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Benny Husted 
 

SSP-konsulent i Skanderborg kommune. 52 år. Jeg har arbejdet med SSP-området på forskellig vis 
siden 1995. Har tidligere arbejdet som udviklingschef på uddannelsescenter, projektleder for for-
skellige kommunale udviklingsprojekter, ungdomsskoleleder, og var i 10 år sideløbende proces-
konsulent i Det kriminalpræventive Råd med opgaven at hjælpe kommunerne med at organisere 
SSP-Samarbejdet. 
Uddannet lærer, Projekt- og proceskonsulent, Ungdomsskoleleder og diplom kriminolog. 
Er repræsentant for SSP-kreds Sydøstjylland, og har siden 2007 været sekretær i SSP-Samrådets 
bestyrelse. Jeg er en af initiativtagerne til opstarten af fagudvalgene og Ungeprofilundersøgelsen. 
I mange år har jeg været kursusleder for SSP-Samrådets introkurser. Er nu formand for Partner-
skabet bag den nationale Ungeprofilundersøgelse. Jeg deltager i flere faglige fora i Trygfonden, Børnerådet mv. og har 
efterhånden et meget stort netværk blandt SSP-Samrådets samarbejdspartnere. 
Benny.husted@skanderborg.dk, tlf. 2325 8547 
 

Bud på SSP-Samrådets udfordringer og muligheder i de kommende år 
 

Regeringsudspillet vedr. fremtidig organisering af SSP-samarbejdet, og medfølgende uddannelse af SSP-medarbejdere 
bliver en stor og væsentlig opgave. Vi har brug for medarbejdere, der er dygtige på alle niveauer: Strategisk, koordine-
rende og udførende. Det bliver væsentligt at skabe et godt fremtidigt fundament for SSP-samarbejdet, der både rum-
mer forebyggende og indgribende indsatser. 
Ungeprofilundersøgelsen har sammen med mange andre undersøgelser lige nu udfordringer med et juridisk anonymi-
tetskrav. Det er et bump på vejen, men vi har brug for den – og vi skal sikre den videre udvikling i overensstemmelse 
med lovgivningen, sammen med det stærke partnerskab, der er bygget op omkring Ungeprofilundersøgelsen. 
En udfordring i de kommende år bliver at få fokus over på det, der går godt - det vi gerne vil have mere af. Kriminal-
præventiv forebyggelse er i høj grad noget, der foregår på det opbyggende område, det skal vi sammen sætte fokus 
på. Samtidigt skal SSP-samarbejdet også kunne rumme kriseindsatser, individindsatser, myndighedsindsatser, exit og 
radikalisering og meget mere. Vi har brug for, at SSP-Samrådet er skarpe på alle dele af SSP-samarbejdet, derfor er 
fagudvalgene helt centrale. Vi skal finde måder, hvorpå vi kan skabe ny viden i samarbejde med forskere – og med 
udgangspunkt i den store viden, der er til stede i hele SSP-samarbejdet/SSP-Samrådet skal vi turde udfordre ”det vi 
plejer at gøre”. Der skal hele tiden udvikles nye metoder – det skal vi finde nye muligheder for og i højere grad løfte i 
fællesskab mellem kredsene og i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Udvikling af ”Dit liv på nettet”, samt 
workshoppen ”Unges fester på offentlige arealer” er gode eksempler på, hvordan et sådant arbejde kan foregå – 
sammen med andre partnere bliver vi bare bedre. 
 

Kernepunkter for mig som ny formand for SSP-Samrådet 
 

Sammen er vi bedre – er kernen i hele min tilgang til SSP-Samarbejdet. 

 Vi har brug for at opbygge partnerskaber og samarbejder med andre organisationer for at påvirke til en god udvik-
ling for SSP-samarbejdet. 

 Vi har brug for at løfte i flok, i form af faggrupper og en aktiv bestyrelse, hvor der er en aktiv plads til alle. Flere 
skal kunne tegne SSP-Samrådet ud af til, på de områder, hvor de hver for sig er stærkest. 

 Vi har brug for at ”Copyright” betyder ”ret til at dele”, når det drejer sig om at finde gode løsninger. 

 Vi skal lære af hinanden og opbygge tættere netværk i det daglige i kredsene. Det kan fx være ved at komme i 
praktik ved hinanden eller bytte job i en kort periode. 

 Vi skal arbejde for, at SSP-Samrådet – bestyrelsen såvel som alle øvrige kommuner – gør brug af de ressourcer, 
som er i blandt alle de dygtige medarbejdere, der er i SSP-samarbejdet. 

 Vi skal arbejde for at flere aktivt involveres, når der skal træffes beslutninger om eller drøftes relevante nationale 
problemstillinger. 

Jeg er klar og vil glæde mig over at løfte opgaven sammen med jer. 

http://www.ssp-samraadet.dk/
mailto:Benny.husted@skanderborg.dk

