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Formandsberetning 2018 

Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP-

Samrådet, som netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen den 20. marts 2018. 

Det er nu 30 år siden, at vi i 1988 oprettede SSP-Samrådet, som en paraplyorganisation, hvor alle 

landets kommuner kunne være med.  Vores medlemstal er oppe på 100 %, idet alle 98 kommuner er 

med i SSP-Samrådet. I forbindelse med kommunal- og politireformen i 2006 - 2007 valgte vi at orga-

nisere os i 12 SSP-kredse, som følger politikredsinddelingen. Det betyder, at vi her i 2018 har et stort 

og stærkt netværk, som virker både lokalt og på kredsniveau, men også sætter sine spor nationalt. 

SSP-samrådet har spillet en rolle på mange arenaer i forebyggelsen i de seneste 10 - 15 år. Og senest 

i forbindelse med Regeringens udspil om Forebyggelse af Ungdomskriminalitet (oktober 2017), ”Alle 

handlinger har konsekvenser”, hvor det direkte nævnes, at man bør satse på en landsdækkende 

ramme for SSP-samarbejdet, og at der er brug for en fælles SSP-uddannelse og mange flere forebyg-

gelsesbetjente. Vi har skrevet til de to ressortministre, Søren Pape og Mai Mercado, og tilbudt dem 

vores viden og erfaringer på SSP-området. Vi har fået et fælles svar fra dem (januar 2018), hvor de 

takker for henvendelsen og lover, at de vil kontakte os med henblik på det videre samarbejde. Så nu 

venter vi spændt på at komme i dialog med de to ministre om indhold og form for en styrkelse af 

SSP i forebyggelsen. 

Jeg vil herefter give en kort status på, hvor SSP-Samrådet står, hvilke tiltag vi har sat i gang, og hvor 

vi er på vej hen. 

SSP-Samrådet internt 

Bestyrelsen 

Som vi fortalte på sidste generalforsamling, har vi nu permanent udvidet bestyrelsen til at omfatte 

op til 2 repræsentanter fra hver SSP-kreds. Det betyder, at vi nu er 23 personer (Bornholmskredsen 

har kun én repræsentant), der mødes 6 gange årligt og udgør rygraden i vores forening. Vi har været 

igennem en lang og god proces for at få lavet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Vi har 

indlagt 2 døgnmøder, for at få bedre tid til at arbejde med de mange opgaver og henvendelser, der 

dukker op i løbet af året. Vi har brugt en del af møderne til at inspirere og vidensdele i forhold til 

aktuelle temaer og sager, herunder Bandekonflikten, Ry-sagen og Kundby-sagen, hvor vi har sat fo-

kus på SSP-delen af de 3 sager, og den læring vi har fået ind i SSP-systemet. Til at styre og planlægge 

bestyrelsesmøderne og den daglige drift har vi et velfungerende KU (Koordinationsudvalg) med for-

mand, næstformand og et menigt medlem af bestyrelsen. Det har fungeret fint og med 5 møder, en 

del mails og telefonsamtaler i KU, har vi formået at være på forkant med henvendelser og opfølgnin-

ger. Da vi i år skal have valgt en ny formand, har det naturligvis også taget en del af bestyrelsens tid. 

Vi har haft en lang drøftelse af formandens opgaver, og hvilke ønsker vi havde til den næste frontfi-

gur for SSP-Samrådet. Det har været meget glædeligt, at vi kan stille med 3 kandidater, der alle har 
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været en del af SSP-Samrådet i nogle år, og kender til arbejdet i bestyrelsen. Så det er en meget posi-

tiv udgang af et formandsskifte, der lover godt for fremtiden i SSP-Samrådet. 

Kredsene 

Der har i alle SSP-kredse været afholdt kontinuerlige kredsmøder og temadage, samt andre arran-

gementer landet rundt. Vi har en struktur og et netværk, som har vist sig på bedste vis, bl.a. når der 

kommer nye SSP-kolleger til en kommune, hvor der ikke går lang tid før de er inkluderet i SSP-

kredsens fællesskab. 

