Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet

Referat fra bestyrelsesmødet
Torsdag den 8. juni 2017 kl. 9.30 – 16.00
Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere
Torsdag den 8. juni 2017
Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.15
Kl. 12.05 – 13.00
Kl. 13.00 – 16.00
1.

2.

Kl. 10.00:
Velkomst og kort intro til dagens
program (5 minutter)
Kl. 10.05:
Strategiproces
Opfølgning
Nye medlemmer til næste step.
Fagudvalgene
Bilag vedlagt
(1 time og 30 minutter)

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2

Formanden

Opfølgning på strategiprocessen – herunder afvikling af
bestyrelsesmøder samt ”Partnerskaber/ samarbejdspartnere” etc.
 Oplæg fremlagt af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen reviderer og beskriver. Det endelige oplæg sendes ud til kommentering. Endelig vedtagelse på
døgnmødet i september.
Fokus på kommissorier og kontaktpersoner samt kriterier for deltagelse.
Fagudvalg Digital dannelse:
 Oplæg til kommissorium udarbejdet, der er speciel
interesse fra andre uden for SSP-samarbejdet om
at være med i sparring af udvalget. Det kan være fx
CfdP, Red Barnet, DKR.
 Forslag om at der også sættes ind i forhold til
”hvordan unge beskytter sig”, hvordan man sikrer
beredskab i forhold til situationer. E-games og udfordringer med kriminalitet mv. i den sammenhæng, Forældrerollen og hvad de kan gøre.
 Fokus lægges på helhedsorienteret strategi på området, ikke konkrete undervisningsmaterialer.
 Udvalget arbejder videre.
Genoprettende ret:
 Ønsker principiel drøftelse om principper for aflønning i forbindelse med kurser, oplæg mv.
 Det besluttes at dette drøftes på kommende møde.
SSP+:
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3.

Kl. 11.35:
Kontakt fra NFC (Per Sandau) –
møde den 9. juni
Bilag vedlagt
(30 minutter)

Der afventes næste møde i fagudvalget inden der
drøftes hvordan man kan opdele mellem generel
forebyggelse i ungdomsuddannelserne, og ekstremisme/radikalisering. Det skal i den sammenhæng
overvejes, om der er andre foraer, hvor ekstremisme/radikalisering drøftes – fx Infohus

NFC har nedsat en projektgruppe, der skal udfærdige en
fælles forebyggelsesplan for politiet i hele landet.
SSP-Samrådet er inviteret ind for at give vores bud på
den gode forebyggelse, og en optimering af samarbejdet
mellem kommune og lokalpoliti.
1. Hvilken position ser SSP-samrådet sig i forhold til
politikredsene – Rigspolitiet?
 SSP-samrådet ser sig som ligeværdig samarbejdspartner, der udgør kommunernes samlede repræsentation i forhold til kriminalitetsforebyggelse i
forhold til børn og unge. SSP-Samrådet er således
det forum, hvor faglige drøftelser om forebyggelse
mellem politi og kommune bør finde sted. SSPSamrådet bør være fast høringspart/sparringspart i
forhold til kredsråd mv.
2. Øvrige kommentarer til de stillede spørgsmål –
uden præcis relation til det enkelte spørgsmål:
 mange udsatte borgere og unge i SUB kender kun
de lokale betjente, så det er positivt at man arbejder med politiets attitude i forhold til de unge og
SUB-områder.
 SSP-Samrådets deltagelse i drøftelser om Sub-områder bør styrkes.
 Stor forskel på politiets omfang i hvor meget man
prioriterer forebyggelse, fra kreds til kreds.
 Der er i nogle kredse oplevelse af silo-opdeling i
kredsens forebyggelsesindsats.
 Væsentligt at der er et fælles billede mellem SSPSamrådet og politiet om hvad de forebyggende betjente skal kunne, fx ang. Hvordan man forbereder
samarbejdsmøde/mandagsmøder o. lign., tækker
lister mv.
 Der er udfordringer i forhold til hvad den enkelte
forebyggelsesbetjent siger, og det som ledelsen
fortæller der er af forebyggelse.
 Lokalt kan der være frustrationer over hvem man
kontakter – og hvad der er af politiressourcer.
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4.

