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Formandens beretning  
Af fmd. for SSP-Samrådet Benny Husted, Generalforsamlingen marts 2021 
 
Indledning: 

Det seneste år – har i den grad været i Coronaens tegn. Med 
en aflysning af årsmødet og en generalforsamling for 2020, 
der blev afholdt sidst i august, så er det også været en lidt 
kortere periode som denne beretning dækker over – men 
der har nu alligevel været godt gang i den i SSP-Samrådet. 
 
Beretning tager denne gang sit afsæt, hvor sidste beretning 
fra august 2020 sluttede.  
 
” 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 via Skype og Teams. Det nationale er 
blevet en lille smule tættere og dialogerne på tværs er blevet 
lidt hyppigere – så alt peger godt frem ad mod nye 
spændende opgaver.” 

Netop her vil jeg starte:  
Det nationale blev en lille smule tættere og dialogerne på tværs er blevet hyppigere.  
2020 var kendetegnet af at være starten på en række nye samarbejdsfora, hvor de forskellige organisationer med 
interesse for et område gik sammen, og hvor erkendelsen blev klar af, at vi har brug for hinanden for at løse de 
udfordringer vi arbejder med. SSP-Samrådet blev bl.a. bedt om at deltage i et par møder om ungeudfordringer i en 
Corona-tid, sammen en lang række organisationer under ledelse af Sundhedsstyrelsen – og det var bestemt relevant 
for SSP-samarbejdet har virkelig haft noget at bidrage med i en situation, som Coronatiden. Opsamling fra kredsene 
om Corona-indsatsen har vist at SSP-samarbejdet mange steder var helt afgørende for at sikre, at man fik forholdt sig 
til unge og forsamlingsforbud, at udsatte unge fik hjælp, at der kom sommeraktiviteter, osv. grundlæggende at være 
fundamentet for den tværfaglige og tværsektorielle indsats der skulle løses, i mange kommuner, som koordinerende 
funktion omkring beredskab, det opsøgende arbejde, sundhedsformidling til unge, rådgivning til unge osv. Som en 
kommunaldirektør udtrykte det: Det faste spørgsmål blev: Har SSP været inde over?  
 
Det er naturligvis et arbejde I har løftet ude i de enkelte kommuner, men jeg ved at netop fællesskabet i SSP-
Samrådet, har gjort, at gode råd har flydt i en lind strøm kommunerne imellem.  
 
I andre sammenhænge har også der været et billede af, at vi skal rykke sammen i partnerskaber for at lykkes med at 
skabe forandringer – og SSP-Samrådets bestyrelse bød selv andre op til dans forud for døgnmødet i august i form af en 
henvendelse til en lang række samarbejdsorganisationer  
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for at få deres bud på hvilke forventninger de har til SSP-Samrådet, og hvilke indsatsområder de tænker vi kan bidrage 
ind i. Mange bød ind, og tankerne gik fra Gråzoneprostitution, Hate speech, unges hashrygning, digital økonomisk 
kriminalitet, forældreinvolvering, 18 års aldersgrænse på alkohol, til røgfri skoletid, og indsatser i forhold til 
kropskultur og idealer.  

 
En helt gennemgående ting var et ønske om at  
SSP-Samrådet skal være initiativtagende, koordinerende, 
samarbejdende og synlige, og arbejde for at inddrage 
mange forskellige aktører i tværgående og forebyggende 
indsatser, og indsamle viden og erfaringer på tværs af 
hele landet.  
Bestyrelsen fandt alle inputs inden for skiven af SSP-
samarbejdet, og relevante. Og sammen med input fra 
dialog med Fagudvalgene, gav det grundlag for 
drøftelserne om kommende års prioriteringer af 
indsatser.    
 
Coronaen satte for alvor sit præg – og derfor har meget 
været aflyst og udsat, og det er absolut ikke 
rejsekontoen der er blevet overtrukket - men mere tid 

bag skærmen giver også hurtigere mulighed for lige at mødes kort, for at få noget på plads – så mødetid, det har der 
bestemt ikke været mindre af. 
  
