DKR og TRYG-Fonden skal udmøntes. Det kræver stor seriøsitet at
”danse” med de store, men det er faktisk lykkedes ret godt.
Vi har været fire personer med fra SSP-Samrådet i planlægning af Den kriminalpræventive dag i DKR, og dermed også fået sat et stort fingeraftryk på dette arrangement.
Revisionen af SSP-publikationen har fyldt meget og krævet en stor indsats fra såvel Martin Bannow og Benny Husted, der har været direkte involveret i en arbejdsgruppe, men
også med stor sparring fra bestyrelsen. Så vi ser frem til at få et fælles billede af, hvordan SSP-samarbejdet i Danmark hænger sammen. Det er også på tide, da den seneste
SSP-pjece er fra 1999.
Overordnet set mener jeg, at vi aldrig før har stået så stærkt i forhold til DKR. Vi er meget tætte partnere, og jeg ser mulighederne for at styrke SSP-Samrådet i kraft af dette
samarbejde. Vi kan blive brobyggerne mellem de centrale organer og ud til yderste forpost i kommunerne.

Eksterne henvendelser
Vi er blevet et anerkendt og godt brand, som mange har fået øjnene op for. Jeg vil her i
kort form nævne nogle af de henvendelser, som vi har fået i det forløbne år fra andre
interessenter:
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Sikkerhedsstyrelsen – ønske om SSP-Samrådets medvirken ved Fyrværkerikampagne
”De usynlige børn” – Materialer om børn i familier med alkoholproblemer til skolebrug
Center for Familieudvikling – Tilbud til børn i brudte familier (kurser for nøglepersoner)
”Hope” – Alkohol og Samfund – støtte til ansøgning om online videns- og undervisningscenter om børn i familier med alkoholproblemer
Metropol – akademimodul for medarbejdere i det gadeplansbaserede arbejde
Privat initiativ om at lave en KONFIRMATIONS – APP, som kan støtte og hjælpe
unge med at få en god Blå Mandag, samt give almene råd til unge teenagere via
deres Smartphone.
+ en del andre

– kort sagt en lidt blandet landhandel, hvor vi hele tiden skal være skarpe på SSPSamrådets rolle og gevinst ved samarbejdet.
At være et godt brand kræver kontinuitet og seriøsitet, og det er faktisk sådan alle vore
mange samarbejdspartnere ser SSP-Samrådet.

Årsmødet 2012
Igen i år er der en kreds, som har taget det store slid med at planlægge og styre vores
årsmøde. Vi er lige nu ved starten af Årsmøde 2012, og Kreds Midt/Vestsjælland skal
have en kæmpe tak for deres bidrag. Vi ser frem til tre gode og berigende dage her i
Vingsted. SSP-Samrådet er så heldige at Kreds Vestegnen allerede har meldt sig som
arrangører af Årsmødet 2013 – i øvrigt et år, hvor SSP-Samrådet formentlig vil kunne
fejre vores 25 års jubilæum som en organisation, der er vokset fra en lille netværksorganisation til en landsdækkende organisation, der bliver taget alvorligt og er dagsordensættende på SSP-området.

SSP-Samrådet internationalt
På vores døgnmøde i maj drøftede vi mulighederne for i højere grad, at være med til at
sælge den danske SSP-model og SSP-Samrådet uden for Danmark. Som én af bestyrelsens medlemmer så poetisk udtrykte det: ”SSP er kronjuvelen i den danske forebyggelsesmodel”. Det er lykkedes os, på en god måde at få SSP-Samrådet bragt uden for landets grænser:






Hannover, Tyskland: Pia Borg deltog i EU-partnerskabsmøde med to repræsentanter fra sekretariat i DKR.
Ostrolenka, Polen: Kim Hansen og Jørgen Pedersen deltog som de to officielle
repræsentanter fra Danmark ved åbningen af den 6. nationale ungdomsmesse,
PAT (prævention gennem teater og kultur) Det var samtidig Polens start på formandskabet i EUCPN
Visby, Sverige: Jørgen Pedersen deltog sammen med to andre medlemmer fra
forretningsudvalget i DKR i et Nordisk møde med repræsentanter fra de fem nordiske lande
Warszawa, Polen: Kim Hansen og Martin Bannow deltog i Polens afsluttende
session i EUCPN og overværede overrækkelsen af den Europæiske Kriminalpræventive Pris.
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Reykjavik, Island: Den 9. - 11. maj deltager Jørgen Pedersen i et nyt Nordisk
fællesmøde med de fem lande sammen med Eva Schmidt og tre repræsentanter
fra sekretariatet i DKR.

Den sidste krølle på vores internationale scene foregår den 27. marts på DKR’s ”Den kriminalpræventive dag”, hvor Kim Hansen, Charlie Lywood og Jørgen Pedersen holder oplæg på engelsk om den danske SSP-model for en række udenlandske gæster. Michael
Melbye har på samme konference en anden workshop med et indlæg på engelsk om Krisehåndtering og tværfaglige indsatser i en storby.

Afslutning:
Overordnet set er det utroligt, hvor meget vi kan præstere som organisation, på trods af
de hårde betingelser vi har. Et kæmpearbejde på frivillig basis fra bestyrelsen og andre
aktive medlemmer er rygraden i vores forening. Der bliver lagt rigtig mange frivillige arbejdstimer i SSP-Samrådet fra mange sider, hvilket fortsat er nødvendigt, hvis vi også
fremover skal være og respekteres som en seriøs samarbejdspartner på det kriminalpræventive område.
Jeg vil derfor gerne sige tak til alle i bestyrelsen og i vore medlemskommuner samt vore
mange eksterne kontakter. Tak for en stor indsats og loyal opbakning samt et godt og
frugtbart samarbejde i 2011/12.
Vingsted Centret den 20. marts 2012
På Bestyrelsens vegne
Jørgen Pedersen
Formand
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