
 
Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet 

13.01.2021 kl. 10.00-15.00 
Microsoft Teams møde 

 
REFERAT 

 
Deltagere: Pernille, Jack, Keld, Jesper, Jan John, Vibeke, Dennis, Bo, Claus, Lotte B, 

Benny, Rune, Natasja, Vibeke, May, Lotte H, Rune, Kenneth, Jan A, Riad, Mads, 
Simon, Dennis 

 

Nr.  Punkt  
  

Beskrivelse 
  

1 Kl. 10.00 
Status på sekretariat  
 

Kort præsentation af SSP-Samrådets ny sekretariatsmedarbejder 
Asbjørn Badsberg Jensen, og aftalen med CUR om varetagelse af 
opgaven.  
Drøftelser om hvad der skal med i startdialogen med CUR. 
 
Bemærkninger: 

• Financiering er stadig en del af opgaven og en af de første, vi 
skal i gang med 

• Konstruktionen med CUR er fornuftig. Dels flere ressourcer og 
mere bæredygtig 

• Kobling til Kredsene – fokus på sammenhæng mellem 
kredsene. Organisering, arbejdsgange og vidensdeling 

 
CUR / Asbjørn: 

• Det er en ny organisering at træde ind i SSP Samarbejdet, så 
god ide at komme med på Kredsmøder 

 
 

2 Kl. 10.30 
Årsmødet 2023 

Opfølgning på bestyrelsesmødet d. 11. november 2021.  
Beslutning om årsmødet 2023 (2 eller 3 dage).  
 
KU indstiller at arbejde med et tredages Årsmøde. 
Vil kigge muligheder for at købe sig ind på enkeltdele 
 
Bemærkninger: 

• Obs på booking muligheder 
• Vi skal tjekke optællingen, så vi er sikre på de tre dage 
• Det vil være en stor udfordring med til og fra tilkøb 
• Man skal lægge nogle kriterier ned over det, hvis der opdeles i 

tilkøb 
• Det vil være en god mulighed for kollegaer, hvis det kan 

opdeles 
• Hvis sekretariatet kan stå for tilmeldingen, vil det være en 

stor hjælp 
• Den arrangerende kommune skal bare stå for programmet 
• Man skal have en stabil ramme, som der kan arbejdes med. 

Det bør kun være overnatning der kan justeres på 



 
• Vi skal huske koblingen til GF 
• Vi har en gammel drejebog, der kan tages udgangspunkt i  
• Gerne en gennemgående person til håndtering af tilmelding 
• Årsmødet er for SSP Samarbejdet og det hører sammen med 

GF 
• Man bør kun kunne vælge sidste dag fra 
• Indholdet bør afstemmes, så det bliver intensiv brugt også 

med netværksdannelse med aktiviteter og erfa - udveksling 
faciliteres 

• Kunne vi finde en fast økonomisk løsning, så det ikke behøver 
være forankret i en kommune? 

• Tovholder på fast person anbefales 
• Networking er vigtig, men den skal være stram og 

struktureret for at blive foldet ud i nye former 
 
Beslutning 
KU drøfter: 
Tager drøftelsen for økonomisk ramme og hvilken til og 
frameldingsmuligheder i KU 
 

• Sekretariatet/KU overtager de praktiske/tekniske 
forberedelser og opgaver vedr. årsmødet, således at 
arrangørgruppen primært skal fokusere det faglige indhold og 
metode.  

• Drøfte drejebog for Årsmødet, så den afspejler den nye 
arbejdsfordeling. 

• 3 dage, der skal findes en løsning på mulighed for at deltage 
på dag 1+2 eller på at fravælge dag 3 og aftenen dag 2. 

 
Fast tovholder kan det være en mulighed? 
 

3 Kl. 10.40 
Fokus på 
muldyrsproblematik 

Opfølgning på bestyrelsesmødet d. 11. november 2021. 
Lotte Birkedal holder oplæg om Mulddyrs- initiativer efter møde med 
LUNAR Bank, NC3 og DKR.  
Orientering om det videre arbejde. 
 