Hvis I kan huske fra beretningen på generalforsamlingen 2020, så var en af de centrale plancher, et forsøg på at svare 
på spørgsmålet om ”hvilken samfundsmæssig nytteværdi giver SSP-Samrådet” –  

 
Dette tankesæt har det seneste år dannet en solid 
baggrund for mange af de valg som er truffet undervejs i 
SSP-Samrådets drift – og det arbejde er først lige startet.  
 
SSP-Samrådet skal være hele SSP-samarbejdets forening, 
og dermed favne den bredde som SSP-samarbejdet har i 
alle landets kommuner. Derfor har vi også i det seneste 
år forsøgt at være med mange steder, hvor det var 
relevant for at styrke det forebyggende arbejde.  
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Unges rusmiddelkultur 
2020 har for alvor sat fokus på unges rusmiddelkultur – 
og med det udgangspunkt, at er det vigtigt at arbejde 
med en bred, multifaceteret tilgang til forebyggelsen.  
 
Alkoholforebyggelse: 
SSP-Samrådet har bl.a. deltaget i samarbejdet Drukfri 
Ungdom, hvor der arbejdes på, at påvirke til en 
lovændring, hvor der sættes en alkoholgrænse på 18 år. 
Sideløbende med dette samarbejde er der også gang i 
”Fælles om ungelivet” hvor Sundhedsstyrelsen og 5 
kommuner er i gang med forsøg – her er SSP-Samrådet 
med en referencegruppe, og har i løbet af det seneste år 
bidraget med at udvikle de rigtige spørgsmål til 
alkoholforebyggelse.  

Fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne har på mange måder været vores spydspids på denne 
opgave, og de har arbejdet på at udvikle og inspirere til, hvordan man kan påvirke alkoholkulturen på 
ungdomsuddannelserne. Det er et arbejde vi kommer til at høre mere til. De har bl.a. deltaget og holdt oplæg for på 
konferencer, deltaget i produktion af kampagnefilm, deltaget i udviklingen af Virtual Reality-spil til 
alkoholforebyggelse sammen med Trygfonden, Syddansk Universitet og et universitet i Australien. Det er for øvrigt et 
projekt som lige nu søger SSP-medarbejdere til afprøvning af udstyr og materiale i praksis.  
SSP-Samrådet har bidraget med at holde oplæg for Sund By-netværket om, hvordan SSP-samarbejdet arbejder med 
alkoholforebyggelse. Og SSP-Samrådet har gang i en række ansøgninger. Dels på baggrund af det gamle ”GODA”, hvor 
SSP-Samrådet har fået muligheden for at overtage deres materialer og hjemmeside, og udvikle videre på dette og dels 
i et samarbejde med Alkohol og Samfund, at afdække brugbare metoder til at påvirke alkoholkulturen. Det er 
ansøgninger, der endnu ikke er svar på. 
 
Snus og tobak: 

Snus har været et andet af ungdommens laster der har 
været i fokus i det seneste år. SSP-Samrådet blev bedt om 
at deltage i og rådgive om, hvilke udfordringer der er 
omkring metoder til forebyggelse over for unge, og 
selvfølgelig med et særligt fokus på snus.  
 
Sammen med Statens institut for Folkesundhed, Danske 
regioner, KL, DGI og en række andre organisationer, står vi 
bag siden myteromsnus.dk hvor man som faglig 
medarbejder kan få information om snus.  
 
Samarbejdet hænger også sammen med et andet stort 
fællesskab – nemlig Røgfri Fremtid, hvor SSP-Samrådet 
også i det seneste år er blevet medlem. Selv om 
rygeforebyggelse ikke er en kerne opgave, så kan vi 

kriminalitetsforebyggere bidrage med viden om, hvordan man forebygger over for unge, og hvad der virker eller ikke 
virker. Rygning – og særligt snus og nikotinposer, har også i forbindelse med en række høringssvar, været i fokus.  
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Stoffer: 
 
