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Vedr. etablering af tværministerielt udvalg. 
 
Vi skriver til jer, da vi ved forskellige lejligheder har drøftet mulighederne for et tættere sam-
arbejde på tværs af ministeriernes ressortområder, således at man arbejder helhedsoriente-
ret samt udnytter synergien og den viden vi hver især og samlet besidder. 
Eftersom SSP-samarbejdet går på tværs af Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeri-
et samt Ministeriet for Børn og Undervisning vil vi foreslå etablering af et tværministerielt 
udvalg med deltagelse af repræsentanter fra ovennævnte ministerier og SSP-Samrådet. 
 
Vi har tidligere luftet tanken for repræsentanter fra ministerierne samt for ordførerne på Soci-
al- og Retsområdet, der tilkendegav positive holdninger til et sådant tiltag – citaterne fremgår 
af nedenstående: 
 
Vi stillede følgende spørgsmål: SSP er en samarbejdsmodel mellem forskellige aktører i det 
kriminalpræventive arbejde – synes du, at det vil være relevant med et tværministerielt SSP-
udvalg, der kan underbygge vigtigheden af SSP-samarbejdet samt kvalificere indsatsen fra de 
enkelte ministeriers ressortområde i SSP-samarbejdet? 
 

 Det kan man sagtens overveje, hvis det giver faglig mening. Bureaukrati mangler der ikke i 
det danske samfund, så det skal være et udvalg, der kan generere ekstra viden og positive 
initiativer. (Allan Lønborg (sekretær for Peter Skårup) på vegne af Retsordfører Peter 
Skaarup, Socialordfører Karin Nødgaard og Uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen). 
 

 Umiddelbart kan jeg godt se fordelen i et tværministerielt SSP-udvalg. I kommunerne er 
SSP samarbejdet også tværgående, og der kan være god ræson i at sammentænke skole, 
social og politi i ministeriernes ressortområder. (Mai Henriksen, Konservative) 

 

 Ja. Tværministerielt arbejde er altid en god idé ved indsatser, som kræver samarbejde 
mellem flere ressortområder. Så et tværministerielt SSP-udvalg, som arbejder med at for-
bedre SSP-indsatsen ville bestemt være en spændende idé at arbejde videre med. SSP gør 
allerede en forskel for mange unge, men har potentiale til at kunne gøre endnu mere især 
for vores særligt udsatte unge eller i vores udsatte boligområder (Liv Holm Andersen, Ra-
dikale Venstre). 

 

 Det lyder som en ekstremt interessant ide, som formentlig kan binde arbejdet bedre 
sammen. Der er gode erfaringer med SSP-samarbejdet, hvilket netop underbygger beho-
vet for til stadighed at videreudvikle (Pernille Skipper, Enhedslisten). 
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Vi forestiller os, at Udvalget mødes hvert kvartal (og/eller efter behov), hvor vi kan drøfte 
kriminalitetsforebyggende tiltag samt udveksle viden om nye initiativer, der gør eller kan gøre 
en forskel overfor kriminalitetstruede børn og unge. 
 
95 af landets kommuner er pt. medlemmer af SSP-Samrådet, hvorfor vi har et stort og bredt 
forankret netværk overalt i Danmark, der vil kunne bruges i forhold til ”praksisviden” samt til 
udvikling og implementering af ny viden og nye initiativer. 
 
Vi håber, at I vil modtage idéen om etablering af et tværministerielt udvalg positivt, og at vi 
hurtigst muligt kan mødes og aftale de nærmere retningslinjer for et kommende samarbejde. 
 
 
På vegne af SSP-Samrådet 
 
 
Med venlig hilsen 
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