Formandens beretning 2020:
Af fmd. for SSP-Samrådet Benny Husted.
På sidste års generalforsamling kunne vi berette om et reformens år, hvor arbejdet med reformen af indsatsen
mod ungdomskriminalitet blev lanceret og arbejdet med reformen sat i gang.
Årets beretning handler ikke kun om arbejdet med den reform – for i SSP-Samrådet har vi i det forløbne år
også været i gang med at udforske behovet for at reformere arbejdet i vores forening.
Beretningens tager derfor sit afsæt i sidste års generalforsamling, som efterhånden føles som længe siden. For
første gang vil en beretning beskrive en periode på næsten 1½ år.
Bestyrelsens store opgave kom fra generalforsamlingen – nemlig professionalisering af SSP-Samrådet. Med
afsæt i generalforsamlingen 2019 gik en arbejdsgruppe i gang med en arbjedsproces, som skal ende ud i en
professionalisering af SSP-Samrådet. Arbejdsgruppen bestod af Christian Dose Jørgensen fra Faxe, Lotte
Houlind fra Vallensbæk, Mads Kruse fra Holbæk, Claus Hansen fra Randers og senere blev den nye
næstformand Pernille Ødegaard Skovsted koblet til gruppen, og som formand deltog jeg også.

Et centralt punkt i arbejdet med professionaliseringen var et bestyrelsesseminar, hvor Bestyrelsen startede
med at stille sig selv det helt store spørgsmål:

Hvilken samfundsmæssig nytteværdi giver SSP-Samrådet?

SSP-Samrådets vedtægter og historie dannede baggrund for bestyrelsens svar:
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SSP-Samrådet er et vidensnetværk, som har akkumuleret meget viden. En viden som vi kan dele og
udbrede – til SSP-samarbejdet og til samarbejdspartnere, politikere osv.



SSP-Samrådet er en væsentligt stemme fra praksis. Vi ved hvordan det ser ud derude i virkeligheden,
og den viden stiller vi til rådighed for ministerier, styrelser, samarbejdspartenere, presse, politikere
mv.



SSP-Samrådet giver faglig kompetent sparring til styrelser, ministerier, interesseorganisationer mv.



SSP-Samrådet styrker det lokale SSP-samarbejdes faglighed og kvalitet, så borgerne får bedre
forebyggelse.



SSP-Samrådet skaber sammenhæng
mellem mange forskellige niveauer i
samfundsindsatsen. Billedlig talt er SSPSamrådet elevatoren, der bringer
værdi/viden mellem de forskellige
etager.

Dette var bestyrelsens bud på SSP-Samrådets nytteværdi for samfundet. Dette var udgangspunktet drøftelser
om, hvilke initiativer vi skal iværksætte for at få SSP-Samrådets formål og dermed nytteværdien til at leve.
Også i denne proces var der mange bud, som samlet drejer sig om: at styrke samarbejdet, sikre formidling,
sikre struktur og rammer for det interne arbejde i organisationen, at synliggøre, at metodeudvikle, og at
vidensdele.
På den baggrund blev en arbejdsgruppe nedsat og fik mandat til at udarbejde et forslag til fremtidig
organisering og struktur for bestyrelsen og SSP-Samrådet, herunder overvejelser om et evt. sekretariat. En
væsentlig værdi for SSP-Samrådet i den sammenhæng er aktivering af fagudvalgene og at inddrage og at
engagere flest mulige i opgaveløsningerne.
Arbejdsgruppen begyndte med en afdækning af, hvordan arbejdsfordelingen er i SSP-Samrådet, hvilke opgaver
har formand, næstformand, kasserer, sekretær, og det enkelte bestyrelsesmedlem og en optælling og en
vurdering af hvor meget tid er nødvendig for at løse opgaven, som vi gerne vil have den løst.
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Drøftelserne medførte principielle beslutninger om bestyrelsesmedlemmernes opgaver, om måden vi sikrer
kommunikation på – og ikke mindst vigtigheden af, at SSP-Samrådet inddrager og bruger de eksperter i SSPsamarbejdet, der er rundt omkring i landet til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Derfor er der involveret
mange SSP-konsulenter, ud over bestyrelsesmedlemmer, i forskellige udviklingsfora.