I det hele taget har der i efteråret været en del fokus på 
unge og rusmidler af forskellige karakter. SSP-Samrådet 
har deltaget i nogle forskningsprojekter om bl.a. unges 
involvering i handel med stoffer sammen med Center for 
Rusmiddelforskning, og i oktober bad 
Sundhedsministeren os om at deltage i et møde om 
forebyggelse af det øgede forbrug af kokain blandt unge. 
Desværre har der kun været plads til det første møde 
med ministeren – og den videre indsats, hvor SSP-
Samrådet også er bedt om at være med, afventes stadig. 
SSP-Samrådet har desuden, sammen med organisationen 
”Forum 100%” en ansøgning inde i Sundhedsstyrelsen om 
udvikling af et forebyggelseskoncept til brug på 
ungdomsuddannelser. Dette afventer stadig et svar. 
 

 
Digital indsats. 

På det digitale felt er der også søgt sammen i 
partnerskaber. Det helt store partnerskab om 
videreudvikling af ”Den sikre side” sammen med NC3 
blev desværre udsat pga. coronaen, men kommer i gang 
om lidt – og vi kommer til deltage både i styregruppe og 
i fagudvalg, Et andet partnerskab omkring foreningen 
”Digitalt ansvar” er ved at finde sit ståsted, og her er 
SSP-Samrådet også med. Det digitale område fylder 
rigtig meget for os, og der er ingen tvivl om at vores 
Fagudvalg for Digital Dannelse har – og vil fortsat haft 
rigtig travlt med at forholde sig til de henvendelser vi får 
om dette tema. Bl.a. udgav fagudvalget en lille rapport 
om udviklingen i digital billeddeling, som er blevet taget 
godt imod, og drøftes ivrigt i andre fagkredse. De har 
også udgivet en anbefaling til 0-6 års området omkring 
medieforbrug. 

 
Ungdomskriminalitetsreformen: 

 
Det er nu over 3 år siden reformen om 
ungdomskriminalitet blev lanceret. Og dette har haft 
stor betydning for SSP-samarbejdet. Vi fik i december 
2018 en vejledning om, hvordan vi kan dele oplysninger 
i SSP-samarbejdet, og mange har efterhånden via 
kursusvirksomhed fået en rimelig god og sikker 
håndtering af deling af oplysninger. Vi fik i februar 2020 
en ny fælles ramme, som vi nu er begyndt at 
implementere. Og så fik vi et 
ungdomskriminalitetsnævn, som begyndte sit virke i 
januar 2019 og som nu skal evalueres. SSP-Samrådet 
deltager i denne evaluering, og har særligt sat fokus på 
anvendelse af genoprettende indsatser i forbindelse 
med udmøntning af foranstaltninger i UKN.  
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SSP-uddannelse: 
En sidste del af reform for ungdomskriminalitet drejede sig om en fælles grundlæggende uddannelse for SSP-
medarbejdere. I alle kredse har SSP-medarbejdere været igennem uddannelsen, som var blevet forvandlet til et kort 
kursus – og som for de fleste blev reduceret endnu mere, da coronaen satte sin klamme hånd på projektet, og det 
hele røg over på en virtuel gennemførelse. Det blev desværre et kursusforløb, som vi i SSP-Samrådet har erfaret langt 
fra har levet op til de håb og forventninger I har haft til uddannelse.  
SSP-Samrådet har siddet med i følgegruppen omkring uddannelsen, og har i dialog med Socialstyrelsen forsøgt at lære 
rigtig meget af udfordringer og oplevelser af dette grundforløb – vi har et håb på at alt dette kommer til at påvirke de 
fremtidige tillægsmoduler, som bliver udbudt i årene frem over. 
 Vi skal glæde os rigtig meget over, at der hvert år fremover afsættes penge til kompetenceudvikling af SSP-
samarbejdet – og så er det vores opgave i SSP-Samrådet, at bidrage til at disse kurser bliver så relevante og 
kvalificerede som overhovedet muligt. Det har vi kastet meget arbejde ind i, så vi håber, at I fremover fortsat vil tage 
imod SSP-tillægsmodulerne med åbent sind og stort engagement. Grundlæggende tror vi at vi kan ende med at få et 
kursustilbud, som matcher de behov og ønsker vi har – men det kræver at vi alle bidrager til at fortælle, hvad vi har 
brug for og hvordan vi gerne vil have det. 
 