Bemærkninger: 

• Hvorfor vælger de unge Lunar bank? 
• Undersøge deres brugere Lunar bank 
• Hvordan er det i forhold til myndighedsalderen ex. Gæld 
• København har et samarbejde med Nordea  
• De unge vil gerne være iværksættere, lovgivningen taler ikke 

for en erhvervskonto, men det gør bankerne. 
• Vi kan spørge på finans danmark 
• Lunar den eneste, der tillader 15 – 17 år, det bør de ikke 
• LCIK bør også være obs på det 

 
• OBS 



 
• Den bedste forebyggelse er den strukturelle, hvad gør 

bankerne 
• Politianmelder de? 
• SSP Samrådet mere søge samarbejde med de relevante aktører 
• SSP Samarbejdet optaget af forebyggelse og minimering af 

risici for kriminalitet 
• Vi skal være opmærksomme på at vi ikke bliver misbrugt til 

”Green-washing” fra bankers side i forhold til deres ansvar over 
for problemet. 

 

 10.55 Pause  

4 Kl. 11.00 
Præsentationspapir 

Første behandling af præsentationspapir om SSP-Samrådet.  
Kort præsentation om tankerne bag papiret. 
Drøftelse af indhold og form 
 
Bemærkninger: 

• Flot skrivelse med gode og nødvendige ord 
• Bør vi skærpe pennen? Skal vi skrive ind, at vi går efter 

financiering/ professionnalisering. 
• De 16 til 25 årige får måske for meget vægtning i 

præsentationspapiret 
• Har vi besluttet de tre kerneområder. Digitale dannelse, unge 

i det offentlige område, forebyggelse og skal de mere ind i 
skrivelsen? De tre notatet 

• Det er for omfangsrigt – vi bør have en pixieudgave  
• Formålet er den generelle beskrivelse af hovedområderne for 

SSP samarbejdet. Udgangspunktet er de nedsatte fagudvalg 
• Fortællepapiret er en ramme 
• Vi skal se på, hvilke fokus der skal frem i SSP Samarbejdet, det 

må gerne stå skarpere 
• Mere om hvordan vi gør det evt. beskrive kurser og 

konfererencer 
• Hvad er vores målsætning og hvad er bestyrelsens rolle 
• Hvordan arbejder vi 
• Rollen i det kriminalitetsforebyggende arbejde i Danmark 
• Hvordan er SSP Samrådet positioneret, rollen og hvad 

arbejder vi henimod? Herunder Fagudvalgenes rolle 
• Vinkling i forhold til det proaktive må gerne fremskrives og 

vægtes 
• Det skal også bruges til at sælge os selv omkring hvad 

Samrådet kan bruges til og gør og bidrager med 
• Kunne opdeles i Fagudvalg emner og metoder og tænke 

evidens ind 
 
 
Beslutning 

• Der skal også laves en pixi-udgave. 
• Der skal beskrives mere konkret hvordan vi arbejder. 



 
• Bemærkningerne tages med til den videre proces. KU arbejder 

med et revideret udkast, sammen med sekretariatet.  
• Deadline præsentation GF.  
• Skriftligt ud til bestyrelsen 

 

5 Kl. 11.40 
Folkemødet 

Status på Folkemødet.  
Drøftelse af hvordan arbejdes der videre? Hvem skal med? 
 
Intro V Pernille 
 
 

Bemærkninger: 
• Er der kompetencer – viden vi gerne vil bidrage med 
• Hvad vil SSP Samrådet gerne fremme? 
• Exs det tværfaglige samarbejdes nødvendighed 
• Mærkesagerne – fagudvalgenes temaer, metoder og 

kompetenceudvikling 
• Netværksdannelsen 
• Ligeså vigtigt at deltage i de planlagte arrangementer – 

events 
• Hvilke emner / temaer? 
• Det digitale det mistrivende og det kriminelle 
• Tryghed – modsvar hvad skal der til? Og hvordan forholder vi 

os til de udspil, der kommer? 
• Unge i det offentlige rum – kunne kobles med klubbernes 

ressourcer og betydning 
• Den ungdomspædagogiske diskussion understøtte den 

dagsorden 
 

• Deltagelse: 16 – 19 juni 
 

Beslutning  
• Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage d. 20/1 om man vil 

deltage. Sekretariatet vender d. 21, om der skal rettes 
henvendelse til fagudvalgene om deltagelse 

 
 

 Kl. 12. – 12.45 
Frokostpause 

 

6 Kl. 12.45 -13.30 
PAS projektet  

Præsentation af projekt PAS  
Oplæg v Søren Holm.  
Drøftelse af implementeringen af PAS light.  
 

