Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Referat fra bestyrelsesmødet
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 9.30 – 15.30
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Afbud fra Bornholm og Sydøstjylland

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
1.

09.30
10.00
12.00
12.45
14.45
15.25

–
–
–
–
–
–

10.00
12.00
12.45
14.45
15.25
15.30

Velkomst og kort intro
til dagens program

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2
Kredsrunden inkl. kaffepause
Afrunding og punkter til næste møde
Nyt fra formanden:
24/11: Oplæg på konferencen på Christiansborg med
Børnesagens Fællesråd omkring temaet ”Hvad virker i
forhold til forebyggelse af Ungdomskriminalitet”.
24/11: Ny formand for DKR: Henrik Øregaard Dam.
15/12: Jørgen deltog i årsmødet i Netstof.
28/12: Jørgen blev telefonisk kontaktet af journalist fra
Radio 24/7 vedr. sag om gadeplansmedarbejder og hash.
Det blev noget af en mediestorm.
Det blev drøftet, at det er vigtigt, at når der er en lokal
sag, så bør eksterne SSP-medarbejdere konsultere implicerede kommune før eventuelle udtalelser.
Det er dog vigtigt, at vi fortsat har mulighed for at handle hurtigt for at få vores vinkel på dagsordenen og muligheden for at eksponere SSP-Samrådet, særligt når det
drejer sig om generelle problemstillinger.
14/1: Henvendelse fra Politiken vedr. undersøgelse af
seksuel chikane i forbindelse med Flygtninge/migranter.
Jørgen havde svaret, at vi ikke har haft drøftet seksuel
chikane i SSP-Samrådets regi og henviste til de ”store
kommuner” samt politiets forebyggelsessekretariater.
Jørgen er blevet kontaktet af DKR for at lave et interview
til deres Årsberetning omkring samarbejdet mellem DKR
og SSP Samrådet.
Forebyggelseschef Henriette Korf og Kommunikationschef
Marianne Becker fra DKR har fået nye stillinger i Københavns Kommune.
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2.

Dialog om kommende
tiltag og prioriterende
indsatser

Temaer til Døgnmødet:
 Spørg ud i kredsene efter temaer. Send gerne
mail. Der skal handles hurtigt, for at det kan nås
inden døgnmødet i april.
 Hvor er vi på vej hen (frem mod 2020).
 Samarbejde med forskere fremover.
 Hvordan bliver vi bedre til at drage nytte af hinandens gode indsatser/ideer (Vidensdeling).
 Ideer til hvordan vi kan vidensdele. Eksempelvis
hver kreds vælger 5 temaer, og vælger gode indsatser, der samles af bestyrelsen og lægges ud på
hjemmesiden.
Der kunne være en ”rodekasse” for gode ideer,
der ikke hører under de udvalgte temaer
Vi blev enige om, at vi fra hver kreds/hver især
medbringer inspirationsmateriale i form af gode
temaer/indsatser til døgnmødet i april.
Årsberetningen til Generalforsamlingen:
 Ungeprofilundersøgelsen
 Et godt samarbejdsår for SSP-Samrådet

3.

Dialog om udspil fra
DKR

DKRs input til reform af indsats mod ungdomskriminalitet
er vedlagt som bilag. Hvordan kan vi aktivt indgå i dette
arbejde fra SSP-Samrådet samt være med til at sætte
dagsorden på den politiske bane?
Genoprettende praksis som indsats i problemetikken omkring ungdomskriminalitet. Positiv tilbagemelding fra
Mikkel og Charlie, der havde været til møde i Justitsministeriet omkring politisk interesse for deres pointer.
Søren Pind har varslet at vi skal gøre noget for at knække koden med de mest udsatte unge.
Udarbejdelse af et skriv. SSP-Samrådet skal snævre ind,
så vi vælger nogle få punkter ud. Martin og Jørgen skriver et par ord om, hvad vi anbefaler som indsats, herunder Genoprettende praksis. Måltal for forebyggelse, så
det sikres at forebyggelse prioriteres kunne også være et
emne. Udkastet sendes rundt til kommentering.

4.