Arbejdsgruppen præsenterede efterfølgende en række modeller for bestyrelsen, som blev drøftet og på
bestyrelsens møde i januar 2020 blev arbejdsgruppens forslag til et forsøg med etablering af et sekretariat
vedtaget.
Den vil blive talt omtalt og uddybet senere på generalforsamlingen.

Hele den ovennævnte proces har naturligvis fyldt meget på bestyrelsesmøderne – men der er dog også sket
meget mere end det:
Reformen:
Særligt har arbejdet med reformen mod ungdomskriminalitet fyldt en del.
Vejledning om § 115 fik vi på plads i slutningen af 2018,
I 2019 var det SSP-uddannelsen og den Fælles Ramme for SSP-samarbejdet der var i fokus – og samtidigt blev
der gennemført en undersøgelse af SSP-samarbejdet i Danmark.
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VIVE-undersøgelsen:
o Hvilke kommunale organisationer kunne ikke tænke sig at få undersøgt sit arbejde – og
komme ud med en konklusion om at det faktisk går rigtig godt. På Folkemødet i 2018 drøftede
vi med DKR, at det kunne være spændende at få lavet en undersøgelse, som kunne
understøtte udvikling i forbindelse med reformen omkring ungdomskriminalitet. DKR gik med
på ideen – og selv om den kom i gang lidt sent i forhold til reformarbejdet, så endte det
alligevel med en undersøgelse varetaget af fagligt kompetente parter som, kunne understøtte
udviklingen af rammen. Dette skete bl.a. fordi, vi samtidigt fik etableret et samarbejde mellem
de parter, som skulle arbejde med den fælles ramme.
o VIVE lavede en stærk undersøgelse – den siger ikke alt om SSP-samarbejdet, men der er meget
at lære af rapporten. Drøftelserne gik som så meget andet lidt i stå på grund af coronaen – så
der er stadig et væsentligt arbejde at gøre i at få mest mulig læring ud af undersøgelsen.



SSP-uddannelsens grundmodul
o SSP-uddannelsens grundmodul blev lanceret. Forud var rammerne og mulighederne for
uddannelse blevet sat af Socialministeriet. Socialstyrelsen fik til opgave at stå for uddannelsen
og sætte den i udbud. Rammerne var ikke som vi drømte om, da det kun blev en meget kort
uddannelse.
o Den faglige proces om udvikling blev af Socialstyrelsen lagt i hænderne på SPUK, og med
sparring fra en faglig ekspertgruppe. SSP-Samrådet har naturligvis deltaget i den faglige
ekspertgruppe, og arbejder fortsat på at sikre, at indholdet på de forholdsvis få kursusdage,
bliver på et niveau der kan bidrage til at styrke SSP-samarbejdets centrale medarbejdere i
kommuner og politi.
o De første kursusforløb startede i januar 2019 – og i løbet af året 2020 skulle alle
kommuner/SSP-kredse nå at komme på SSP-grundmodullet.
o SSP-uddannelsen og arbejdet med den har i første omgang drejet sig om grundmodullet – og
lige før sommerferien kom de første initiativer for at komme i gang med arbejdet på de
tilvalgsmoduler, der skal være fortsættelsen i de næste mange år som led i SSP-uddannelsen.
SSP-Samrådet har givet et klart udtryk for at vi som organisation er klar til at indtage en meget
central rolle i at udvikle de rigtige tilbud.



