Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Dagsorden til bestyrelsesmødet
Torsdag den 19. januar 2017 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Afbud fra Mads (Nordjylland), Jan (SYØ-jylland),
Ole (Syd og Sønderjylland)

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

2.

09.30
10.00
12.00
12.45
14.15
15.30

–
–
–
–
–
–

10.00
12.00
12.45
14.15
15.30
16.00

Velkomst og kort intro til dagens program

Forberedelse af Generalforsamlingen
Forslag til nye vedtægter
Oversigt over bestyrelsen
Fagudvalgene (kort status)
Økonomi – herunder budget

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2 – ”Strategiproces”
Bestyrelsesmøde 3 – Kredsrunden + orientering
Afrunding og punkter til døgnmøde
Nyt fra formanden:
 Henvendelse om at deltage i bog ”Små visioner” et FN projekt. Har afslået pga. prisen for
deltagelse.
 Sundhedsstyrelsen har henvendt sig vedr.
lattergas. Har affødt en aftale om fremtidige
møder mellem SSP-Samrådet og Sundhedsstyrelsen.
 En del henvendelser vedr. SSP’s oplevelse af
politiets deltagelse i forebyggelse.
o Efterfølgende diskussion viste, at der
er stor forskel på den måde politiet
tænker forebyggelse på mellem de forskellige kredse. Dette tages op på næste møde med NFC.


Flemming Mostrup er igen klar til dirigentrollen.
 Nye vedtægtsforslag pga. udvidelse af bestyrelsen.
 Bestyrelsen anbefaler fortsat Ole Rasmussen som kasserer.
 Kredsene melder ind til formanden ang.
repræsentation fra generalforsamlingen.
Forslag om:
 At starte et fagudvalg for digital tryghed
og forebyggelse af digital kriminalitet.
 At skille fagområdet for SSP+ samarbejdet
til – generel forebyggelse på ungdomsuddannelserne og Recidivforebyggelse for
unge 16-25 år.
 Jesper og Jan er tovholder for oplæg til
fagudvalg vedr. digital tryghed.
 Benny er sammen med Pernille og Lotte
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3.

4.

5.

Årsmøde 2017
v/ Claus og Kjeld



tovholder for oplæg til fagudvalg for SSP+
Budgettet blev gennemgået ved Martin B.



Alt er klart

Strategiproces (Bilag eftersendes) Ved Annie, Pernille og
Tommy

Dagens Tema:
 Måden vi arbejder på i bestyrelsen og betydning for vedtægtsændringer.
 Der blev udarbejdet et forslag til ændringer af vedtægter, samt punkter til døgnmødets indhold

Fagudvalgene
Dialog omkring Fagudvalgene –
herunder prioritering og understøttelse af arbejde og ”resultater” samt drøftelse af tilknytning til udvalgene (f.eks. eksterne og tidligere medlemmer
etc.).



For alle fagudvalgene skal der være en kontaktperson i bestyrelsen. Fagudvalgene beslutter selv hvordan de konstituerer sig, og
hvem der er med. Kommissoriet godkendes af
bestyrelsen.



Ansøgning pt. ved til Trygfonden omkring udvikling af 3 områder: national rapport, værktøjskasse og anonymitet.
Fremtidig finansiering skal overvejes nu.
Overvejelser om hvilken pris der vil kunne
betales:
Tilbagemelding til Benny
Der ønskes stadig en mulighed for at sammenligne med næste år, samt sammenligning
med andre kommuner.

Oversigt over udvalgene er
vedlagt
6.

Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen
v/ Benny og Martin






7.