Planlægning af Generalforsamlingen

Vedtægter vedlagt
Økonomi
Fagudvalg
Runde omkring bestyrelsespladser for det kommende år.
De fleste havde endnu ikke haft kredsmøde endnu. SSPkreds Nordsjælland har mange aktive og engagerede
medlemmer, hvorfor kredsen gerne vil kunne deltage
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med to medlemmer i bestyrelsesarbejdet for at udnytte
engagementet og kompetencerne.
Vi drøftede fordele og ulemper ved at udvide bestyrelsens medlemsantal herunder økonomi. Ligeledes blev
spørgsmålet drøftet i forhold til vedtægterne.
Vi blev enige om, at hver kreds som en forsøgsordning i
et år frem har mulighed for at få to medlemmer i bestyrelsen. Alle medlemmer i bestyrelsen får naturligvis
stemmeret. Det er frivilligt om de enkelte kredse stiller
med en eller to bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen meddelte at han vil tage to år mere som formand.
Fuld opbakning fra bestyrelsen.
Fast dagsorden. Derudover input fra fagudvalg, ungeprofilundersøgelsen.
5.

Årsmøde 2016

Status v/ Martin
Der er ca. 215 tilmeldte pt. Arrangørerne havde været
spændte på, hvordan deltagerne ville fordele sig på dag
2, som heldigvis fordeler sig pænt på alle tilbud.
Nogle af oplægsholderne fra diverse styrelser/politi har
fået nye jobs, men der er fundet erstatninger.
SF, Radikale, Socialdemokratiet, DF og Enhedslisten har
foreløbigt givet tilsagn. Der arbejdes på at få flere.
Der kommer en fra Færøerne. Norge kommer ikke. Grønland arbejder på at deltage. Sverige kommer ikke.

6.

Ungeprofilundersøgelsen
v/ Benny og Martin

http://www.ssp-samraadet.dk/forening/partnerskabmed-ungeprofil/ + www.ungeprofilen.dk +
www.ny.skolesundhed.dk
Der har deltaget 48.400 respondenter samlet. Ca. 30.000
respondenter fra udskoling (7-9 kl.)
37 kommuner har deltaget.
Nogle kommuner har deltaget med få skoler, og andre
har deltaget med mange/alle.
Undersøgelsen er fortsat åben for de respondenter der
står uden for uddannelsesområdet.
Det har vist sig at være en stor fordel, at vi har været en
del af partnerskabet. Alene supportdelen havde været en
uoverskuelig opgave.
Der er lavet logbog på alt, så alle erfaringer bliver taget
med i den fremtidige proces.
Der bliver inden længe åbnet op for muligheden for krydstabuleringer på bl.a. køn, alder m.v.
Der vil blive udarbejdet en overordnet national rapport,
hvor flere fagfolk/eksperter er i gang med at samle overblikket.
Efterfølgende vil der blive lavet yderligere nationale rap-
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porter på enkelte udvalgte områder – eksempelvis alkohol
Der vil blive afholdt kurser/temadage hvor eksperterne
vil klæde deltagerne på.
7.

Orientering samt Eksterne kontakter









8.

Økonomi

Kræftens Bekæmpelse (følgegruppe)
Martin har overtaget pladsen. Der har været afholdt
to møder og to er planlagt for 2016.
Socialstyrelsen
Vi har fået opbygget et godt og tæt samarbejde med
socialstyrelsen. Socialstyrelsen bliver samlet i Odense. Michael Karlsen har fået opgaven at forestå udflytningen, og er blevet afløst af Birgit Mortensen.
Ungdomsringen (dialog med Simon Kollerup)
Den nye formand har indbudt Jørgen og Martin til
møde. Her skal tanker omkring udsatte unge drøftes.
Samt koblingen mellem unge og fritid.
DKR (udvalgsposter + samarbejde)
Indsatsliste blev oplæst.
Folkemødet 2016
DKR har meldt ud, at de i 2016 ikke ønsker at have
en fast base/telt. Da det medførte kritik, har de ændret den beslutning. SSP-Samrådet stiller derfor også
i 2016 med et stærkt hold til Folkemødet på Bornholm. Tanker er fortsat et tema om ”hvor er forebyggelsen på vej hen”.

Samlet regnskab blev gennemgået, og udleveret.
Ole orienterede om tilkøb af program til Conference Manager. Programmet benyttes til udsendelse af regninger.
Programmet fungerer perfekt.
Der vil i nærmeste fremtid blive lagt dokumenter ud på
hjemmesiden til brug ved udgifter til eksempelvis kørsel.

9.
10.