Fagudvalg 

I 2012 oprettede vi de første 4 fagudvalg, der har vist sig at være nogle levedygtige fora, hvor vi ved 

et interessefællesskab, fik en række aktive SSP-kolleger til at udvikle og opbygge nye kompetencer 

og indsatser på det forebyggende område. Der er ingen tvivl om, at vores fagudvalg for Genopret-

tende Ret og Praksis, har sat store spor helt ind i det politiske system – herunder ministerier og sty-

relser og hos DKR. Gadeplanskonferencerne har været med til at samle og udvikle netværket mellem 

de mange, som arbejder på gadeplan tæt på de unge i bl.a. udsatte boligområder. Vi har i år etable-

ret 2 nye Fagudvalg: ”Sociale medier” (Digital dannelse) og ”Generel forebyggelse på Ungdomsud-

dannelserne”. Derudover har vi fået et meget tæt samarbejde med DCUM, som bl.a. omhandler den 

nye klageinstans over mobning, samt trivselsdelen i skolerne. På generalforsamlingen kommer der 

korte indlæg fra fagudvalgene. 

Kommunikation 

Vi har skiftet web-redaktør, hvor Ole Rasmussen nu afløses af Jan Snejbjerg Jensen. Tak til Ole for 

mange års tro tjeneste, og velkommen til Jan på posten. Vi har haft en drøftelse af vores ambitions-

niveau, og de ressourcer vi kan putte ind i vores netbaserede kommunikation. Det er vores mål, at vi 

altid har en opdateret medlemsliste, så ingen går forgæves, når de skal have fat på deres lokale SSP-

kontakt, men det kræver naturligvis en indsats fra os alle, så Jan får ændringer og opdaterede data. 

Som noget nyt vil vi på vores webside bringe et årshjul, som rummer en kalender, med alle relevante 

møder og arrangementer, der kan have interesse for SSP-kolleger. Vores Facebookgruppe med 743 

medlemmer lever sit eget gode liv, og er blevet en platform, som læses og bruges af mange. Vi har 

ikke overvejet at gå på Twitter, Snapchat eller andre af kendte sociale medier, det lader vi politiker-

ne om. 

Kurser, temadage og konferencer 

I oktober 2017 afholdt Gadeplansfagudvalget sin 4. konference med 113 deltagere i Fredericia. Det 

var et godt fagligt forum, og der var også tid til at være sociale og udbygge netværket. I februar 2018 

afholdt vi SSP-introkursus med 44 deltagere, der over 2 dage fik masser af input og arbejdede med 

cases og lært SSP-arbejdet fra grunden. Det er et af vores flagskibe i SSP-butikken, og vi regner med 

at elementer fra dette kursus kan indgå i det kommende udspil fra regeringen om en egentlig SSP-

uddannelse. Det er tankevækkende i den forbindelse, at det var helt tilbage i 2008, vi tog de første 

skridt på vejen med SSP-uddannelsespakker. 
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I februar 2018 havde vi en workshopdag sammen med DKR og NFC med titlen: ”Unge i det offentlige 

rum”, der blev afholdt i Kolding med 165 deltagere. Det var meningen at de deltagende kommuner 

skulle stille med et tværfagligt hold med SSP-folk, folk fra Park og Vej, Byplanlæggere, Gadeplansar-

bejdere mv. Altså de folk, som også mødte de unge eller skulle rydde op efter dem. Det blev en god 

dag med spændende input og en god arbejdsproces, hvor vi i 8 grupper gav bud på mulige løsninger 

af de problemer som unges adfærd kan afføde. 

SSP-Samrådet eksternt 

Samarbejdet med DKR 

Vi har et fortrinligt samarbejde med DKR. Året har været præget af en stor visionsproces med mange 

møder i Forretningsudvalget (FU), hvor formanden sidder med. Vores plads i FU er en af de 3 plad-

ser, som er på valg blandt alle 51 medlemsorganisationer i DKR. På plenarforsamlingen i 2017, som 

er øverste myndighed i DKR, blev SSP-Samrådets formand genvalgt for en ny 3 års periode. Det be-

tyder, at vi også fremover har en plads i FU, som besættes af den nye formand. Det er en central 

plads at have, så man kan være med til at træffe beslutninger og få viden om, hvad der foregår på 

den store arena. 

