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Formandsberetning for SSP-Samrådet 2013
Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP-Samrådet, som netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen den
21. marts 2013.
Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status og se lidt fremad.
Hvad er der sket, siden vi sidste år for første gang i SSP-Samrådets nu 25 årige historie
oplevede et kampvalg om formandsposten?
Set fra min formandsstol har det været et godt og spændende år med stor opbakning fra
medlemmerne og et solidt arbejde i bestyrelsen og i kredsene. Det var en anderledes
generalforsamling sidste år, hvor man kunne frygte, at vi måske var ved at få en deling
af SSP-Samrådet. Dette er heldigvis ikke sket, og jeg tror, at det var godt, at vi alle fik
vendt tankerne lidt omkring:
Hvad SSP-Samrådet skal arbejde for? - og hvad skal vi være kendte for?

Beretningen er delt i 4 afsnit:
1.
2.
3.
4.

Den interne del – arbejdet i bestyrelsen og SSP-kredsene
Den eksterne del – vore samarbejdspartnere
Den internationale og politiske del
Kommunikation og kompetenceudvikling

1) Arbejdet i Bestyrelsen og SSP-kredsene
Bestyrelsen:
Der har været afholdt 4 heldags bestyrelsesmøder og 1 døgnmøde. På det ene af
møderne var næstformændene også med. Der er fint fremmøde og stor lyst til diskussion og debat. Vi har en forening med 95 medlemmer, og når vi holder et udvidet
bestyrelsesmøde, så er der 24 kommuner repræsenteret. Jeg tror ikke, at der er andre foreninger, som kan inddrage og aktivere 25 % af medlemmerne i foreningens
drift. På bestyrelsesmøderne har vi haft besøg af gæster fra Socialstyrelsen, DKR
omkring Ambassadørkorpset og NFC (Politiets Nationale Forebyggelses Center).
Som et nyt tiltag i år har vi søsat 4 faggrupper, der arbejder med emner som: National læseplan, Opsøgende arbejde i SSP-regi, Restorative Justice (genoprettende ret)
og SSP+ (SSP-indsatsen over 18 år). Bestyrelsen har også arbejdet meget med retningslinjer for vores økonomi og brugen heraf. Til at koordinere og planlægge den
daglige drift af SSP-Samrådet samt bestyrelsens arbejde, har vi haft et lille 3 mandsudvalg med formand, næstformand og kasserer kaldet for KU (Koordinationsudvalget). Dette udvalg har haft en del møder samt en meget tæt kontakt via mail og telefon. Vi har lavet dette udvalg af praktiske grunde, og foreslår det nu skrevet ind i vore vedtægter, som en fast del af SSP-Samrådets organisering.
SSP-kredsene:
SSP-kredsene er rygraden i SSP-Samrådet. Der er efterhånden lavet gode rutiner og
faste årlige indslag i alle 12 SSP-kredse, og vi bruger en del af tiden på bestyrelsesmøderne til at dele viden og inspiration mellem SSP-kredsene.
Vores model med, at det er en SSP-kreds, som står for SSP-Samrådets Årsmøde er
fortsat, og i år står vi nu ved afslutningen af SSP-kreds Vestegnens bidrag. Der skal
herfra endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har bidraget til planlægningen og
afviklingen af Årsmødet – uden jeres kæmpe indsats havde Årsmødet selvfølgelig ikke haft dette indhold og forløb, ligesom der også havde været en anden deltagerpris,
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da der i dette og mange andre af vores tilbud og arrangementer ligger ikke så få
ulønnede ”mande/kvindetimer”.
Næste år er det SSP-kreds Fyn, som byder ind. Erfaringerne viser, at det trods et
stort arbejde er noget, som er med til at øge samarbejdet i kredsen.
25 års jubilæum i SSP-Samrådet
I 2013 har SSP-Samrådet 25 års jubilæum. Vi valgte at lave et lille hurtigt og hårdtarbejdende JUBILÆUMSUDVALG bestående af de 3 seneste formænd - Bjarne Rosendal, Kim Hansen og Jørgen Pedersen samt Martin Bannow og Aksel Poulsen.
Bestyrelsen valgte at lave en reception i forbindelse med Årsmødet, hvor vi inviterede vore samarbejdspartnere og tidligere bestyrelsesmedlemmer og kolleger til at deltage og festliggøre foreningens jubilæum.
Vi tog kontakt med Lars Rand (SSP-tankens grand old man) og andre, som kunne give det historiske vingesus. Vi har fået indsamlet billeder, kursusfoldere, bøger, pjecer
samt andet fra de mange aktiviteter, der er afviklet siden den spæde start i 1988.
På vores hjemmeside vil der i løbet af året blive opbygget en historisk del med referater, der dækker SSP-Samrådets historie samt andre dokumenter, der kan viderebringe noget af det, der måske i eftertiden tages for givet, men som i bund og grund
er fundamentet for, at SSP og SSP-Samrådet er, hvor vi er i dag.

