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Formandsberetning 2019
Dette Nyhedsbrev er en lille ”særudgave”, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSPSamrådet, som netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen den 23. april 2019.

Hold da op – sikken et år.
For lidt over et år siden blev jeg valgt som formand og i valgtalen sagde jeg bl.a. følgende:
SSP-samrådet skal være toneangivende for SSPsamarbejdet. Vi skal koble os klogt og tage initiativ til samarbejder og partnerskaber. Vi skal gå i dialog med væsentlige samarbejdspartnere og sammen med dem udvikle det
bedst mulige SSP-samarbejde. Vi skal markere os som seriøse, velunderbyggende og med alle kommuner i ryggen. Vi
tør også kaste os i lag med de svære løsninger – og så er vi
hele SSP-samarbejdets organisation. Disse ord var min personlige indgang til at påtage mig posten som formand for
SSP-Samrådet. Og det blev et år med masser af seriøse dialoger.

Reform om ungdomskriminalitet.
Det seneste år har for alvor været det år, hvor SSPSamrådets stærke interne netværk mellem kredsene og
bestyrelsen har vist sit værd.
Med Ungdomskriminalitetsreformen og de medfølgende
reformprocesser blev det helt tydeligt, hvilken styrke det er
at have kredsene, engagerede medlemmer i arbejdsgrupper og ikke mindst bestyrelsen i et så tæt netværk, at der
hurtigt kan trækkes af på arbejdsopgaver, diskussioner og
tilbagemeldinger, som vi har kunnet bringe i spil i forhold til
reformens indhold.

De drøftelser og indspark som I er kommet med fra kredsene, har været guld værd for de arbejdsgrupper, som i sidste
ende udarbejdede SSP-Samrådets indspark omkring loven
om ungdomskriminalitetsnævnet, den fælles SSP-ramme,
SSP-uddannelse og vejledningen om behandling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.
Alle kommuner har haft mulighed for at give deres besyv
med, alle kredsene har drøftet indhold, vision og drømme i
forhold til fælles ramme og SSP-uddannelse.
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Der har siddet arbejdsgrupper, der har svedt over de heftige deadlines for høringssvar på loven, vejledningen og SSPSamrådets bud på fælles ramme og uddannelse. Det har
virkeligt været seriøst, velunderbygget og med alle kommuner i ryggen. Det er et super stærkt arbejde, der er lavet
– og jeg er hamrende stolt over at være formand for så
engageret en forening. Af hjertet tak!
Omkring den fælles ramme og SSP-uddannelsen er det et
arbejde, der først nu er gået i gang i samarbejde med ministerier, styrelser og andre – for vejledningens vedkommende blev det SSP-Samrådets 16 siders rapport, der kom til at danne skabelon for indholdet i vejledningen – selve lovene bag vejledningen er de samme som der altid har været.
Der har været og er stadig stor respekt fra Styrelser, ministerier og andre samarbejdspartnere i reformprocessen om SSP-Samrådets – og dermed jeres bidrag. SSP-Samrådet er med i alle afgørende
forhandlinger, følgegrupper mv. – og de indspark vi byder ind med kommer fra jer.

Det er desværre også klart, at vi ikke altid får, hvad vi
ønsker os – og særligt den kommende SSP-uddannelse
ser ud til at blive i en meget mindre målestok end den vi
havde ønsket og forestillet os.
Vi har skrevet til ministrene for at få afsat midler til en
SSP-uddannelse, der rent faktisk kunne gøre en forskel –
men vi fik desværre det svar, at den 1 mio. kr., der er
afsat hvert år fremover til SSP-uddannelse, ikke får lov at
yngle. Men de takker os da for det gode engagement.
Reformen har været det helt afgørende i det seneste år
– og det er et arbejde der fortsætter resten af året. Det er nu startskuddet går på udarbejdelsen af
den fælles ramme, indholdet i uddannelsen og ikke mindst den store undersøgelse om SSPSamarbejdet, som vi har anbefalet Det kriminalpræventive Råd at gå i gang med. Alt dette vil jeg fortælle mere om senere på årsmødet.

