Generalforsamling og døgnmøde
SSP-Samrådet
SSP samrådet generalforsamling og døgnmøde
Onsdag den 26/8 og 27/8 2020
(ADP Loungen, Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia)
Referat

Nr.

Punkt

Kommentar og opsamling

Deltagere

Se oversigt over deltagelse

Program
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30

–
–
–
–
–

10.30
12.30
13.30
14.30
15.00

Kl. 13.30 – 14.30

Ankomst, registrering og morgenmad
SSP samrådets generalforsamling
Frokost
Oplæg*
Kaffe og networking - generalforsamling slutter.
*Oplæg og drøftelse om unges økonomiske digitale kriminalitet (Mulddyrrapporten) v/ Emilie Zenia Andersen,
LCIK (Landsdækkende Center for IT-kriminalitet).
Emilie vil præsenterer en undersøgelse af de unges kriminalitet på nettet. Herunder bl.a. hvilke ungeprofiler
har de afdækket og de forskellige kategorier af kriminalitet.
Efterfølgende plads til spørgsmål og en kortere debat.
Ved fælles drøftelse fremgik det, at alle kendte og
havde været involveret i sager med digital kriminalitet
Samrådet vil fortsat have fokus på økonomisk kriminalitet
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Døgnmøde dag 1:
Kl 15.00 – 18.00
Bestyrelsesmøde.
Understøttelse, samarbejde og videreudvikling
af fagudvalgene

En fælles drøftelse af væsentlige temaer fremadrettet
og samarbejdet med fagudvalg fremover.
Formålet med debatten er at:
Præsentation af fagudvalgenes bud på væsentlige temaer for arbejdet i 2021.
Drøftelse af fagudvalgenes rolle, og hvordan bestyrelsen kan styrke og understøtte fagudvalgenes arbejde
Drøftelsen gav grundlag for et videre arbejde med formidling, kommunikation, strategi m.m. som det kommende sekretariat kan være en del af
(bilag for drøftelsen vedlagt)

Døgnmøde dag 2:
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Kl 09.30 -11.00 Fælles
drøftelse og proces om et
tema.
Tema 1
Unge i en Coronatid

Tema 2
Den fælles ramme for
SSP samarbejdet.

Drøftelse af unge behov og dilemmaer i Covid tiden:
De mere komplekse opgaver omkring unge i det offentlige rum og rusmidler skubbes rundt mellem faggrupper
/ aktører.
SSP konsulenterne/ organisationerne har en meget vigtig koordinerende rolle i at samle faggrupper, lægge
strategier og få dem ledelsesmæssigt tiltrådt
Opgaverne er:
Unge og rusmidler i det off. Rum
Unge der er blevet mere marginaliserede
Kort runde på, hvor er kommuner / kredse:
Fælles ramme i gang?
Keld: Vi er i gang med en tilpasning. Organiseringen
passer til den vi har i forvejen
Claus: Intentionen var drøftelse på Kredsmødet. Nu
drøftes den på lokalrådet. Derefter gås der i gang med
de områder vi mangler
Jan: Lokalrådsmøde. Vi besluttede at arbejde videre
med det det mangler. Handlingsplan. Den tage SSP teten på at få formuleret og skal vendes med ledelsen
John: sidder ikke i Lokalrådet. Vi tager den i SSP styregruppen. Det tages op på Kredsmødet
Rune: til drøftelse i kredsen. Vores kommune har ikke
taget stilling til den
Jesper: brugt den til aftjekning. Vi er godt med og har
orienteret chefen
Rikke: revideret arbejdsgrundlag med tjek på den fælles ramme med konsulent og besluttet ledelsesmæssigt
og skal besluttes politisk
Katrine: der er flere i kredsen, der arbejder med den
fælles ramme og herunder handleplaner. Udfordringen
er at ledelsen ikke er ind over
Kristian: Vi har brugt den til tjekliste med Styregruppen. Politiets rotation gør, at Lokalrådet ikke er indover
Lotte: Der er vedtaget et nyt SSP grundlag maj 2020,
hvor den ny rammes anbefalinger er implementeret.
Det er forskelligt i kredsen, vi har det på næste kredsmøde
Vi kan i Kredsene bruge ramme som tjekliste og forventningsafstemning til at udvikle egen organisation.
Konklusion:
Bestyrelsen følger op på implementeringen i den kommende tid og på næste bestyrelsesmøde
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Kl. 11.00 – 12.00
Fremtidens SSP-Samrådsopgaver 2020
Tilbagemeldinger fra
samarbejdspartnere

Præsentation af samarbejdspartneres bud på SSPSamrådets rolle i det kommende år:

Kl 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00- 14.30
Fremtidsprocessen på
baggrund af tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere

Fremtidsprocessen. På baggrund af tilbagemeldinger
fra samarbejdspartnere uf fra en mini-survey, har vi
en fælles drøftelse af SSP samrådets fremtidige indsatsområder og samarbejder. Forslag til spørgsmål
 Hvad er forventningerne til SSP samrådet?
 Hvilke indsatsområder/tematikker kan SSP
samrådet bidrage ind i?
 Hvilke fremtidige snitflader er relevante?

Se nedenstående punkt. Bilag medfølger

Hver henvendelse blev anset for at være relevante og inden
for skiven.
KU drøfter om opgaverne er relevante jf. SSP-Samrådets formål, og ressourcer pt. der er særlige tiltag, der ville være relevante at SSP-Samrådets tager initiativet til at arbejde videre
med.
SSP-Samrådets rolle i forbindelse med de enkelte opgaver vil
primært være af deltagende og medudviklende karakter, men i
sjældnere grad være styrende og koordinerende.
Det drøftes efterfølgende med den enkelte organisation – og
af de repræsentanter, som i dag har denne dialog med organisationerne, hvor vidt og hvordan der kan arbejdes videre med
de enkelte forslag.
Kl. 14.30 – 15.00
Konstituering

5

Konstituering af bestyrelsen og repræsentationer.
Ny konstituerings/repræsentationsaftale udarbejdet.
Farvel og tak

Kl. 15.00
Mødekalender

2020
26. - 27. august: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
7. oktober: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
25. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2021:
13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
23. marts: Generalforsamling (Nyborg)
7. oktober: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
25. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
2022:
13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia)
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Kursuskalender
Se Årshjulet på hjemmesiden

Opsamling lavet af
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