2) Den eksterne del – vore samarbejdspartnere
DKR:
Vi er stadig repræsenteret i 3 af de 4 stående udvalg, og har en plads i Forretningsudvalget. Derudover er vi inddraget i et par af TrygFondens projekter. Samarbejdet
med DKR er meget centralt, da vi er de eneste, som repræsenterer det kriminalpræventive arbejde på både gulvplan og mere centralt ude i kommunerne. Vi har et netværk og en række praksiserfaringer, der skal i spil.
I slutningen af 2012 blev der søsat en stor KNIV-kampagne fra DKR, som benyttede
flertalsmisforståelserne, til at få budskabet ud om, at 99 % af de unge IKKE går med
kniv i nattelivet. Vi hilser den type kommunikation meget velkommen – også selvom
timingen nok kunne have været bedre.
Ungdomsringen:
Vores samarbejde udmøntede sig i en fælles temadag i oktober 2012 med emner
omkring ”Skoledroppere”. Med 155 deltagere havde vi ramt et rigtigt vigtigt emne.
Vi har på hjemmesiden lavet en ”værktøjskasse” med gode input omkring emnet.
Vi arbejder frem mod at lave en temadag igen til efteråret.
Ungdomsskoleforeningen:
Vi har indledt et samarbejde med Ungdomsskoleforeningen, da vi har mange fælles
interesser. En lang række kommuner har valgt SSP-modeller, som er forankret i eller
udspringer fra Ungdomsskolen. Vi har drøftet mulighederne for fælles temadage og
andre initiativer.
Øvrige:
Udover disse store aktører har vi en lang række kontakter og venner, der gerne vil
bruge vores netværk, og vi er meget large med at give plads og rum for informationer om temadage, kurser og andet på vores hjemmeside.

3) Den internationale og politiske del
Internationalt samarbejde:
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SSP-Samrådet og enkeltpersoner fra kommunerne er fortsat aktive og udadfarende.
Således bidrog 4 personer med oplæg på engelsk til DKRs Årsmesse 2012, og Charlie
Lywood har efterfølgende været i Georgien. Jeg har som formand og medlem af Forretningsudvalget været med på en Nordisk konference på Island og givet oplæg til
KRÅD (det norske Kriminalpræventive RÅD). Og i vinterferien i uge 7 var jeg inviteret
af KRÅD til en 3 dages SLT konference i Trondheim. (SLT er den norske model for
SSP). Det har været meget spændende og nytænkende at se, hvor langt man er
kommet med den norske SSP-model (SLT). Der er helt sikkert ting vi kan lære af vore nordiske venner.
Henvendelse til 3 ministerier:
På den politiske side, har vi brugt en del tid på at komme i dialog med de 3 ministerier, der dækker SSP-området. Vi sendte en samlet forespørgsel til Justitsministeriet,
Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet, om vi ikke
i fællesskab med dem skulle lave et tværministerielt udvalg, der kunne mødes med
repræsentanter fra alle 3 ministerier og fra SSP-Samrådet ca. 4 gange årligt og drøfte relevante emner. Målet var, at vi måske fik sat et SSP-fingeraftryk på kommende
love og puljer til særlige indsatser. En idé vi tidligere havde luftet og fået positive tilkendegivelser om fra politikere i Rets- og Socialudvalgene.
Efter en rum tid fik et fælles svar tilbage fra de 3 ministerier:
”At man ikke fra de 3 ministerier kan støtte deres forslag om at etablere et
tværministerielt udvalg på SSP-området. Ministerierne har herved navnlig
lagt vægt på, at det koordinerende, landsdækkende SSP-arbejde kan varetages gennem SSP-Samrådet, hvorfor et tværministerielt udvalg ikke ses at
kunne bidrage væsentligt til samarbejdet. ……
… Ministerierne lægger stor vægt på den forebyggende indsats, som varetages gennem SSP-samarbejdet, og anerkender det betydelige arbejde, som
foregår i SSP-Samrådet.”
Det var et meget flot skulderklap til os i SSP-Samrådet, men det var ikke lige det vi
havde spurgt om. Vi skal fortsat være på forkant og prøve at komme i dialog med de
relevante myndigheder, når der sker noget på vores område. Vi har stadig kontakt
med embedsmænd i de 3 ministerier og er fortsat høringspart på en række lovforslag, ligesom vi har været inviteret ind til sparring i Ministerierne samt SSPmedarbejdere i større omfang end tidligere bliver naturlige aktører i arbejdsgrupper
nedsat fra Ministerierne. Vores Næstformand Martin Bannow var endvidere inviteret
til og deltog i Social- og Integrationsministeriets Årsmøde, sammen med en række
andre nøglepersoner.
SSP-Samrådet deltager i Folkemødet på Bornholm 2013
Folkemødet på Bornholm afholdes i dagene den 13. - 16. juni 2013. SSP-Samrådet
vil være til stede med en delegation på 3 - 4 mand, hvor vi i tæt samarbejde med
DKR vil indgå i forskellige arrangementer og tilbud, som forhåbentlig kan være med
til at øge fokus omkring SSP på landsplan. Der forventes op mod 35.000 deltagere,
heraf næsten alle folketingspolitikere og op mod 200 foreninger, institutioner og
NGO´er mv.
4)

