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Formandsberetning for SSP-Samrådet 2017
Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSPSamrådet, som netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen den 21. marts 2017.
Indledning:
Endnu et år er gået. SSP-Samrådet har atter været på banen i mange omgange, og vi må sige at vore
visioner fra tidligere om, at være en synlig og aktiv medspiller i det forebyggende landskab er blevet
opfyldt. Jeg vil vanen tro dele min beretning i 3 afsnit.
1) Det nationale niveau
2) Bestyrelsen og SSP-kredsene
3) Partnerskaber og eksterne kontakter
Det nationale niveau:
I starten af 2016 meldte daværende Justitsminister Søren Pind ud, at han ønskede en grundig forberedelse af et kommende lovinitiativ i forhold til den hårde kerne af unge. Det skulle ske i et tæt samarbejde mellem Justitsministeriet og Socialministeriet og i en række workshops med eksperter og
praktikere. SSP-Samrådet blev indbudt til at deltage med 2 personer i alle de 6 planlagte værksteder.
Det var en spændende udfordring at være med i. Vi måtte hver gang (ofte med en meget kort frist)
finde 2 gode repræsentanter fra SSP-Samrådet, som havde tid og viden til at være med. Det var temaer som: ”Unge på kanten”, ”På gaden”, ”Fødekæden”, ”Den hårde kerne”, ”Crossover problematikker”, ”Nye tendenser – nye krav?” Der var til alle 6 værksteder ca. 25 - 30 deltagere, og opsamlingerne fra møderne skulle indgå i det lovforberedende arbejde. Vi har fra SSP-Samrådet blandt meget
andet peget på de store gevinster, der vil være ved at indføre en genoprettende praksis i behandlingen af de unge kriminelle. Et budskab, som også intensivt er bakket op af Henrik Dam, formanden for
DKR. Men da vi nærmede os årets slutning i 2016, skete der en Regeringsændring, hvor vi fik en ny
Justitsminister, Søren Pape. (K). Det har medført, at vi ikke ved ret meget om, hvor det hele ender.
SSP-Samrådet er dog overbeviste om, at vores store indsats i de mange værksteder, har sat sig nogle
spor.
Bestyrelsen og kredsene:
Vi besluttede på sidste Årsmøde at udvide bestyrelsen, således at alle 12 SSP-kredse måtte stille med
1 - 2 repræsentanter til bestyrelsesmøderne. Det har fungeret fint, og vi har været fra 16 - 22 deltagere i de 4 møder + døgnmødet i det forgangne år. Vi har startet en ny visionsdebat i bestyrelsen, for
at få øget aktiviteten og medejerskabet til SSP-Samrådets drift og udvikling. Der har været enkelte
udskiftninger i årets løb, men det skyldes, at folk har fået nye jobs, og ikke at de har ønsket at forlade bestyrelsen.
Vi har i årets løb haft besøg af CfDP (Center for Digital Pædagogik), Trygfondens Børneforskningscenter, DKR og NFC samt Socialstyrelsen. Det har været givende at få dialogen med disse centrale aktører på det forebyggende felt. Og de stiller også gerne op, når de kan møde repræsentanter for en
femtedel af landets kommuner på ét møde. Vi har som sagt brugt meget tid på at finde en ny vej til,
at få optimeret vore møder og udbyttet af dem. Der er fra formand og næstformand udfærdiget en
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samlet oversigt over mange af de arbejdsopgaver og roller de to funktioner har i forhold til den daglige drift af SSP-Samrådet, og vi vil gerne satse på en uddelegering af nogle af disse mange opgaver.