Kredsrunde






SYØ-jylland:
o I gang i visionsproces,
o Praktiker til praktiker dag i februar.
Fyn:
o Udfordringer med politiets rolle i forebyggelsen drøftes pt. Oplæg til hvordan der skal arbejdes frem over, bl.a.
for at få en større sammenhæng med
bestyrelsesarbejdet. Henning stopper.
Marianne Grønbech er ny formand.
Rikke Laustsen ny næstformand.
Sydsjælland og Lolland/Falster:
o Kursus vedr. bekymringssamtaler. Op-
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levelsen var at politi og kommune lå
langt fra hinanden i forhold til hvordan
man gør.
o Politiet deltager med repr. for hver
kommune på årsmødet – Politiet betaler.
o Temadrøftelse: fortolkning af § 115.
Gav anledning til endnu mere frustration.
Syd og Sønderjylland:
o Skal lave en temadag om bekymringssamtaler.
o Nye bestyrelsesrepræsentanter.
o Hvad er sandheden ? og er der en
sandhed vedr. hash? Drøftes.
København:
o Meget fokus på unge fra omegnskommunerne som tager ind til hovedstaden.
Vestegnen:
o Boligsocialt seminar sammen med politiet.
o Samarbejdet omkring ”kender du de
andre” er faldet fra hinanden, da Politiet har trukket sig fra opgaven pt. Politiet var udførende på foredragene i en
del kommuner.
o Skal til at arbejde med ”Kredsens opgave”.
Midt og vestsjælland:
o Temadag om bekymringssamtaler
sammen med politiet.
o Fokus på genoprettende ret og praksis.
o Svært at få ansøgninger nok til de stillinger der er i SSP-regi
Nordjylland:
o Aalborg kommune skal til at arbejde
med forebyggelse på indskolingsniveau.
o Drøftelse af fælles uddannelse for SSPmedarbejdere og Politier i kredsen.
o Temadag om ”dialog med en hashryger”, hver kommune har 10 pladser,
Kriminalforsorgen inviteres med.
Østjylland:
o Årsmødeforberedelse.
o Evaluering af AGO (aftale om god opførsel) er afsluttet.
Bornholm:
o Nye ansættelser af opsøgende medarbejdere.
o SSP-temadag for alle der er med i SSPsamarbejdet.
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Evt.
Orientering samt Eksterne kontakter



Midt og vestjylland:
o § 115 vendes.
o Temadag om gaming (Center for ludomani), pigekonflikter og mobning
o Nordsjælland:
o Dialoger om ungdomsuddannelser,
rusmidler og fester.
o Drøftelser om Infohus og struktur for
dette arbejde.
o Temadag med socialstyrelsen om genoprettende ret mm.



DKR + NFC (dialogmøde – bilag vedlagt)
o Dialogmøde afholdes
Socialministeriet.
o Jørgen og Martin deltager i afsluttende
dialogmøde om de 6 udviklingsværksteder der var med Justitsministeriet
og Socialministeriet.
Socialstyrelsen (dialogmøde)
o Fremadrettet ønsker om dialog om
kvalificering af deres værktøjer. Fx
omkring netværksmøder.
Møde med DKR om fremtidig kursusdel omkring ungdomskriminalitet, samt drøftelser om
DKR’s børn og ungeudvalg.







9.

Drøftelse af indhold på døgnmøde i april 2017

Se pkt. 4.
 Årshjul, forretningsorden, bestyrelsesmedlemmernes opgaver og roller.

Mødekalender

2017:
19. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
21. – 23. marts – Generalforsamling/Årsmøde
(Vingsted)
19. – 20. april – Døgnmøde (Fredericia)
8. juni – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
6. – 7. september – Døgnmøde (Fredericia)
15. november – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2018:
18. januar – Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. – 22. marts – Generalforsamling/Årsmøde
(Vingsted)

Kursuskalender

2017:
11. – 12. januar – Introkursus (Fredericia)
21. – 23. marts - SSP-Samrådets Årsmøde (Vingsted)
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6. april – DKD, Skive
Efteråret - Gadeplanskursus
2018:
Foråret - Introkursus
20. – 22. marts - SSP-Samrådets Årsmøde (Vingsted)
Efteråret - Gadeplanskursus

Opsamling lavet af

Benny Husted
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