Kl. 12.05:
Dialog med Socialstyrelsen – ”Partnerskab om uddannelsespakker”
(10 minutter)

5.

Kl. 13.00:
Kvalificering af hjemmesiden
(30 minutter)

6.

Kl. 13.30:
Årsmøde 2018 – samt dialog om
fremtidige konferencested
(20 minutter)

Der er også gode erfaringer fra kredse, hvor samarbejdet er godt, og DKS spiller en væsentlig rolle i
forhold til helhedstænkning vedr. forebyggelse.

SSP-Samrådet har en intention om at udfærdige materiale til brug for afvikling af lokale ”Introkurser”.
Vi er i dialog med Socialstyrelsen herom samt forsøger
at koble DKR på. Evt. søges eksterne midler.
 Der er aftalt møde efter sommerferien om dette.
 Fagudvalgene bør tænkes ind.
 Eksisterende materiale fra Introkurset kan danne
grundlag.
 Der skal tænkes forskellige niveauer: SSP-koordinatorer, SSP-medarbejdere, SSP-netværksdeltagere.
 NFC og DKR bør være med.

Gennemgang, og drøftelse af ambitionsniveau og webansvarlig samt øvrig kommunikation – inddragelse af
kredsene
 Drøftes på næste møde, arbejdsgruppe vedr. strategiprocessen forbereder
Opdatering ved Maria og René
 Vedr. årsmøde 2017, er der pt. ikke afregnet for 35
personer. Ole følger op.
Årsmøde 2018:
 Kredsen har besluttet at Årsmøde 2018 skal ligge i
Nyborg Strand.
o Deltagerbetalingen ønskes derfor hævet
ca. 200 kr.
o I forhandlingen ligger en garanti for
samme pris i 2019.
 Drøftelsen gav kommentarer vedr. ønske om at
undgå prisstigning - men i stedet sætte rammen for
økonomien anderledes, hvem der er målgruppe,
udfordringer med at være sammen med andre på
så stort et sted.
 Det besluttes: Det godkendes at afholde årsmøde
2018 i Nyborg. Nuværende pris skal fastholdes, bestyrelsen stiller en underskudsgaranti på 50.000kr.
fordi det drejer sig om at afprøve et nyt sted. Kredsen skal arbejde for at overholde budget uden brug
af underskudsgaranti.
 Bestyrelsen skal efterfølgende vurdere hvordan
fremtidig ramme skal være.
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7.

8.

Kl. 13.50:
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen - Bilag vedlagt
(10 minutter)

Kl. 14.00:
Kredsrunde
(30 minutter)

v/ Benny og Martin
 Partnerskabet styres fremover af et forretningsudvalg. Konstitueringen finder sted sidst i juni.
 Tilmelding finder sted nu, gratis i 2017.
 Spørgsmål vedr. den kommende trivselsundersøgelse på gymnasieuddannelserne tages med videre.
 Væsentligt at SSP-Samrådet melder ind til forretningsudvalget, at der skal være en realistisk udmelding om tidsterminer i forhold til de udviklingsting
der arbejdes med og at præsentationsmaterialet
ikke skal love mere end det kan holde.