Evt.
Kredsrunde

København: Politiet er relativt godt tilstede.
Der opleves et fald i kriminalitetssager. Specifik indsats
på Indre Nørrebro giver god respons fra bl.a. forældre
Uheldig episode omkring anholdelse af en kommunal
gadeplansmedarbejder.
Der opleves nye områder, hvor der ikke tidligere har været problemer. Eksempelvis Metroen. Der er en ret stor
demografisk udvikling.
Vestegnen: Politiet trækker sig generelt i samarbejdet.
De undskylder og er meget ærgerlige over det. Det er
blevet drøftet, hvordan man strategisk bedst melder ud
at det er problematisk at Politiet mangler i samarbejdet.
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Der er lidt svingdør i øjeblikket. Der kommer nye folk
ind, og de forsvinder desværre hurtigt igen.
Der er blevet lavet en rapport om, hvad der foregår i
SSP-samarbejdet. Det giver gode drøftelser i kredsen.
Kriminaliteten falder.
Nordjylland: Politiet trækker sig fra forebyggelsen.
Ålborg har i samarbejde med Center for Digital Pædagogik udviklet et materiale for 4. + 6. + 8. årgang. Indtil
videre har 6 af kredsens kommuner meldt sig til et samarbejde om ovenstående.
Der skal være temadag om sociale medier med Kristian
Mogensen.
Kriminaliteten er faldet, men IT kriminaliteten stiger
Midt- og Vestjylland: Hårdt udfordret af, at Politiet trækker sig fra forebyggelsen.
Temadag ”En forårsdag på heden” om Børn fra brudte
hjem.
Sydsjælland og Lolland Falster: Politiet savnes. Særligt
specialpatruljen er savnet.
Der opleves at der for tiden er mange ting, der ikke registreres.
Er ved at komme i gang med ”Kender du de andre”.
Fyn: SSP møderne fungerer rimeligt. Men det praktiske
politisamarbejde er nærmest ikke eksisterende.
Der er mange afbud til møder.
Fynskredsen arbejder på at få kvalificeret kredsmøderne
med temaer. Der er givet håndslag på at hver især tager
ejerskab.
Midt og Vestsjælland: Politiet er også savnet til møder
her.
Der er arrangeret et møde på 3 timer, hvor Politiet orienterer om hvor de er pt.
Syd og Sønderjylland: Der er meget ekstra Politi i området. Det har været til fordel i nogle akutte situationer at
lokalpolitiet kunne få mærkbar forstærkning.
Samarbejde med Christoffer fra Komphash
De har haft en praktikant til at se på Ungeundersøgelen.
Det påtænkes at lave noget omkring emnet ”hvorfor bliver man voksen i sommerferien efter 9. kl”.
Østjylland: Problematisk at det manglende antal af sager
og registreringer kan være årsag til faldet af kriminalitet.
Der opleves at de enkelte betjente ikke er tilgængelige.
Temadag i november med temaet hash. Et aktuelt emne
April er der social pejlings konference.
Nordsjælland: Der opleves, at der ikke er tid til forebyggelsen, og at der er meget brandslukning.
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Meldingen fra Politiet er, at de prioriterer forebyggelsen
højt, men virkeligheden bliver bare en anden.
Sydøstjylland: Det er samme tendens som øvrige, at politiet gerne vil forebyggelsen, men at det pt. bliver nedprioriteret lokalt.
Generel drøftelse af om vi skal gøre noget. Det blev foreslået at der udarbejdes en skrivelse.
Det blev også foreslået at vi går på listefødder, og i stedet tilpasser os den ”nye” virkelighed.
Punktet drøftes igen på næste møde.
Punkter til døgnmøde

Punkter til døgnmødet i april:
 Drøftelse af kommende prioriterede indsatsområder
 Besøg af repræsentant fra Trygfondens Børneforskningscenter samt TrygFonden
 Mulighed for at invitere eksterne samarbejdspartnere
til dialog omkring indsatser

Dialogmøde med Sarah
Van Mastrigt, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Forsøges planlagt til Døgnmødet

Partnerskab om Sociale
medier

Status på initiativ til et partnerskab med relevante aktører (DKR, Børns Vilkår, Red Barnet, Børnerådet, Center
for Digital Pædagogik, Medierådet for Børn og Unge etc.)
Annie, Jesper, Jørgen og Martin holder møde efter bestyrelsesmødet.

Mødekalender

2016:
19. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
19. – 20. april – Døgnmøde (Fredericia)
22. juni – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
15. september – Bestyrelsesmøde inkl. næstformænd (Fredericia)
9. november – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2017:
19. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
21. – 23. marts – Generalforsamling/Årsmøde (Vingsted)

Kursuskalender

2016
15. – 17. marts - SSP-Samrådets Årsmøde (Vingsted)
14. april – DKD, Odense
Efteråret – Introkursus + Gadeplanskursus

Opsamling lavet af

Jan Snejbjerg
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