Fælles ramme.
o

Det har været en rigtig god oplevelse at deltage i udviklingsarbejdet, som jeres – og SSPsamarbejdets repræsentant på rammen – og ikke mindst at opleve, at alle har bidraget til de
stærke meldinger som SSP-Samrådet har bragt ind i arbejdet. Det har været tydeligt, at vi har
haft mandatet med – det vi har sagt i reformarbejdet, stammer ude fra hele Danmarks SSPsamarbejde.
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Som VIVE-undersøgelsen viste, så har vi generelt et virkelig godt og velfungerende SSPsamarbejde i Danmark, så derfor håber jeg ikke at det kommer som en overraskelse, når jeg
siger at den nye Fælles ramme ikke kommer til at revolutionere SSP-samarbejdet.
Den nye fælles ramme peger på nogle helt centrale punkter, som kan bidrage til at styrke SSPsamarbejdet – uden at låse os fast i at bestemte organisationsforankringer eller -strukturer.
Der er peget på væsentlige punkter som: præcisering af
 Hvad er målet for SSP-samarbejdet,
 Hvem er målgruppen,
 Hvilke kompetencer skal der være tilstede,
 Hvordan bør organisationen være og
 Hvilken plan bør der ligge for SSP-samarbejdets virke.
Det er centrale punkter, som alle kommuner – store som små har brug for. Det er en plan der
kan understøtte det gode SSP-samarbejde i såvel Odense som Odder eller Frederiksberg som
Fanø.
Og så er det et godt udgangspunkt, at alle de relevante organisationer, både på
ledelsesniveau, samt koordinationsniveau og udførerniveau, er med omkring planen.
SSP-Samrådets har haft et klart fokus i arbejdet i arbejdsgruppen omkring den fælles ramme –
og det har været at arbejde for, at vi nåede frem til en ramme, som såvel
ledelsesorganisationer, som forskellige faginteresseorganisationer kunne være enige om – og
stå samlet bag og som gav rum til kommunernes forskellighed.
I følgegruppen var der bred enighed om at en lovgivning ville være at foretrække, men
beslutningskompetence til dette lå hos ministeren og ikke hos os. Så vi fik ikke en lovgivning på
området i første omgang – men arbejdet og udviklingen følges, med henblik på, om der vil
blive behov for at lovgive på sigt.
Desværre kom Coronaen lige som vi skulle til at rulle det ud – og arbejdet med at sikre, at den
fælles ramme blev præsenteret i samlet form i SSP-kredsene/politikredsene gik i stå. Det er
ikke sikkert, at det kommer i gang igen – så der er et stort behov for, at I i kredsene arbejder
videre med at præsentere den fælles ramme – og gerne i samarbejde med Børnekulturchefforeningen og andre interessenter.

Faste dialogfora:
SSP-Samrådets arbejde i det seneste ca. 1½ år har naturligvis også drejet sig om meget andet end
kriminalitetsreformen og en intern reform. SSP-Samrådet har også i år haft en række faste dialogmøder med
samarbejdspartnere, som vi har arbejdet sammen med i mange år. Det er naturligvis Det kriminalpræventive
Råd hvor vi udover dialogmøder sidder med i Forretningsudvalget, Udvalget for børn og unge, Borgerudvalget
og By- og boligudvalget, Rigspolitiets nationale forebyggelsescenter NFC, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen,
DCUM, og Ungeprofilpartnerskabet. Arbejdet sammen med disse organisationer er en fast og væsentlig del af
SSP-Samrådets daglige drift – men samarbejdet og samarbejdspartnerne skiftes og sættes sammen omkring
nye opgaver hele tiden.
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Udvikling og dialog:
I rigtig mange forskellige sammenhænge er vi repræsenteret og aktivt deltagende i at påvirke forebyggelsen af
børn og unges risikoadfærd og kriminalitet. Og det er rigtig mange forskellige SSP-konsulenter fra hele landet
der bidrager.
Efter inspiration af den islandske model, har der været sat et stort nationalt fokus på at påvirke unges
alkoholkultur, og SSP-Samrådet er med på mange forskellige tiltag.