Bestyrelse og fagudvalg:
Selv om reformen har fyldt meget, er der dog foregået
meget mere end det. SSP-Samrådet har i den grad været
i arbejdstøjet.
Bestyrelsen har haft 2 døgnmøder og 4 dagsmøder.
KU har været samlet 6 gange.
Der har været en lang række møder i fagudvalgene, som
de selv vil berette om.
Fagudvalgene er et af de stærkeste kort vi har på hånden. Mange eksterne samarbejdspartnere har fået øjnene op for dette og har i flere sammenhænge givet udtryk for, at de ser fagudvalgene som noget helt unikt, der kan være med til at skabe gode løsninger.
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Et væsentligt punkt på årets dagsorden har drejet sig
om professionalisering af SSP-Samrådet. SSPSamrådet har en stor opgave i den daglige håndtering
af driften. Henvendelser og ønske om samarbejde fra
samarbejdspartnere, forskere og organisationer er
steget meget og i SSP-Samrådets bestyrelse vil vi gerne understøtte kommunerne mere, samt understøtte
fagudvalgene i at komme ud med den store viden de
har akkumuleret. Der er brug for kræfter til at løse
den daglige administration i hverdagen, samt at kunne
tilpasse ressourcerne til behovet for deltagelse i udviklingsarbejde og samarbejde med andre organisationer. Derfor har bestyrelsen besluttet at en arbejdsgruppe skal udarbejde et beslutningsgrundlag for
fremtidig organisering i løbet af 2019. Desuden har vi valgt at ansætte tidligere næstformand Martin
Bannow til ekstern sekretariatsbistand i 10 timer om ugen fra maj til sommerferien 2019.
SSP-Samrådet har også været repræsenteret i en lang
række faste udvalg og mødeforaer.
Der afholdes faste kvartalsmøder med DKR, NFC og
Socialstyrelsen og SSP-Samrådets bestyrelse deltager i
faste møder i udvalgsarbejdet i DKR.

DKR
DKR
DKR
DKR
BørnUngeLiv
SIRI
Antidoping Danmark
(ADD)
DCUM
Euro Net
Nordforsk
Koppelcom
NC3
NCFE
DKR/SSP-Samrådet

Forretningsudvalget
Udvalget for børn og unge
Borgerudvalget
By- og Boligudvalget
Partnerskab bag Ungeprofilundersøgelsen
Følgegruppe til Bandetaskforce

Benny Husted
Martin Bannow (Annie Johanson)
Marianne Grønbech (Jan Asmussen)
Mads Kruse (Claus Hansen)
Benny Husted & Martin Bannow
Mads Kruse
John Hansen

Følgegruppe vedr. antimobning

Lotte Birkedal & Rikke Laustsen
Pernille Ødegaard
Benny Husted
Jesper Mørkholt
Martin Bannow & Lotte Birkedal
Pernille Ødegaard & Martin Bannow
Rikke Laustsen, Pernille Ødegaard &
Benny Husted
Benny Husted

Advisory Board
Projekt vedr. ofre for digitale sexkrænkelser
Netværksgruppe vedr. digitale krænkelser
Ledernetværk vedr. ”Ekstremisme”
Folkemøde 2019

Tryg Fonden (TAFIBUT) TrygFondens forum for Anvendt Forskning i
Børn og Unges Trivsel
Tryg Fondens Unge+
Netværk

Praksiskonsulent for forskning om børn og
unges risikoadfærd

Benny Husted
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Samarbejdspartnerne:
Mange har set, at SSP-Samrådet er en af de væsentligste samarbejdspartnere, når det drejer sig om
at blive bedre til at forebygge unges risikoadfærd og ungdomskriminalitet. I det daglige arbejde udmønter det sig i en lang række møder med samarbejdspartnere omkring en lang række opgaver.
Der kommer rigtig mange henvendelser om SSP-Samrådet vil bidrage, give gode råd, komme med
ideer eller deltage i udviklingen af en lang række tiltag. Og grundlæggende siger vi ja, når det ligger
inden for skiven i forhold til at forebygge unges risikoadfærd og ungdomskriminalitet – og ikke
mindst når det kan bidrage til, at I i kommunerne kan få mere viden, og bedre værktøjer til det lokale
forebyggelsesarbejde.
SSP-Samrådet har i det seneste år bidraget til at andre samarbejdspartnere, sammen med os, kan
forebygge på en lang række områder:

Der har bl.a. været samarbejde om:
Trivselsforebyggelse i form af mobbeforebyggelse
med DCUM, undersøgelser og dialog med Børnerådet om unge der mistrives, deltagelse i workshop i
TAFIBUT (Trygfondens netværk for anvendt forskning
i børn og unges trivsel). Deltagelse i Bikubenfonden
og Mandag Morgens tænketank om Unge på kanten
– og om unges mulighed for at deltage i positive fællesskaber. Vi har leveret artikler til Skole og forældres blad om trivsel og forældrenetværk. Vi har været oplægsholdere på Børnesagens Fællesråds børnepolitiske høring.

Alkoholforebyggelse i form af undersøgelse om
alkoholforebyggelse varetaget af Alkohol og Samfund, Sparring på udvikling af materialer fra GODA,
Dialog med Kræftens bekæmpelse, Statens institut
for Folkesundhed og ViVE om alkoholforebyggelse på
ungdomsuddannelserne. Deltagelse i et Trygfondsfinansieret udviklingsprojekt på Syddansk universitet
om anvendelse af Virtual Reality til alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelserne.

Trafikadfærd i form af sparring omkring udvikling af
en kampagne mod spirituskørsel blandt unge samt
en undersøgelse om unge med høj risikoadfærd i
trafikken. Dialog med Havarikommissionen omkring
forebyggelse af knallertulykker.
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Rusmiddelforebyggelse i form af dialog med KL’s
Center for forebyggelse i praksis om forebyggelse på
ungdomsuddannelserne. Dialog og fagudvalgsmøde
med Vidensråd om forebyggelse – også om forebyggelse på ungdomsuddannelserne. Sparring og støtteerklæring til Center for Rusmiddelforskningsprojekt om unge med et ikke-erkendt rusmiddelproblem. Undersøgelse om SSP-samarbejdets kendskab
til lattergasproblemer for Sundhedsstyrelsen til et
møde i Folketinget. Dialog med Kræftens bekæmpelse om snus. Deltagelse i arbejdsgruppe i
Anti-Doping Danmark om dopingforebyggelse over
for udsatte unge.

Kriminalitetsforebyggelse i form af sparring med
Københavns universitet omkring unges kriminalitet
på nettet. Dialog med Center for voldtægtsofre om
forebyggelsestiltag rettet mod unge mænd. Deltagelse i en lang række temadage, udvalgsmøder og dialoger i Det kriminalpræventive Råd om forskellige kriminalitetsudfordringer. Dialoger med DR Ultra om
udvikling af en TV-Fiktionsserie for børn og unge
teenagere om konsekvenserne ved at lave kriminalitet. Der er premiere på fiktionsserien i maj og den
følges op af faktaudsendelser og hjemmesider efterfølgende. Vi deltager i følgegruppe om bandetaskforce i SIRI. Der har været dialoger med Offerfonden og Koppelcom om uddannelse af ressourcepersoner, der møder ofre for deling af billeder uden samtykke.

Unges digitale verden har i høj grad været i fokus
– og fagudvalget har haft travlt med at nå alt der er
sendt videre til dem – tak for indsatsen. SSPSamrådet deltager i netværk omkring Umbrellasagen og andre digitale udfordringer. Vi har deltaget i
møde med Skole og Forældre om en ide om at skabe Børnenes Internetklub (a la Børnenes trafikklub).
SSP-Samrådet har bidraget til en artikel om unges
online kriminalitet i bladet Ungdomsskolen.
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Radikalisering og ekstremisme er desværre blevet nødvendigt at arbejde med. SSP-Samrådet – og i
særlig grad fagudvalget, deltager i tæt samarbejde
med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og har blandt andet bidraget til den kommende vejledning om behandling af personoplysninger, deltagelse i ledernetværket og høring af
kommende Infohusmodel. På nordisk plan er der
gang i en stor undersøgelse af SSP-samarbejdet
som grundsten i det forebyggende arbejde af ekstremisme. Det er et samarbejde mellem en række
nordiske universiteter, statsorganisationer og SSPsamarbejdets organisationer. Vi sidder med i advisory board og skal understøtte undersøgelsen. SSPSamrådet har hjulpet Center for digital pædagogik med udbredelse af undersøgelse om vrede unge
mænd, som de skulle lave for PET.

