Bestyrelsesmøde
SSP-Samrådet
Dagsorden til bestyrelsesmødet
Torsdag 15. november 2018 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Afbud fra Marianne, Jan A og Ole

Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 12.45
Kl. 12.45 – 16.00

Ankomst og morgenkaffe
Bestyrelsesmøde 1
Frokost
Bestyrelsesmøde 2

1

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

2

10.10 – 11.00
Status på Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

Benny redegjorde for de ændringer diverse høringssvar har
afstedkommet. Der er som udgangspunkt ikke lavet egentlige
ændringer, men snarere justeret lidt på det eksisterende. Det er
stadig centralt at SSP Samrådet fortsat forsøger at påvirke forslaget i den “rigtige” retning.
Ungdomskriminalitetsnævn:
Der er udvalgt en række kommuner der skal assistere Justitsministeriet, Aalborg, Aarhus, Kalundborg, Ishøj og København.
Derudover har KL også inviteret kommuner ind.
SSP Samrådet kommer med i den følgegruppe der efterfølgende
inddrages.
Fælles ramme:
Vores bidrag er afleveret, og der har været afholdt et møde
med NFC omkring præcisering af vores bidrag. DKR er på vej
med en undersøgelse. Den forventes færdiggjort sent på foråret.
SSP uddannelse:
Vores bidrag er afleveret. Der er andre der har budt ind. Benny
skal til møde med Socialstyrelsen omkring indspark fra bl.a.
Albertslund.
Vi havde en drøftelse omkring vigtigheden af, at vi sender et
fælles signal som SSP-Samrådet for SSP i 98 kommuner.
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Vejledning om udveksling af oplysninger:
Der har været møde med databeskyttelseskontoret. Der er
endnu ikke en klar vejledning. Deres ambition er en kort vejledning. De var meget opmærksomme på orienteringspligten overfor borgerne.
Udarbejdelse af beskrivelse af en vejledning til et SSP sags forløb - §115 møder – KU skal aflevere den i aften.
Der blev primært drøftet:
 Navnet overdragelsesmøde.
 Hvad er den ønskede effekt af vejledningen.
 Store lokale forskelle på, hvordan vi praktiserer.
 Store forskelle på, hvad og hvordan Politiet vidensdeler.
 Hvilken betydning får den nye lov for håndtering af SSP sager jævnfør §115
Der fremkom følgende ønsker til vejledningen:
 Ønske om tydeliggørelse af, hvilke kriterier der skal til for at
vi opfylder lovgivningen.
 Ønske om et afsnit om etik
 Ønske om at vejledningen ikke bliver for præcis i forhold til
eksempelvis ugentlig møde, deltagere etc.
 Forholde sig til unge på tværs af kommunegrænser.
 Fokus på hvad der er bedst for de unge
 Hvad vil vi have – en klar linie over hvad det egentlig er vi
ønsker.
www.regeringen.dk/nyheder/ungdomskriminalitet-udspil/
Høringssvar kan findes på http://www.sspsamraadet.dk/forening/hoeringssvar-og-presse/
Kommenteret oversigt over høringssvar m.m. kan findes på
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L84/bilag/1/1959353.pdf

Her kan behandlingen af lovforslaget følges (inkl. bilag hertil)
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l84/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l85/index.htm
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11.00 – 12.00
Dialog og kvalificering vedr.
”fælles rammer for SSPSamarbejdet”
Notat fra SSP-Samrådet
vedlagt

Regeringsudspillet ”Alle handlinger har konsekvenser” beskriver ganske lidt om, hvad en fælles ramme for SSP-Samarbejdet
skal være. Ny fælles ramme for SSP-samarbejdet
SSP-samarbejdet 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
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at holde unge ude af kriminalitet. Regeringen lægger derfor op
til en samlet styrkelse af den tidlige forebyggende indsats.
Den nye fælles ramme skal sikre en klar og mere ensrettet retning for SSP-arbejdet på nationalt plan og fungere som en fælles
organisations- og arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet.
Den nye ramme skal indeholde målsætninger for de konkrete
indsatser over for de målgrupper, som indsatserne er rettet
imod. Udarbejdelsen af rammen vil ske under inddragelse af
relevante aktører
Martin sammenskriver kommentarer (prioriteringer) fra gruppedrøftelsen, der bruges til det videre arbejde
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12.45 – 13.45
Dialog og kvalificering vedr.
”Uddannelse”
Notat fra SSP-Samrådet
vedlagt

Alle SSP-konsulenter gennemfører en uddannelse i kriminalitetsforebyggelse
Uddannelsen skal have særligt fokus på forebyggelse af bandernes rekruttering af børn og unge til bandemiljøet. Uddannelsen
skal opkvalificere SSP-konsulenterne og give dem og de lokale
SSP-medarbejdere bedre redskaber til at opfange tendenser og
signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet, som kræver
handling. Uddannelsen vil endvidere danne grundlag for, at SSPkonsulenterne mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i en kommune kan
tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan
det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.
Uddannelsen skal blive til i samarbejde mellem NFC og Socialstyrelsen
Martin sammenskriver kommentarer (prioriteringer) fra gruppedrøftelsen, der bruges til det videre arbejde
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13.45 – 14.15
Økonomi (Status)