Sammen med en lang række andre organisationer arbejdes der med at påvirke til en 18 års grænse i
alkohollovgivningen.
 Sammen med Trygfonden, Sundhedsstyrelsen og en række andre parter og kommuner er vi med i
projekt ”Fælles om ungelivet”.
 Sammen med Trygfonden, Syddansk Universitet og Universitetet i Brisbane, Australien og en række
andre parter har vi deltaget i udviklingsprojektet VR Festlab, om brug af virtual reality i
alkoholforebyggelse. Projektet skal nu ud og testes.
 Vi har kommenteret og sparret med Alkohol og Samfund på et par rapporter om alkoholforebyggelse i
grundskole og på ungdomsuddannelse.
 Vores eget fagudvalg for forebyggelse på ungdomsuddannelserne har haft temadag med en lang
række interesseorganisationer omkring fælles udviklingsindsatser i alkoholforebyggelse
 Sammen med Sundhedsstyrelsen har vi set på vejledning om ansvarlig udskænkning
 I flere sammenhænge har vi deltaget i drøftelser omkring unges fester i det offentlige rum.
Det er blandt andet Rune Schmidt, Katrine Reumert, Mads Haugaard, Jacob Aastrup, Keld Kristensen, Pia
Adriansen, Poul Nielsen, Anja Dal, Steen Bach og fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne
der er med omkring dette.

Lattergas er et nyt område, som har taget lidt fokus i år.
 Sammen med Sundhedsstyrelsen har vi set på udvikling af tiltag og en hjemmeside.
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Vi har bidraget til at klæde Sikkerhedsstyrelsen på til opgaven med kontrolfunktionen
Det er bl.a. Rune Schmidt og Kenneth Axelsen der har bidraget i forbindelse med dette.

Narkotikaforbrug har også været et tema – dog har det meste arbejde været udsat pga. Corona og er først lige
kommet i gang.
 Vi har bidraget til projekter i Center for Rusmiddelforskning omkring unges roller i handel med stoffer,
og støtteerklæringer og sparring til en række ansøgninger om fremtidige projekter.
 Vi har en kommende aftale med Sundhedsministeren om at drøfte indsatser i forhold til forebyggelse
af stoffer – når coronaen er væk eller på retur.
 Det er blandt andet Claus Martin, Bo Østergaard, Bjørn Mazur og Jan Snejbjerg der har bidraget med
dette.
Og sidst inden for Sundhedsforebyggelse, så har vi også bidraget i forbindelse med forebyggelse omkring Snus
og rygning.
 Vi har meldt SSP-Samrådet ind i partnerskabet Røgfri Fremtid,
 har drøftet snus med Sundhedsstyrelsen og drøftet snusforebyggelse med regioner,
ungdomsuddannelsesorganisationer og mange andre.
Naturligvis har vi også bidraget omkring indsatser omkring kriminalitet.







Vi har deltaget i faglig temamøde i Det kriminalpræventive Råd om bander,
Deltaget i projekt med Røde kors om resocialisering for unge indsatte
Drøftet Ungdomskriminalitetsnævn i flere sammenhænge
Arbejdet med indsatser over for digital kriminalitet med NC3 og LCIK
Det er bl.a. May Hansen, Marianne Grønbech, Michel Larsen, Lotte Birkedal, Jesper Mørkholt, Mads
Kruse, der har bidraget omkring dette.

Radikaliseringsindsatsen er løbende på dagordenen, og i år har der bl.a. været deltagelse omkring
 Projekt HEXNA – et Nordforsk-projekt om, hvordan man arbejder med forebyggelse på dette område i
Norden. Det er et samarbejde med en række universiteter og styrelser i Norden.
 Det er fx Pernille Ødegaard Skovsted, Jens Tang og selvfølgeligt hele fagudvalget der har været
involveret omkring dette.
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Det digitale område fylder meget. Efterhånden bliver der også koblet flere og flere andre problemstillinger på
som også har en klar digital vinkel. Det kan fx være økonomiske bedragerier på nettet, hate speech, – og så
naturligvis alt der drejer sig om digital adfærd på godt og ondt.
 Vi har som organisation meldt os ind i samarbejdet Digitalt Ansvar
 Og fagudvalget for digital dannelse har løftet en stor opgave inden for dette felt. Tak til bl.a. Jesper
Mørkholt, Marianne Grønbech, Louise Skytt, Kristian Kilt og selvfølgelig også hele fagudvalget.
Ud over disse temaer er det blevet til samarbejde med
 Forsvarschefen om en dialog om et ferieprojekt for børn og unge.
 Ungdomsskoleforeningen omkring uddannelse af ungdomsskolemedarbejdere,
 Anti Doping Danmark omkring flere projekter om udsatte unge eller om kropsidealer.
 Det er bl.a. Rikke Laustsen, Tom Grastrup Jensen, Riad Tolba, John Hansen og Pernille Skovsted der
har været med omkring dette.