På kredsniveau har vi en række gode arrangementer, og stort fremmøde til møderne. Her vil jeg blot
komme med nogle få nedslag: I Nordjylland er man ved at udbrede Ålborg-modellen i forhold til
unge og de sociale medier, og har haft et par andre temadage. Midtjylland afvikler ”En forårsdag på
heden” med ca. 200 deltagere og holder gode kredsmøder i tæt dialog med Det kriminalpræventive
Sekretariat. I Østjylland har man haft travlt med at planlægge Årsmøde 2017 og afholdt en Praktikerdag. Sydøstjylland er i gang med en visionsrunde for kredsarbejdet. På Fyn har man fået en ny struktur på Politiets Forebyggelsesafdeling, og det har fået indflydelse på SSP-Samrådets organisering i
det fynske. Nordsjælland holder faglige sparringsmøder mellem de ordinære SSP-netværksmøder og
har bl.a. fokus på samarbejdet med Ungdomsuddannelserne og deres rolle i forebyggelsen. Midt- og
Vestsjælland har haft døgnmøde med oplæg fra Fagudvalget for genoprettende ret og praksis. Så vi
må konkludere, at der er stor aktivitet i vores forening også på kredsplan.
Vores 4 fagudvalg, har fortsat deres virke, og vil senere give en lille beretning om deres arbejde på
Generalforsamlingen. Der har været lidt udskiftning i fagudvalgene. Vi har besluttet, at fagudvalgene
skal kobles lidt tættere til bestyrelsen, så vi kommer til at stå stærkere ud ad til.
Gadeplanskursuset blev afviklet i november 2016 med 120 deltagere. Der er nu bygget et fint netværk op, og allerede planlagt en ny konference til november 2017. Vi har fundet en form med et
godt fagligt indhold og fået skabt en tradition, for at man mødes i samlet flok med alle de andre gadeplansarbejdere i efteråret.
Introkurset fandt sted i januar 2017 og havde 50 deltagere. Der var et stort og ambitiøst program,
som faldt i god jord blandt deltagerne. Vi har fundet en form, som kommer hele paletten rundt, og
Fagudvalgene byder ind sammen med en række andre eksperter. Der er også tid til at lave dilemmaspil, og rollespil mv.
Informationer om SSP-Samrådet spredes godt og hurtigt via vores Facebookgruppe med 649 medlemmer. Vi har med denne FB-gruppe fået et godt og brugbart forum af folk fra mange steder, der er
interesserede i SSP og andet forebyggende arbejde. Vores webside er stadig SSP-Samrådets officielle
visitkort, og igen skal der herfra lyde en kraftig opfordring til at holde den opdateret fra alle vore
medlemmer. Så husk: ”Når der kommer nye kolleger, så få dem til at melde sig under fanerne på
vores hjemmeside”. Herudover udgiver vi Nyhedsbrevet ca. fire gange årligt.
De skrevne og elektroniske medier har også haft bud efter vores meninger i SSP-Samrådet. Det gælder ikke kun formanden, som næsten hver uge kontaktes af journalister fra Aviser og Tv-kanaler,
men også en række andre medlemmer.
Et af de store temaer i medierne i det forgangne år har været: ”Hvad har Politiets mange nye opgaver betydet for SSP-Samarbejdet i Danmark?” Det har været centralt, at vi fra SSP-Samrådet fik svaret på en konstruktiv måde, der både udviste forståelse, men også bekymring for at Forebyggelsen
kom til at betale prisen for øget grænsekontrol og terrorbevogtning. Vi kan ikke udvikle os og fungere i et tværfagligt kriminalpræventivt arbejde, hvis vi mangler et P. Den nyeste rapport fra Flemming
Balvig om unge fra 2016 var også en af de ting, der blev brugt meget tid på.
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Partnerskaber og eksterne kontakter:
Ungeprofilundersøgelsen
Ungeprofilundersøgelsen blev afviklet i oktober/november 2016 med 40 kommuner og i alt ca.
50.000 besvarelser (30.000 på Udskolingen og 20.000 på Ungdomsuddannelser). Partnerskabet, som
blev sat i søen af SSP-Samrådet, kører fint videre og der kommer stadigvæk nye medlemmer til. Den
nationale rapport, som rummede 4 temaer var lidt længe undervejs, men blev et flot punktum på
det første år, da den blev lanceret på en konference på Københavns Universitet under stor mediedækning. På Folkemødet 2016 havde vi fra SSP-Samrådet taget nogle af de centrale resultater fra
ungeprofilundersøgelsen med til en debat med en række fagfolk og politikere fra Folketinget og byråd. Det blev en pæn succes med en del tilhørere og god debat.