• Pas Light er 2 x 45 min. 
• Den forening Paas projekktet var forankret i er lukket. Selve 

projektet været selvfinancieret siden 2018 
 

• SSP Samrådet kunne overtage Forum 100 gamle forankring: 



 
• Mailhenvendelser 
• Hjemmesiden 
• Udbredelse FGUer 
• Oplæg konferencer 
• Kunne gå gennem lokale SSP konsulenter 

 
• Man kan orienterer sig på hjemmesiden pasprojekt.dk 
• Kokain kobles på 
• Der er afsat midler til PAS light 
• Sundhedsstyrelsen positiv overfor samarbejdet med SSP 

samrådet. Budgettet tages med i dialogen om budgettet 
 

• Søren fremlagde budgetoplægget og kommer med udkast til 
materialer. Det skal forhandles med Sundhedsstyrelen 

 
• Procesplan fremlagt 

 
Kommentarer: 
Alkohol fylder meget på uddannelserne, det hænger sammen med 
brug af kokain og andre feststoffer, herunder risikovillighed.  
Hvordan håndterer man kombinationen af feststoffer og alkohol, 
grønser, sige fra, fællesskabet og undgå eksklusion ved for stort 
forbrug. De temaer tages med. 
Bemærkninger: 

• Kan man kombinere PAS ligt og Pas i moduler, så der kan 
overbygges på Light? 

• Vi kan gøre os nogle overvejelser, hvor det strategisk kan 
prøves af 

• Region H der er flere kommuner, der samarbejder omkring 
alkohol 

• Vi kunne kigge på forskellige organisations placeringer i 
kommunerne, når arbejdsgruppen nedsættes 

• Det vil være en god investering, at deltage i en workshop 
• Der er allerede en dag en kobling til NETSTOF, det er vigtigt  

 
Valg til arbejdsgruppen vender vi tilbage til.  
 

7 Kl. 13.20 – 13.50 Status på økonomi. V. Lotte 
Orientering om årsmøderegnskab v/ Kenneth 
 
Bemærkninger: 

• Bør vi kigge på, om det er nødvendigt at afsætte fastbeløb til 
fagudvalgene? 

• ¨Vi skal være obs på, hvad vi ønsker af fagudvalgene. Mål og 
ressourcer hænger sammen 

• Kunne tages med i dialogen med fagudvalgene til mødet i 
marts 



 
• Det er fint at have en ramme, at kunne handle indenfor, det 

gør fagudvalgenes arbejde og indsats mere fleksibel og hurtig 
• Kunne der være en ide at fordele noget til Kredsene? 
• Der er et forskelligt forbrug i fagudvalgene. Det holdes indenfor 

en samlet ramme 
 
Årsmøderegnskabet fremlagt 

• Samlet set et overskud på tæt på 163.000 kr. Regnskabet er 
aflevereret til SSP`s kasser. Der er en mindre difference grundet 
afregning over to år og kommunernes egen håndtering af 
betaling 

 

8 Kl. 13.50 - 14.10 
Generalforsamling  

Bemærkninger: 
• Gerne mere på om onsdagen, så flere hører det 
• Så programmet er til kl. 15 

 
• Dialogmøde med fagudvalgene. Der var en proces 
• Hvad skal hensigten være med debatten med fagudvalgene 

denne her gang? 
 

• Det skal være noget der kan trække mange, hvis det er det vi 
vil? 