Egen kursusvirksomhed: 
 

Vi har også selv i SSP-Samrådet oplevet udfordringerne 
med at afvikle kursusvirksomhed. Årsmødet i 2020 blev 
aflyst  - eller rettere udsat til marts 2021 – for efter 
følgende at blive udsat til d. 21-22. september 2021. 
Gadeplanskonferencen blev aflyst – og den næste 
kommer først i 2022. Til gengæld fik vi afviklet et 
introkursus i form af et webinar. Omkring 380 tilmeldte 
– og en deltagergruppe på mellem 260 og 360 personer 
på de 2 dage. Tak til arbejdsgruppen for en super god 
indsats.  Jeg håber der kom noget god læring ud af det, 
selv om det var en i webinarform. For SSP-Samrådet var 
det en ny måde at arbejde på, og det var vigtigt for os, 
at finde en form der kunne sikre, at vi får givet 
væsentligt viden videre til medarbejdere på alle 
niveauer i SSP-samarbejdet. Derfor har det også været 
naturligt at tage det næste skridt og bede vores dygtige 

og engagerede fagudvalg om at gøre sig klar til at afholde webinarer, hvor de får videregivet viden og inspiration til 
SSP-samarbejdet over hele landet. Den viden de ligger inde med, skal komme os alle til gode. De første webinarer vil 
blive afholdt i løbet af de kommende måneder. 
 
Samarbejde i øvrigt. 

For SSP-Samrådet er der efterhånden meget arbejde 
der ligger i den ”almindelige drift” – i samarbejde 
med en række andre organisationer. Det drejer sig fx 
omkring  

 Ungeprofilundersøgelsen, hvor vi deltager i 
partnerskabsgruppen, og bidrager omkring 
spørgsmålsudvikling og hvor det er dejligt at se, at 
der via vores Facebook-gruppe skabes grundlag for 
en udvikling af en god opsætning til formidling af 
ungeprofilundersøgelsens resultater, når dygtige SSP-
kolleger hjælper og inspirerer hinanden. 

 Dialog med DCUM, hvor der i det seneste år har 
været en del fokus på evaluering af den etablerede 
klageinstans.   
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 Der er desværre også områder som har været aflyst i det seneste år, og som nu igen, skal til at have noget 
opmærksomhed. Det drejer sig om de faste kontinuerlige dialogmøder som vi har holdt med en række 
organisationer og samarbejdspartnere, som fx DKR, NFC, NCFE, Ungdomsskoleforeningen, m.fl. Dette skal op at 
køre igen – og de første aftaler er på plads i den kommende tid.  

 En væsentlig del af SSP-Samrådets opgave er også at hjælpe andre organisationer med at lykkes med deres 
indsats, såfremt det i sidste ende kan betyde noget positivt for den samlede kriminalpræventive indsats. Derfor 
har vi også i år været bindeledet mellem andre som fx har lavet undersøgelser om forskellige problemstillinger. 
Vi har fx bidraget omkring en undersøgelse om salafisme fra NCFE og en række forskningsinstitutioner og haft 
mange dialoger omkring indsatser, tilgange mv. omkring mange forskellige aspekter af forebyggelsesindsatsen, 
fx dialoger med Danmarks Radio Ultra og Ramasjang om udsendelser, hjemmeside og fiktionsserier om børn og 
unge, rusmidler, kriminalitet o.lign. 

 I det hele taget er SSP-Samrådet aktiv på presseindsatserne. Det er ikke sikkert I har set så meget til os i artikler, 
Tv-interviews o.lign. for meget af pressekontakten ligger i, at bidrage til at pressen får relevant og saglig 
baggrundsviden om mangt og meget. Der er meget ofte henvendelser af denne karakter. Vi har dog også selv 
stukket snuden frem i TV, Radio og avisartikler – og fremover vil vi bestræbe os på at være endnu mere 
proaktive på dette område. 

