Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Dagsorden til bestyrelsesmødet
Onsdag 23. maj 2018 kl. 9.30 – 16.15

Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

1

2

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Afbud fra Kennet (Frederiksberg, Dennis (Bornholm)
og Ole (Sønderborg)

Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 12.45
Kl. 12.45 – 15.00
Kl. 15.00 – 16.15

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2
Bestyrelsesmøde 3

10.00 - 10.10
Velkomst og kort intro til dagenes
program (KU)

10.00 – 15.00
Aktuelt tema:
Regeringens udspil om ungdomskriminalitet

Benny har sendt mails rundt i et forsøg på at få udarbejdet en liste over kommunale kontaktpersoner i
SSP-Samrådet. Listen blev udleveret til sidste kontrol.
Alle bedes tjekke og melde tilbage til Benny.

www.regeringen.dk/nyheder/ungdomskriminalitetudspil/
Benny gennemgik kort de kriminalpræventive udfordringer i fremtiden. Overskrifter:
 Øgede digitale udfordringer og kriminalitet
 Større mobilitet på tværs af kommune og sognegrænser
 Mindre tolerance, større polarisering og stigmatisering
 Forventning og hurtigere reaktioner
 Tekniske muligheder for at forhindre/forebygge
kriminalitet øges
 Øget fokus på radikalisering og terrorforebyggelse
 Indsatser flytter op I alderen til SSP+
 Ny ungdomsuddannelse (FGU)
Regeringsudspillet:
Umiddelbart tyder det ikke på, at forslaget bliver færdigbehandlet før Folketinget går på sommerferie.
Overskrifter:
 Regeringsudspillet
 Nye sanktionsformer
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Temamøde omkring ”fælles rammer for SSP-Samarbejdet”

Ny vejledning omkring §115
Øget fokus på dokumentation
Øget fokus på unges robusthed og sårbarhed
Flytte fokus over på det vi gerne vil have mere af
Og meget andet

Regeringsudspillet ”Alle handlinger har konsekvenser” beskriver ganske lidt om, hvad en fælles ramme
for SSP-Samarbejdet skal være.
Det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde er
forankret i kommunernes socialforvaltning i tæt samarbejde med skolerne og politiet (SSP). SSPsamarbejdet udgør fundamentet for det kriminalpræventive arbejde. De involverede aktører peger dog på
behovet for at skabe en tydeligere og mere ensartet
retning for arbejdet med at holde unge ude af kriminalitet. Regeringen lægger derfor op til en samlet
styrkelse af den tidlige forebyggende indsats.
Ny fælles ramme for SSP-samarbejdet
Der skal fastsættes en ny, fælles ramme for SSPsamarbejdet, så forebyggelsesarbejdet på tværs af
kommunerne bliver mere ensartet i forhold til formål,
myndighedsopgaver og målsætning. Det skal være
med til at sikre den nødvendige dialog og koordination mellem SSP og forvaltningens sagsbehandlere.
I SSP-Samrådet har vi brug for at stille skarp på, hvordan en fælles ramme bør se ud. Udgangspunktet er at
Regeringen forventer at beskrive den fælles ramme i
meget overordnede termer – og at der kan være en
god mulighed for at SSP-Samrådet bliver involveret i
at pege på, hvordan rammen skal se ud.
Forestil jer at du bliver vækket midt om natten af
Justitsministeren, fordi han gerne vil høre dig om
følgende:
”Hvis der ikke eksisterede – og aldrig havde eksisteret et SSP-samarbejde, og DU fik til opgave at opbygge et SSP-samarbejde, som kunne løfte opgaven
om at forebygge kriminalitet ud fra Det kriminalpræventive Råds forebyggelsesmodel:
https://www.dkr.dk/lokalt-samarbejde/ssp-ogforebyggelsesmodellen/
Hvordan skulle rammen for SSP-Samarbejdet så se
ud – hvis du tænker på ord som”:
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Kl. 10.00 – 10.30
Kl. 10.30 – 10.50

Kl. 10.50 – 11.00
Kl. 11.00 – 11.40
Kl. 11.40 – 12.00
Kl. 12.45 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.00
Kl. 14.00 – 14.15
Kl. 14.15 – 15.00

