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Velkommen til 2013 og et kort Nyhedsbrev, hvor vi lige vil benytte muligheden for at
samle et par tråde samt komme med et par reminder om Årsmødet og SSP-Samrådets
forestående 25 års Jubilæum.
Vi kan igen i år se på tilslutningen til SSP-Samrådets Årsmøde, at medlemmerne har
fundet programmet (og fundet det relevant og spændende) samt glædet sig til socialt og
fagligt netværk, da vi på nuværende tidspunkt har rundet 200 tilmeldte. Det betyder
samtidig, at der fortsat er få pladser tilbage, men også at det er lige op over, hvis du skal
sikre dig en plads på Vingsted Centret – tjek hjemmesiden omkring tilmelding, hvis du
endnu ikke er tilmeldt. Der vil inden længe ligge en ajourført tilmeldingsliste, så du kan
kontrollere, om du er registreret samt måske kan koordinere samkørsel med naboen.
Traditionen tro afvikles Generalforsamlingen i forbindelse med Årsmødet – og i år har
arrangørerne valgt at placere den om torsdagen, da det giver mest mening i forhold til
det faglige indhold på Årsmødet. I løbet af de kommende uger vil alle medlemskommuner modtage indkaldelse samt dagsorden til Generalforsamlingen - selvfølgelig under
forudsætning af, at vi er i besiddelse af medlemskommunernes korrekte data, hvorfor det
er en oplagt lejlighed til, at du tjekker dette på vores hjemmeside.
SSP-Samrådet har de senere år arbejdet med en visionsproces, der blev vedtaget på Generalforsamlingen sidste år, hvorfor vi i år vil ”tune” vores vedtægter, så de også afspejler beslutningen om SSP-Samrådets visioner, mission og værdier.
SSP-Samrådet kan her i 2013 fejre sit 25 års jubilæum, hvilket vi som tidligere proklameret vil markere med en reception onsdag den 20. marts 2013 kl. 16.30 – 18.30 i forbindelse Årsmødet. Vi har nedsat en lille planlægningsgruppe, der består af koryfæer i
form af bl.a. tidligere og nuværende formænd, og vi vil gerne appellere til jer om at
fremsende små anekdoter, billeder fra tidligere arrangementer i SSP-Samrådets regi etc.
som vi vil bruge i markeringen af jubilæet. Materialet kan fremsendes til Martin Bannow
på mban@halsnaes.dk
Der ligger på hjemmesiden en invitation til receptionen, som I selvfølgelig er velkomne til
at distribuere til personer og organisationer, der har en relation til SSP-Samrådet, men
som måske ikke lige ser Nyhedsbrevet eller vores hjemmeside.
I efteråret 2012 fremsendte SSP-Samrådet et brev til de tre ministerier med SSP som
deres ressortområde – Social- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet samt Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor vi foreslog etablering af et tværministerielt udvalg – bl.a. med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra Social- og Retsordførerne, der
alle tilkendegav sig positivt for vores forslag herom.
Desværre kunne de tre ministerier ikke tilslutte sig vores forslag om etablering af et
tværministerielt udvalg, da de mente, at den landsdækkende og koordinerende indsats
kan varetages gennem SSP-Samrådet – men ministerierne udtrykker, at de lægger stor
vægt på den forebyggende indsats, som varetages gennem SSP-samarbejdet, og anerkender det betydelige arbejde, der foregår i SSP-Samrådet. Vores brev samt ministeriernes svar herpå ligger på hjemmesiden.
Folkemødet på Bornholm afholdes i 2013 for tredje gang. SSP-Samrådet har de to tidligere år drøftet muligheden for at deltage, men er begge gange blevet indhentet af den
barske virkelighed, hvor dagligdagens pres og prioriteringer gjorde det umuligt at planlægge et konstruktivt forløb og pludselig var Folkemødet lige om hjørnet eller overstået.
I år har vi dog besluttet, at vi i samarbejde med DKR vil deltage med en delegation, således at vi kan udøve lidt lobbyvirksomhed samt forsøge at få dagsordensat SSPsamarbejdet og SSP-samrådet. Folkemødet afvikles i perioden torsdag den 13. juni –
søndag den 16. juni 2013.
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SSP-Samrådets formand er blevet inviteret til Norge, hvor KRÅD (Norges svar på
DKR) afholder SLT konference. Det foregår den 11. - 13. februar 2013 i Trondheim med
85 deltagere. SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) er den norske
form for SSP, hvor en kommune går ind i et kriminalitetsforebyggende tværfagligt samarbejde ud fra et fastlagt koncept, som indebærer,
 at der ansættes en fuldtids SLT-koordinator
 at der skal være en kommunal og politimæssig overbygning på plads
 at der arbejdes med faste modeller for samarbejdet og klare beskrivelser af SLTkoordinatorens rolle
 at der hele tiden metodeudvikles i tæt samspil med KRÅD
I Norge har de skelet meget til den danske SSP-model, men valgt en form, hvor der sikres en central styring af SLT i både form og metoder. Vi har så i Danmark en større variation med 98 forskellige kommunale former for SSP, der dog overalt er reguleret af retsplejelovens § 115. Norge har ikke nogen § 115, så det er et af de steder, hvor vi kan give
inspiration til vore norske kolleger.
En gang i mellem, når efterspørgslen på ”Rusmiddelguiden” er tilstrækkelig stor (samlet over 10.000 eksemplarer), så bliver disse genoptrykt (ofte i en opdateret udgave, hvis
der har været nye tiltag/lovændringer m.m.). Der er netop nu mulighed for at være med
i en fælles bestilling af ”Rusmiddelguide for unge” samt ”Rusmiddelguide for forældre til
teenager” – men deadline for bestilling er den 27. februar 2013. Se yderligere om pris,
kontaktperson og procedure for bestilling på hjemmesiden (under ”Aktuelt” – mere nyt).
Som vi også tidligere har beskrevet, så kræver det mange ressourcer, et godt overblik og
imponerende koordinerende funktioner, hvis man skal være opdateret på alt indenfor
vores ressortområde, eller måske ”blot” leve op til de forventninger vores omgivelser har
til kompetencerne i SSP-samarbejdet, hvor vi er opdateret.
I skrivende stund er der ”Sikkerinternetdag”, ”Uge Sex” er i højeste gear, ligesom to
af de store Tv-kanaler profilerer sig med udsendelser om mobning, og ”sikkertrafik.dk”
har fokus på de nye regler om kørekort til knallert, DKR forsøgte sig med en kampagne
om ”natten er 99% fri for kniv” etc., så mangfoldigheden er stor, hvilket informations
flowet så sandelig også er.
Vi vil dog her på falderebet (altså af dette Nyhedsbrev) henvise til et par notater om
ungdomskriminalitet, der er forfattet af DKR og som ligger på vores hjemmeside, ligesom
et fora som Nordisk Kriminologi er værd at stifte bekendtskab med, hvis man ikke allerede gør dette, da de udgiver et informativt Nyhedsbrev om rapporter, tiltag m.m. om
kriminologi i Norden – se eventuelt uddybende på www.nsfk.org – hvor du også kan tilmelde dig deres Nyhedsbrev.
Såfremt du har ris eller ros til Nyhedsbrevene eller sågar input til de kommende udsendelser, er du meget velkommen til at sende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør (Martin Bannow) på mban@halsnaes.dk
VEL MØDT PÅ ÅRSMØDET 2013 den 19. – 21. marts 2013 på Vingsted Centret.
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