Forskning og viden:
SSP-Samrådet har som I har kunnet se i ovenstående deltaget i mange forskningsprojekter i det seneste år. For som skrevet i indledningen til årets beretning har SSP-Samrådet et ønske om at koble sig
klogt og udvikle forskningen, således at der reelt
forskes i noget af det vi har brug for. Derfor sidder
vi med der, hvor forskningen udvikles i fx i TAFIBUT
og Trygfondens Unge+ netværk. SSP-Samrådet har
været en af initiativtagerne til Ungeprofilundersøgelsen. Desværre måtte ungeprofilundersøgelsen
aflyses i 2018 pga. den meget virak om Trivselsundersøgelsernes datasikring. Dette er nu fuldt ud på plads og i partnerskabet er der arbejdet hårdt og
godt for at blive klar til igen at lave Ungeprofilundersøgelse i efteråret 2019.

Politik:
SSP-Samrådet er høringspart på en lang række områder, som relaterer til unges risikoadfærd og til kriminalitet.
Der er afgivet høringssvar omkring:







Reform om ungdomskriminalitet

Infohussamarbejdets organisation

Kontrol af salg af alkohol fra butikker

Lov om tobaksvarer

Lov om social service
Ændring af straffelov – tro og kultur ved straffastsættelse
Forbud til dømte seksualforbrydere
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn
Opsætning af skilte ved alkohol og tobakssalg
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Men ud over dette er der også løbende henvendelser fra det landspolitiske til SSP-Samrådet.
Vi har været i dialog med flere politikere vedr. reformen. Vi har været kaldt til møde med politikere
fra Det radikale Venstre og SF. Vi har rådgivet et parti om holdning til unges alkoholforbrug. Vi har
skrevet med Justitsministeren og Børne- Socialministeren, samt retsordførerne om den manglende
finansiering af SSP-uddannelsen. Vi har lavet en survey om SSP-samarbejdets kendskab til lattergas,
som skulle anvendes af Sundhedsstyrelsen til et udvalgsmøde i Folketinget. Vi har haft debatter på
Folkemødet. Vi har deltaget i radiodebat med Joakim B. Olsen og Jens Rohde. Og selv fra det Tjekkiske parlament har vi fået en henvendelse om at inspirere dem omkring SSP-samarbejde og et muligt
besøg fra deres sociale udvalg.
Synlighed og deltagelse i den offentlige debat er en af
de opgaver, der ligger SSP-Samrådet nært. Det er ikke
kun reformen der har fyldt i år. Der har været en lang
række henvendelser om mange forskellige emner.
Pressen har fundet ud af at få fat på formanden – også
midt i ferierne. Ud over korte TV-interviews, kommentarer i artikler, så har SSP-Samrådet leveret kronik til
bladet Ungdomsskolen, artikler i Skole og Forældre –
og særligt en radiodebat på Radio 24/7 med Joachim B.
Olsen og Jens Rohde vil der blive tænkt positivt tilbage
på. Det var der vi søsatte behovet for at ændre på målgruppen for Ungekriminalitetsnævnet, således at børn
der kommer op at toppes i skolegården ikke er i målgruppen. Dette lykkedes – ikke mindst takket
været Forsetes møde med retsudvalget.
Samlet set har det været et rigtigt travlt år – Travlheden fortsætter i resten af 2019 for reformarbejdet er
langt fra færdigt – og vi har i den grad brug for alle jer
derude i kommunernes SSP-samarbejde til at bidrage i
kredsen og når bestyrelsen sender noget ud - vi har
vist, at vi er seriøse, velunderbyggede og med alle landets kommuner i ryggen og det skal vi blive med. Tak
for alle jeres bidrag, Tak for jeres diskussioner og inputs
– og særlig stor tak til bestyrelsen for et særdeles
stærkt og godt arbejde.

Vi kan, vi vil – og vi gør det!
Nyborg Strand
23. april 2019
Benny Husted
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 martinbannowssp@outlook.dk – Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

7