Den nye vision, som blev vedtaget medfører en ændret og lidt nedprioriteret betydning af de 4 stå-

ende udvalg, som er under DKR. Vi er fra SSP-Samrådet med i 3 af udvalgene, og afventer den nye 

struktur. DKR vil til gengæld lave en række temamøder, hvor alle kan deltage. 

Samarbejdet med Socialstyrelsen, NFC og DKR 

Vi har nu gennem de senere år kørt en fast møderække med 3 - 4 årlige møder med Socialstyrelsen, 

hvor vi opdaterer hinanden, og drøfter fælles indsatser, hvor Børnekataloget, og andre tilbud fra 

Socialstyrelsen i højere grad kan målrettes de ønsker og behov vi har ude i kommunerne og i SSP-

kredsene. Der har været 3 møder i det forløbne år, og vi ønsker helt klart at fortsætte med denne 

dialog. 

Ligeledes mødes vi med repræsentanter fra NFC og DKR 3 gange om året. Det har bl.a. betydet, at vi 

fik et SSP-indslag ind på politiets uddannelse af de 20 nye forebyggelsesbetjente til en bandeindsats i 

truede områder. Og vores workshop med unges fester i offentligt rum blev også et resultat af vores 

møder. Vi har på møderne drøftet forebyggelsens vilkår i en presset tid, med mange politiopgaver, 

der trækker folk væk fra lokale indsatser. Vi har fulgt tæt med i diskussionen om regeringens udspil, 

og vi vil prøve at melde fælles ud, når der kommer gang i sagen. 

Ungeprofilundersøgelsen 

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen startede op i 2014 på initiativ af SSP-Samrådet og har 

gennem årene udviklet sig til et unikt samarbejde med en række organisationer, styrelser, ministeri-

er, forskningsinstitutioner og universiteter. Det er lykkedes at gennemføre Ungeprofilundersøgelsen 

i 2015, 2016 og senest i 2017 med et både voksende antal kommuner og unge respondenter. Des-

værre har det vist sig, at der har været juridiske udfordringer omkring anonymiteten. Siden problem-
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stillingen blev kendt for Partnerskabet, har man arbejdet benhårdt for at løse udfordringerne, såle-

des at ingen data er personhenførbare og ingen enkeltpersoner kan identificeres i databasen. Der er 

nu fundet en løsning sammen med Kammeradvokaten, og alle i Partnerskabet bakker op og gør klar 

til at fortsætte med de justeringer det nu må medføre. Endnu engang er vi glade for, at vi ikke har 

stået alene med dette i SSP-Samrådet, men løser problemerne sammen med Partnerskabet. Vi skal 

have Ungeprofilundersøgelsen på banen igen, da det er et usædvanligt godt værktøj for kommuner-

ne. 

Folkemødet 2017 

SSP-Samrådet deltog for 5. gang i den årlige politiske folkefest på Bornholm. Vi havde selv lavet et 

arrangement med titlen ”Fakta eller Fake News om unge”, hvor vi havde fået fat på 4 landsformænd 

fra diverse Ungdomsuddannelser + Folkeskolen samt Trine Bramsen (S), Jan Ø. Jørgensen (V), Ulrik 

Haagerup og Mette Deding. Det blev en god og livlig debat, hvor de unge kunne stille kritiske 

spørgsmål til politikerne og mediemennesket. Derudover var vi med i en paneldebat med Inger Støj-

berg og Naser Khader og 5 andre om Forebyggelse af Radikalisering, og med i andre paneler om 

spændende emner som ”Hvordan bryder vi den sociale arv” og ”Ekstremisme i Danmark – hvordan 

forebygger vi”. Så det var 4 gode dage, hvor vi blev brugt som videnspersoner, og som relevante 

samarbejdspartnere. Vi havde base sammen med DKR, og det fungerede. SSP-Samrådet deltager 

igen i 2018 med et stærkt hold, hvor vi indgår i et tæt samarbejde med DKR og andre medlemmer i 

nogle fælles arrangementer. 