Struktur
Forretningsgange
Mødeforaer
Organisatorisk forankring
Kobling til ledelse, lokalråd og kredsråd
Politikker
Koordination
Procedurer
Kommunikation
Økonomi
Planlægning

Processen foregår på følgende måde:
Opstart, oplæg og rammesætning for processen
To omgange hvor man fortæller om sine overvejelser
2 og 2. (10 min. til hver del. Der laves 2 runder, fordi
første runde bruges til at stille lidt skarpt på opgaven
– og blive inspireret)
Pause
Samme omgang – blot 4 og 4
Hurtig opsamling fra grupperne – der tjekkes af om
der skal rettes til
Klargøring til næste runde.
Noter fra opsamling:






Ledelse – politisk styring
Statslig – kommunal
Kan – skal
Uddannelse – flere niveauer
Kommunale opgaver – politi opgaver

Samme omgang
Pause
Opsamling i plenum
Noter fra sidste opsamling
 Holde fast i at SSP som et samarbejde og ikke en
organisation
 Uafhængig tværgående reference i ens forankring
 Fælles værdiramme
 Overordnet kommunal politik / statslig
 Stab – overordnet drøftelse der afkræver at begrebet “Stab” defineres yderligere
 Infohus-modellen NCFE´s organisations beskrivelse kunne være inspiration
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Inspiration fra Norge (SLT) ?

KU tager processen videre.
Der kommer efterfølgende en opsamling fra processen, når vi lige har fået skrevet det sammen.
3

4

15.00 – 15.20
Konstituering

15.20 – 15.35
Økonomi (Status)
Redegørelse + proces med overdragelse






Næstformand (Martin)
Medlem i KU (Lotte)
Sekretær (Jan)
Udvalgsposter (DKR)
o FU (Benny)
o By- og Bolig (Mads K– Claus)
o Borger (Marianne – Jan A)
o Børn og Unge (Martin – Annie)
 Fagudvalg (kontaktpersoner)
o Genoprettende Ret og Praksis (Annie)
o SSP+ (Pernille)
o Forebyggelse i skoler (Maria)
o Gadeplan (Lotte H)
o Digital dannelse (Jesper)
o Forebyggelse på ungdomsuddannelser (Benny)
 Samarbejdsfora
o NCFE, Ledernetværk (Pernille og Martin)
o DCUM (Lotte og Rikke)
o DKR/NFC (Benny og Martin)
o Socialstyrelsen (Benny og Martin)
o Ungeprofilundersøgelsen (Benny og Martin)
o Nordforsk (Jack – afventer)
o Offerfonden/Koppelcom (Mads H)
o Bikubenfonden (Benny)
(Tænk over hvad kan vi i denne sammenhæng –
deadline 1. september. Meld tilbage til Benny
med eventuelle overvejelser.)
o Digitalt Ansvar (Rikke)
o Euro Net (Pernille)

Lotte og Martin har lavet en aftale med Ole om en
”studietur” til Sønderjylland i slutningen af juni, hvor
de sættes ind i de forskellige programmer og procedurer, således at vi langsomt kan overdrage opgaven.
De fleste udeståender er nu blevet indbetalt. I alt
mangler der enkelte indbetalinger fra årsmødet.
En yderligere gennemgang af regnskabet finder sted
på september mødet.
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15.35 – 16.00
Afrunding – herunder punkter til
mødet i september

15.30 – 16.15
Besøg af Anders Nørhaven











Nye tiltag (temadag)
Brug af ”eks’er” i forebyggelsen
Folkemødet 2018
Økonomi
Hjemmesiden
Besøg af Fagudvalget Genoprettende Ret
Årsmøde 2019
Opfølgning – Regeringens udspil
Ungeprofilundersøgelsen

Præsentation af NAPP Siesta (se bilag)
AFLYST pga. manglende tilslutning

Mødekalender

2018:
18. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. marts: Generalforsamling (Nyborg)
5. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. maj: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
4. – 5. september: Døgnmøde (Svendborg)
15. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2019:
16. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. april: Generalforsamling (Nyborg)

Kursuskalender
Se Årshjulet på hjemmesiden

http://www.sspsamraadet.dk/forening/bestyrelse/%C3%A5rshjul/

Opsamling lavet af

Jan S
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