Kort runde med fokus på ”Unge i det offentlige rum”
Erfaringer og SSP-indsatser
 SYØ-jylland ønsker at der laves en landsdækkende erfaringsindsamling om hvilke erfaringer
der er med, hvad de virker.
 Midt-VestSjælland bakker op om SYØ ønske, og
prøver i kredsen at erfaringsudveksle, og har
valgt at sætte det på som et kredspkt. i år. Roskilde kommune har vedtaget et ordensregelsæt
– og drøftet det af med politiet. Politiet kan
kun dække det der ligger inden for ordensbekendtgørelsen.
 Lolland har erfaringer med DMK bus, der kører
rundt med udstyr.
 Fyn: Fåborg-Midtfyn har forsøgt at sætte et
projektfirma til at udvikle et bud. De unge vil
have alkohol.
 SYD-jylland: Har arbejdet en del med dialog
med de unge.
 Midt-Vestjylland: Har etableret bålsteder, oprydning og brændeudlægning. Støttekontaktpersoner følger med nogle af de udsatte unge
ind i miljøet.
 Bornholm: arbejdet med udvalgte unge med
misbrug omkring familiens rolle mv. Unge uden
for arbejdsmarkedet rydder op. Unge som står
som arrangører på Facebook gøres ansvarlige
for at sikre oprydning.
 Østjylland: Måske værd at få en snak om hvad
der er SSP’s opgave, og hvad der er forældreopgave. Afdækning af forventninger er nødvendigt.
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Nordjylland: der er et fald i unges brug af det
offentlige rum – det er måske ligeså bekymrende.
 Nordsjælland: Husk byplanlæggernes andel i
opgaveløsningen.
Beslutning:
 tages med på næste møde. Benny forbereder
oplæg til en workshop-tanke i samarbejde med
andre kommuner.
9.

Kl. 14.30:
Aktuelt input
(60 minutter)

Med udgangspunkt i de 2 meget varme sager
”Kundby – pigen” og ”Ry-sagen” vil Mads og Benny
give et kort oplæg, om hvor de prøver at trække læring
og eksempler ud, med sagerne set fra en SSP-stol.


10.

Kl. 15.30:
Folkemødet - Bilag vedlagt

Orienteringen fra begge som lukket punkt

SSP-event og andre nyheder om FM 2017
SSP-Samrådet er arrangør af arrangementet:

(15 minutter)

Fake News eller fakta om unges liv og
livsstil
Arrangør:
SSP-Samrådet i Danmark.
Dag:
15. juni 14:15 - 15:15
Sted:
B16 Det Kriminalpræventive Råd - Nordlandspladsen
Resumé:
En dialog med unge, mediefolk, politikere og fagfolk,
hvor vi prøver at bringe fakta i spil.
Beskrivelse:
Kom til en dialog med unge, mediefolk, politikere og
fagfolk, hvor vi prøver at bringe fakta fra Ungeprofilundersøgelsen i spil. Hvad gør det ved unges selvforståelse, og hvilken effekt har det politisk, når medierne
formidler sensationer og generaliseringer om unges gøren og laden? I panelet kan du møde Repræsentanter
fra 3 Elevorganisationer, Mette Deding fra SFI, Ulrik
Haagerup, Nyhedsdirektør, DR, Trine Bramsen, MF (S)
Retsordfører, Jan E. Jørgensen, MF (V), medlem af
Retsudvalget
Deltagere:
Ulrik Haagerup, Nyhedsdirektør, Danmarks Radio (DR).
Mette Deding, Forskningschef, SFI. Trine Bramsen, MF
Retsordfører, Socialdemokratiet. Jan E Jørgensen, MF
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medlem af Retsudvalget, Venstre. Unge fra 3 Elevorganisationer og et ungdomsråd.

Ud over dette arrangement deltager Jørgen, Martin og
Benny i paneldebatter om: Social kapital, forebyggelse
af ekstremisme og radikalisering, samt flere endnu ikke
fastlagte tiltag.
11.

Kl. 15.45:
Afrunding og evaluering af dagens
møde

Glimrende møde

(15 minutter)
12.

Tilbagemelding fra Trygfonden Unge+møde.
 Der er flere projekter, som kan være relevant.
PP fra oplægget medsendes referatet. Henvendelser om interesse for projekterne til Benny.

Evt.

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)
6. april – DKD, Skive
Efteråret - Gadeplanskursus
2018:
Foråret - Introkursus
20. – 22. marts - SSP-Samrådets Årsmøde (Nyborg)
Efteråret - Gadeplanskursus

Opsamling lavet af

Benny Husted

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

6