 
• LCIK lander på 2. dagen 
• Brandkadetter og Junior politi kunne være en mulighed til et 

oplæg 
 

• Justitsministeriets forskningskontor lavet en rapport om 
effekten af politicadet junior, det har ikke visk nogen effekt. 
Det er vestegnens første hold, der er undersøgt. Der skal være 
fokus på opfølgningen 

 
• Fokus så vidensbaseret som muligt 

 
Konklusion 

• Oplæggende gerne noget der trækker og gerne supplerer GF 
og SSP Samrådets indsatser og prioriteringer 

• Fagudvalgenes rolle & opgave skal skærpes, hvis de skal 
deltage på bestyrelsesmødet 

• Vi bliver beriget 
• Vi får samlet organisationen for sammenhængskraftens skyld 
• Kompetence og kursusbehov 
• Vi kan også inviterer alle fra fagudvalgene 
• Vi kunne måske bruge GF til at stille skarpt på, hvad der skal 

arbejdes med det kommende år, det kan fremlægges som det 
fremtidige initiativer 

• Oplæg:  
o Ringstedforsøget 2020  



 
o Det overvejes om vi også skal have et oplæg om 

Brandkadetter/Politikadetter  
 

 14.10-14.20 Pause 

9 Kl. 14.20 -14.45 
Orienteringspunkter  

Politigaranti – tilbagemelding 
Drøftet med Rigspolitiet. De har indtryk fra det lokale SSP samarbejde, 
at det løses ind i det nuværende samarbejde 

- Det er nok ikke sidste gang, at politiet skriver kommunale 
fokusområder ind i deres politigarantier.  

 
Dialog med Red Barnet og Trygfonden om projekt 

- Krænkelser på nettet og ved de unge, hvor de kan gå.  
- Rambøll undersøgt kommer tilbuddene ud til børn og unge 
- Hav gerne en plan for den lokale hjælp og støtte 
- Man vil prøve at rulle en plan ud for, hvordan børn og unge kan 

finde hjælp  
- De fagprofessionnelle kan identificerer tegn og ved, hvordan 

de kan hjælpe. Kompetenceudvikling 
- Der må gerne være et højt niveau for hjælp  

Der igangsættes et forprojekt, der gerne skal føre til et længerevarende 
samarbejde med Trygfonden og komketenceudvikling til hjælp og 
støtte til de unge 
 
SSP-uddannelse  - næste skridt og samrådets rolle  

• Et modul afviklet. Få tilmeldte, flest fra politiet – nye folk. 
Ekspertgruppen samles igen i januar til at se på indholdet. SSP 
Samrådet har en forpligtigelse til at indgå i den nødvendige 
udvikling 

• Der kommer nye folk på fra Socialstyrelsen. 
• Det samarbejde genstartes i et nyt forsøg på at få en langt 

højere kvalitet ind i kurser / uddannelse.  
• Lykkes det ikke, må bestyrelsen tage stilling til, hvordan vi skal 

forholde os til udbud og proces 
 
Næste møde i Odense 21 februar. Mads vil gerne deltage 
 
Vi kan måske bruge tid på at drøfte indhold og formidling i bestyrelsen? 
Vi kan måske få et bestyrelsesmedlem mere med? 
 
Ringsted 2.0 - Kursusbehov for Social Pejling 

- Læs rapporten. Der er viden og erfaring at hente. Bl.a. 
risikoadfærdens er rykket et par år op i alder 

 
Dialog med Ungdomsringen om kompetenceløft omkring 
genoprettende indsatser 

- Drøftelse om at kompetenceløfte klubberne 
 

Deltagelse i rådgivningspanel om forebyggelse på 
ungdomsuddannelserne 



 
- Alkoholforebyggelse. Møde onsdag i næste uge 

 
Lotte udsender mødeindkaldelser 

• Sørg for jeres kontaktoplysninger på SSP Samrådets 
hjemmeside skal rettes. Sendes til Jan Snejbjerg 

Sharepoint:  
• Bestyrelsen vil modtage koder til adgangen til den fælles 

bestyrelses Sharepoint. 
 
Kursusudvalg: 

• Endnu ikke afholdt møde. 

10 Kl. 14.45 
Punkter til kommende 
møde (marts 2022) 

 

11 
 

Kl. 14.55 Evt. 

 
Kommende møder og 
relevante datoer 

2022:  
23.-24. marts: Generalforsamling og døgnmøde (Fredericia)  
21. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia)  
2. juni: bestyrelsesmøde (Fredericia)  
8. september: Bestyrelsesmøde (Fredericia)  
10. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 
 
2023:  
Januar, bestyrelsesmøde    

    