Operation ”Umbrella” 

Den 15. januar 2018 kom den store landsdækkende ”Billeddelingssag”, hvor 1.004 unge fra hele 

landet blev sigtet for at have modtaget og delt videooptagelser af unge 15 åriges seksuelle handlin-

ger. Det var NC3 og NFC, der koordinerede den politimæssige del, som de kunne efterforske med 

hjælp fra Europol og Facebook, der havde givet oplysninger til myndighederne, om spredningen af 

den samme film til de mange. Sagen fik stor bevågenhed, da alle de 1.004 unge blev sigtet for at 

have delt ”børnepornografisk materiale”. SSP-Samrådet var sammen med en række organisationer – 

bl.a. DKR, Red Barnet, Sex & Samfund, Skolelederne og Center for Digital Pædagogik indkaldt til et 

par orienterende møder inden sagen blev meldt offentligt ud og indledt. Det betød, at vi fra SSP var 

klædt på til at informere om omfanget, konsekvenserne for den enkelte unge, og hvad vi kunne gøre 

lokalt forebyggelsesmæssigt. Så her var vi forberedte på en god og sober måde. 

Medierne 

SSP-Samrådets ønske om at blive en kendt medspiller til den politiske dagsorden, er vist næsten 

kommet i mål. Det har været et travlt år for både formand og andre i bestyrelsen, og det er både de 

trykte og æterbårne medier, som har rykket i os. Der er næsten ikke gået en uge uden henvendelser 

fra journalister, radioudsendelser og TV-kanaler om vores mening om dette eller hint. Formanden er 

blevet interviewet til radioens P1 på en blæsende Silkeborg Banegård og direkte til TV2 Midt/Vest 

Nyhederne kl. 19.30, optaget ved ankomsten til Karup Lufthavn, efter heldagsmøde i København. 

http://www.ssp-samraadet.dk/


 

Nyhedsbrev 
Formandsberetningen 2018 

 

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet 5 

Og andre fra bestyrelsen kan fortælle lignende historier. Selv om det kan være hårdt og sommetider 

meget ubelejligt, så tror jeg, at vi fortsat skal bestræbe os for at stille op, og prøve at give medierne 

vores version af en historie, ellers finder de bare andre kilder. Det er måske ved at være tid for et 

kursus i ”Mediehåndtering og Medietræning”, da jeg ikke tror, at der bliver færre henvendelser i 

fremtiden. 

Formandsskifte 

Efter 10 år på formandsposten har jeg nu besluttet at sige pænt farvel og tak. Det har på en måde 

været en lang periode, og på den anden side er tiden fløjet afsted. Når jeg skal se tilbage på de 10 år, 

så er det utroligt, at tiden har indbefattet 8 forskellige Justitsministre og 3 - 4 forskellige regeringer, 

en periode med 14 år som kriminel lavalder, 5 bandepakker, og mange andre sjove ting. Jeg har selv i 

kraft af min plads i DKR´s Forretningsudvalg været med til at udvikle og dyrke det nordiske samar-

bejde på forebyggelsesområdet. Det har betydet konferencer og studieture til Island, Grønland, Fin-

land, Færøerne, Norge og Sverige. Alle steder har der været stor interesse for at høre mere om den 

danske SSP-model.  Så jeg håber, at jeg vil blive husket for min indsats i udbredelsen af SSP uden for 

landets grænser, og for at bringe vore nordiske kolleger ind i vores SSP-verden. Et godt eksempel på 

dette var SSP-Årsmødet i 2014, hvor vi havde besøg af repræsentanter fra Norge, Sverige, Færøerne 

og Grønland og holdt et Nordisk fællesmøde, som en del af årsmødeprogrammet. Jeg har selv valgt 

tidspunktet for min afgang, og ser frem til mere tid med familien og mine 6 børnebørn. Jeg fortsæt-

ter nogle år som SSP-konsulent i Silkeborg, så jeg er stadig med i SSP-Samrådet, dog på en plads ba-

gerst i salen med godt humør og mange røverhistorier fra et langt og godt liv i SSP-verdenen. De 

bedste ønsker til min efterfølger, jeg håber at den nye formand kan finde sin egen form og få stor 

glæde ved at have førertrøjen på. 

Tak 

En stor tak til alle vore medlemmer ude i kommunerne og kredsene, uden jer intet SSP-Samråd. 
Vore mange samarbejdspartnere skal også have en hilsen med, og ønsket om fortsat at kunne mø-
des og lave aftaler og initiativer sammen. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde gennem de mange år. 
 
 

Nyborg Strand 
20. marts 2018 

 
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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