Redegørelse + proces med overdragelse
OBS på budget ved arrangementer
Opfølgning på Gadeplanskursus
Martin: Ole er fortsat kasserer frem til generalforsamlingen. Der
har været afholdt et møde, hvor programmer m.v. blev gennemgået – herunder også Conference Manager.
Ole har strammet op på at få indhentet manglende betalinger.
Der mangler fortsat ca. 10 indbetalinger fra deltagere til Årsmødet 2018. Ole arbejder på sagen.
Regnskabsmæssigt følges budgettet. Alle arrangementer løber
fint rundt. Unge i offentlige rum – Underskudsgaranti fra DKR på
kr. 35.000 er blevet til tilskud på kr. 15.000 (da arrangementet
løb rundt) og de resterende kr. 20.000 er afsat til et opfølgende
arrangement.
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14.15 – 14.45
Årsmøde 2019

Kort status
Sygdom og frafald i arbejdsgruppen – det har været hårdt arbejde for Jesper og Mads. Der mangler kun de sidste detaljer
med hensyn til selve afviklingen. Indkig i programmet – hurtig
gennemgang af alle 3 dages program.
Jesper, Mads og Martin holder møde med Nyborg Strand efter
bestyrelsesmødet omkring økonomi og praktiske deltaljer.
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14.45 – 15.30
Orientering fra KU

Eksterne kontakter

Udvalgstilbagemeldinger

DCUM – der har været afholdt et møde hvor fagudvalg for
genoprettende ret og fagudvalget for digital dannelse deltog. Mødet omhandlede digitale udfordringer.
Det antydes, at der må være mørketal, da der er forholdsvis få indkomne sager omkring mobning.
Der er møde i februar.


Nordforsk – Benny tager til møde med Nordforsk ved en
konference i Oslo. Fagudvalget har peget på Jens Tang til at
være vidensperson. Jens deltager også i konferencen.



Koppelcom har tidligere været her i bestyrelsen for at tale
om krænkelser af unge på nettet. Fagudvalget for digital
dannelse holder møde med Koppelcom i forbindelse med
han holder oplæg.



Jesper M. fortalte at der er rigtig godt gang i fagudvalget
for digital dannelse. Der kommer mange henvendelser til
fagudvalget. Lotte: der er en henvendelse fra center for ludomani.



John Hansen fra Åbenrå er indtrådt i samarbejde med Antidoping Danmark på SSP´s vegne.
Johns vinkel baserer sig på vores almindelige opfattelse af
god forebyggelse, hvor bearbejdning af sociale misforståelser/Social Pejling er væsentlige begreber. Bestyrelsen bakker op.
Børnesagens fællesråd efterspørger en oplægsholder omkring bedre børneinddragelse i praksis d. 13. december.
Jack tager til Christiansborg og holder oplægget.
Folkemødet 2019 – der er formøde den 7.12. Der blev orienteret om, at der allerede nu skal bestilles færge/fly billet
til Bornholm. Pernille og Lotte meldte sig til at deltage I
formødet.
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Mødefrekvenser og planlægning af mødedatoer 2019/2020
Det er væsentligt at vi kan prioritere at deltage i bestyrelsesmøderne, hvorfor vi vil drøfte om mødefrekvenserne er rigtige, skal
vi nøjes med dagsmøder – hvor mange, vi har haft 2 døgnmøder
– er det for meget? Evt. Ad. hoc. datoer.
Det blev aftalt, at der afholdes 1 døgnmøde og derudover samme frekvens af bestyrelsesmøder. Der planlægges et møde i
marts, da Årsmødet ligger i april næste år.
Benny foreslog at der placeres nogle datoer til ad hoc møder,
der aflyses hvis der ikke er brug for dem.
Gadeplanskursus: Programmet kom sent ud, hvorved der opstod problemer i forhold til afmelding af hotelpladser. Der var
bestilt værelser til 110 og der kom kun 60 deltagere. Det lykkedes at lande en fornuftig løsning med hotellet. Fremadrettet
skal der være styr på alle deadlines.
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15.30 – 16.00
Afrunding – herunder
punkter til mødet i januar










Årsmøde 2019
Opfølgning – Regeringens udspil
Fortsat opfølgning – formodentlig mere konkret afsæt alt
efter hvor langt behandlingen af regeringens udspil er
kommet.
Budget + planlægning af GF
Ungeprofilundersøgelsen
Partnerskabmøde medio november.
DKR – ”Virksomme forebyggelsesmetoder”
Benny rundsender skriv fra DKR. DKR deltager på næste
møde.
Besøg af Fagudvalg
Fagudvalget for forebyggelse i skolen inviteres næste gang.
Holdnings og videns notater

Nyt fra kredsene: 150 deltagere fra kreds Nordjylland.
Sikker spiller – kamera sikring til mobiltlf. Se mere på Center for
digital pædagogiks hjemmeside.
Pernille: Har nogen et bud på ideer til emner omkring digitale
udfordringer der kan være Master I konfliktmæling og Diplom i
kriminologi

Mødekalender

2018:
18. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
20. marts: Generalforsamling (Nyborg)
5. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
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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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