Kursusvirksomhed:

Det er desværre ikke blevet til mange kurser og konferencer i år. Men tak til fagudvalget for
Gadeplansindsatsen for en god gadeplanskonference og der er endnu en på trapperne i efteråret.
Årsmødet blev jo desværre aflyst. Mange stillede dengang spørgsmål ved, hvorfor SSP-Samrådet ikke selv
meldte aflysningen ud før, men det var helt klart – hvis vi og ikke kursusstedet aflyste, ville vi hænge på hele
regningen. Der blev forhandlet og forhalet – og i god dialog med Hotel Nyborg Strand kunne vi endelig efter
dialoger med styrelser, ministerier, brancheorganisationer mv. aflyse dagen før starten. Det var en temmelig
nervepirrende proces, der kørte på i nogle døgn, hvor det var vigtigt at holde tungen lige i munden – ellers
kunne det koste foreningen et millionbeløb. Årsmødet blev aflyst og vi fik aftaler på plads med de forskellige
interessenter, som gjorde, at vi kom over aflysningen uden et tab. Det skyldes et fabelagtigt godt stykke
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arbejde – så stor tak til alle der var med omkring det – og en særlig tak til SSP Københavns sekretariat og til
Martin Bannow, som havde is i maven i forhandlingerne med Hotel Nyborg.
Og så vil der igen blive tilbudt SSP-Introkurser, og efter at en helt ny gruppe har taget over på opgaven.
Det er bl.a. May Hansen, Rikke Thernøe, Christian Dose Jørgensen, Brian Hjermind og Melanie Krommes der
løfter opgaven fremadrettet.
Folkemødet:

SSP-Samrådet har også i 2019 deltaget på Folkemødet. Det var Rikke Lausten, Pernille Ødegaard Skovsted,
Betina Karlby og undertegnede der var afsted. Med gode debatter om Ungdomskriminalitetsnævnet, Fra
udstødt til fællesskab, Cost-Benefit i forebyggelse og SSP-samarbejdet frem mod 2025. Det foregik sammen
med bl.a. DKR, Ungdomsskoleforeningen, BKF, Børnerådet m. fl. I 2020 blev Folkemødet desværre aflyst.

Høringssvar:

På lovgivningsområdet har SSP-Samrådet også bidraget. I år har der særligt været høringer om forbud over for
dømte seksualforbrydere, og en del høringer omkring ændringer i tobakslovgivningen og høringer om
indsatser inden forebyggelse af radikalisering.
Sparring og presse:
Dertil kommer en lang række bidrag med sparring og rådgivning til TV-produktioner, Nyhedsudsendelser,
ministerier, styrelser, politikere mv. samt interview og udtalelser om mange forskellige emner – fra
arrangerede slagsmål blandt unge, over posefester til forebyggelse af bander.
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Alt i alt
Et udviklende og spændende år, med rigtig mange møder og dialoger – 7 Bestyrelsesmøder, og 15 KU-møder
er det blevet til og en lang række faste dialogmøder, temamøder og udviklingsmøder er afholdt. Og et nyt KU
med en ny næstformand og en ny kasserer – og en næsten ny formand og rigtig mange spændende
perspektiver, der blev grundlagt i det forgangne år….og så kom Coronaen, som fik stor betydning for arbejdet i
SSP-Samrådet.
Ikke mindst, så mistede vi et årsmøde med rekordstor tilmelding, som Kreds København og Kreds Bornholm
havde lagt store kræfter i. De får derfor chancen igen i 2021. Meget er blevet aflyst og venter på bedre tider.
Men samtidigt har vi også virkelig set værdien af at en lang række møder er blevet afholdt digitalt via Skype og
Teams. Det nationale er blevet en lille smule tættere og dialogerne på tværs er blevet lidt hyppigere – så
meget peger godt frem ad mod nye spændende opgaver.

Benny Husted, Formand for SSP-Samrådet d. 26.august 2020.
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