Samarbejdet med DKR
Vi har pladser i 3 af de 4 stående udvalg, samt en plads til formanden i Forretningsudvalget. Det betyder, at vi er en meget aktiv medlemsorganisation i DKR. Hele bestyrelsen i SSP-Samrådet blev inddraget og interviewet i forbindelse med brugerundersøgelsen DKR lavede i forbindelse med Plenarforsamlingen i november 2016. Vi har også været aktivt med i planlægningen af indholdet på de 7
workshops, som er blevet afviklet over de seneste 2 år om ”Forebyggelse af Ungdomskriminalitet”
(støttet af Tryg Fonden). Der var 56 kommuner med i forløbet. Vi ser med glæde frem til, at dette
arbejde fortsættes og udvides til endnu flere kommuner, og vi er i fortsat dialog med DKR om dette
tema. SSP-Samrådet er også aktiv i planlægningen af Den Kriminalpræventive Dag.
Dialogmøder med DKR/NFC
Som noget nyt har vi indledt nogle dialogmøder med DKR/NFC, hvor vi før mødtes med de 2 organisationer, hver for sig. Det er en klar fordel, at vi prøver at få et samlet forebyggende billede og et
tættere samarbejde, for at undgå to SSP-systemer (et politi og et kommunalt). Der er lavet et kommissorium for samarbejdet, og der påregnes 3 - 4 årlige møder med fast dagsorden, og forhåbentlig
en række gode fælles initiativer fremadrettet.
Samarbejdet med Socialstyrelsen:
Der har været 3 møder + deltagelse fra Socialstyrelsen på bestyrelsesmødet i november. Der er afviklet 3 regionale kurser/temadage fra Socialstyrelsen med fokus på ”Problemskabende ungegrupperinger”. Vi har en god dialog og gode muligheder for at skabt relevante kurser og andre ting sammen
med Socialstyrelsen.
Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse ”Fuld af Liv”.
Vi har en repræsentant med i styregruppen bag den store alkoholforebyggende indsats, hvor KB har
fået 6 mio. fra Tryg Fonden. Der er produceret en mængde gode undervisningsmaterialer og videospots, som vi kan anbefale brugen af.
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Folkemødet 2017
Vi deltager for 5. gang i Folkemødet med et lille hold på 3 mand, og afholder 1 - 2 events i DKR´s
fællestelt. Folkemødet er efterhånden blevet så stort, at vi taler om ca. 3.500 arrangementer og op
mod 60.000 deltagere pr. dag. Det er nu blevet en selvejende institution med kæmpestort budget og
meget dyre priser på alt. Vi har heldigvis fra SSP-Samrådets side fået skabt gode kontakter, som sikrer os en forholdsvis billig deltagelse. Vores primære mål med deltagelsen er at være synlige, skabe
kontakter og netværk, samt give et fagligt input til interesserede.
Afrunding:
Det kommende år bliver mit sidste år som formand, da jeg har valgt at stoppe efter denne periode,
som slutter på Generalforsamlingen i 2018. Til den tid har jeg haft 10 gode år på formandsposten, og
vil gerne give stafetten videre til en ny frontfigur for SSP-Samrådet.
Jeg glæder mig til arbejdet i SSP-Samrådet i det kommende år. Jeg vil fortsat kæmpe for, at vi fastholder vores position, som en vidende og troværdig samarbejdspartner i det kriminalpræventive
arbejde. Det er centralt for mig, at vi fortsætter det meget brede samarbejde i bestyrelsen, og får
lavet gode visioner, så den nye formand og bestyrelsen får et godt fundament at bygge videre på.
Denne årsberetning slutter med en stor tak til alle i bestyrelsen, ude i kredsene og i kommunerne,
som dagligt er med til at udvikle og understøtte SSP-Samarbejdet i Danmark. Også en tak til alle vore
eksterne samarbejdspartnere og medlemmer af partnerskaberne, vi påskønner jeres indsatser og
vore fælles projekter til gavn og glæde for børn, unge og familierne.

Vingstedcentret
21. marts 2017

Jørgen Pedersen
Formand for SSP-Samrådet

Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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