Kommunikation og kompetenceudvikling
Nyhedsbreve:
SSP-Samrådet har i det forløbne år udsendt 5 nyhedsbreve, og vi har drøftet formen
og omfanget af disse nyhedsbreve. Det er vores næstformand Martin Bannow, der
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har det store slid med at få samlet materiale ind og lavet de færdige nyhedsbreve.
Det er lidt af en Uriaspost, hvor vi håber på mere opbakning i den kommende tid.
Hjemmesiden: www.ssp-samraadet.dk
Vores hjemmeside styres med hård og sikker hånd af Ole Rasmussen. Men igen i år
et lille hjertesuk, sørg nu for, at jeres stamdata er opdateret. Vores hjemmeside er
ret pænt besøgt, og mange eksterne samarbejdspartnere søger kontakt til SSPmedarbejdere via vores webside.
Facebookgruppen: ”SSP-Samrådet”
Den fungerer fint, og har nu over 200 medlemmer. Jeg havde selv en meget positiv
oplevelse med Facebookgruppen, da jeg efterlyste nogle gode råd og materialer omkring Energidrikke til oplysning og advarsel for forældre. I løbet af et døgn havde jeg
fået 17 svar på min forespørgsel. Det er da helt vildt.
Pressehenvendelser:
Som formand for SSP-Samrådet får jeg mange henvendelser fra medier og andre,
der lige vil høre SSP-Samrådets mening eller holdning til dette eller hint. Jeg skal her
i flæng lige nævne nogle af de mange emner, som er dukket op idet forløbne år:
 Stigning i røverier begået af unge under 18 år
 Unge piger og voldelige overfald (pigebander)
 En SSP-konsulents hverdag
 Ph.D. afhandling om unges mistro til SSP
 Indsatser mod vold i nattelivet
 SSP-bud på fald i grov vold blandt piger 16 - 19 år
 13 % af de unge etniske drenge er kriminelle i København
 Unges brug af sociale medier og SSP-indsatsen i forhold til dette
 Social pejling og erfaringer omkring effekten af undervisningen
 Unges druk i Prag i uge 7
Som det fremgår, er det en bred vifte emner, som pressen mener SSP skal vide og
mene noget om.
Kurser og uddannelse:
På kursus og uddannelsesfronten har vi afviklet et SSP-introkursus i januar med 35
deltagere og arbejdet videre med vores store flagskib ”Uddannelsespakkerne”. Vi har
afholdt nogle kursusdage i både kreds- og kommuneregi, hvor pakkerne er blevet afprøvet. Vi er i dialog med nogle eksterne aktører, for at få konceptet gjort færdigt og
forankret.
Vi har som tidligere nævnt afviklet en temadag med 155 deltagere om ”Skoledroppere” sammen med Ungdomsringen, ligesom vi i flere tilfælde har bidraget med input
og kompetente medarbejdere til andre konferencer – bl.a. Ungdomsskoleforeningens
konference ”Brud i tillidsland”, COKs kursus for SSP-medarbejdere etc.
Fremadrettet:
En formandsberetning ser tilbage på det forløbne år, men jeg vil også gerne prøve at kigge lidt fremad.
Hvad kan vi gøre fremadrettet?
 De 4 Fagudvalg skal arbejde videre med inputs fra Årsmødet, og måske lave nogle
anbefalinger, der kan være med til at profilere SSP-Samrådet.
 Vores døgnmøde til maj med den nye bestyrelse skal bruges aktivt til at udvikle
nye tiltag.
 Bruge Folkemødet på Bornholm til at skabe netværk og gøre SSP-Samrådet mere
kendt blandt politikere og andre aktører på det kriminalpræventive felt.
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Vi kan overveje at lave en Camp, hvor vi inviterer nogle eksterne fagpersoner med
til et internat, som har til opgave at lave nogle nye tiltag, der rykker.

Taksigelser:
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til bestyrelsen, SSP-medarbejdere og
alle medlemskommuner samt til alle vore eksterne samarbejdspartnere for et godt og
inspirerende samarbejde i det forgangne år.
Vingstedcentret
21.marts 2013
Jørgen Pedersen
Formand for
SSP-Samrådet
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