 
Projekterne: 
Så er der naturligvis alle projekterne. Nogle er nævnt tidligere, men i en beretning, tænker jeg vi skal have det hele 
med. Vi er pt. involveret i projekter om: 

 Fælles om ungelivet med Sundhedsstyrelsen m.fl. 

 Et projekt om kropskultur – med Anti Doping Danmark og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 
selvskade 

 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse med Alkohol og Samfund og Sund By samarbejdet 

 Undersøgelse af effekten af motiverende interviews og brug af CBD i forhold til unge med 
cannabisproblemer, med Center for Rusmiddelforebyggelse 

 Udviklingsprojekt om materialer undervisning i udskoling og ungdomsuddannelser om trivsel og festkultur – 
sammen med 5 kommuner og Rambøll 

 Et projekt om Frivillig støtte til varetægtsfængslede under 25 år, med Røde Kors 

 Virtual Reality undervisningsprojekt om unges festkultur med Trygfonden, Syddansk universitet og et 
universitet i Brisbane 

 Forebyggelse af ekstremisme – et nordisk forskningprojekt mellem en række nordiske universiteter 

 Udvikling af et undervisningskoncept til hashforebyggelse sammen med Forum100% 

 Udvikling af indsatser og materiale til forebyggelse af festkultur og fællesskab på ungdomsuddannelserne 
med PABO (tidligere Goda). 

 
Og så kommer der hele tiden nyt til. 
 
Sekretariatet: 

 
På de indre linjer har det alt overskyggende projekt for 
SSP-Samrådet været at skabe grundlag for, og at starte 
SSP-Samrådets sekretariat, med egen ansatte konsulent. 
Vi fik en godkendelse af budgettet for 2020 og 2021 på 
den sidste generalforsamling, og det betød startskuddet 
til at afprøve en forsøgsordning over 2 år med 
sekretariatsbetjening. Der har været en rigtig god søgning 
til den stillingen i sekretariatet, og blandt mange 
velkvalificerede ansøgere valgte vi at ansætte Mie Rohde 
Laursen. Pr. d. 1. februar 2021, kunne vi således åbne 
sekretariatet, som pt. kun er i en virtuel form, da alt 
arbejdet foregår hjemmefra, og faciliteterne omfatter 
sharepoint og en cloud-løsning. Om det bliver et fysisk 
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sekretariat er ikke sikkert – men SSP-Samrådet er tilbudt at der kan etableres arbejdsplads hos flere 
samarbejdspartnere.  
Ansættelsen har ind til nu været en stor gevinst, og det vil I formodentlig alle opleve i løbet af det kommende år, 
efterhånden som vi kommer godt i gang. 
 
Afrunding: 
Nu skal en beretning jo rette bagud og derfor vil jeg her medtage en beslutning fra 2020, som dog mest kommer til at 
betyde noget fremadrettet. Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, 
Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blev i december 2020 enige om en ny flerårsaftale for politiets og 
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. Aftalen får også betydning for SSP-samarbejdet, for parterne blev nemlig 
enige om, at der i aftaleperioden iværksættes en undersøgelse af det eventuelle behov for en egentlig SSP-lov. 
Undersøgelsen skal udarbejdes på baggrund af den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet fra primo 2020. Det bliver 
spændende at se hvilken betydning det får – og det er helt sikkert at det er noget vi som organisation skal tage stilling 
til i den kommende tid. 

Alt i alt har 2020 og den første del af 2021, været en tid 
med megen stilstand og afventen på det nationale plan – 
men også med nye interessante samarbejdsflader – og 
mest af alt har det for SSP-Samrådet været der, hvor vi 
tog skridtet i retning af at sikre en professionalisering af 
SSP-Samrådets virke ved at etablere et forsøg med 
sekretariatet. Jeg er helt sikkert på at dette fører os 
fremad mod nye spændende opgaver – velkommen med 
på rejsen. 
 

Fmd. Benny Husted d. 23. marts 2021 
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