Formandens beretning
Af Fmd. for SSP-Samrådet Benny Husted, Generalforsamlingen marts 2022
For SSP-Samrådet har det altid været vigtigt at forholde sig aktuelt til de udfordringer, som
samfundet har pt. i forhold til børn og unges trivsel, mistrivsel, risikoadfærd og kriminalitet. Det
kan være strukturelle udfordringer i forhold til, hvordan vi som samfund organiserer os med love,
styring, kontrol, sanktioner, hjælpesystemer osv. eller det kan være det mere værdimæssige
omkring holdninger til unges liv og færden, alkoholforbrug og meget andet.
De forskellige typer risikoadfærd kan variere fra tid til tid – og det politiske og værdimæssige fokus
kan hele tiden være under forandring. Det er med andre ord anderledes, hvad samfundet
forventer sig af SSP-samarbejdet i 2022 end hvad man forventede sig i 1999 og for os er det vigtigt
hele tiden at matche samfundets behov.

Derfor valgte SSP-Samrådets bestyrelse i 2020 at afdække, hvilke forventninger der kunne være til
os fra samarbejdspartnere således at vi kunne sætte det rette fokus.
I SSP-Samrådets bestyrelse valgte vi på den baggrund primært at fokusere på: fællesskaber på
godt og ondt, forældreinddragelse, digitale medier og dannelse, unge i det offentlige rum,
sundhedsindsatser som unges alkoholkultur, rusmiddelforebyggelse
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Forandring og nye kriminalitetsformer
Det er et stykke af vejen gamle kendte udfordringer, som vi så som kernen i det kommende
arbejde, men det er også nyt, som digital økonomisk kriminalitet, scamming, hvidvask og
muldyrskriminalitet.
Det er helt afgørende at SSP-samarbejdet er på forkant med udviklingen – og det er SSPSamrådets opgave at bidrage til det. Der kommer nye målgrupper til og det stiller nye krav til
forebyggelsen.
De nye udfordringer kræver at vi som organisation hele tiden er opmærksomme på at indgå i nye
partnerskaber og samarbejdsflader, eller arbejde på nye måder som organisation, for at
understøtte jer i at levere et godt SSP-samarbejde ude omkring i landets kommuner.

Fagudvalgene er kernen i SSP-Samrådets møde med de nye udfordringer. De lever i høj grad op til
den forventning, som samarbejdspartnerne satte ord på sidste år – nemlig at SSP-Samrådet skal
være intiativtagende, koordinerende, samarbejdende og synlige – og sætte fokus på at inddrage
mange og forskellige aktører i tværgående forebyggende og helbredende indsatser.
Jeg vil sige lidt om de opgaver, som vi har været inde over i flere fagudvalg, i bestyrelsen og SSPSamrådet som helhed.
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Det digitale liv:
SSP-Samrådets fagudvalg for digital dannelse er højt respekteret af samarbejdspartnere og
pressen, andre organisationer og ikke mindst SSP-medarbejdere har fået gode råd med på vejen.
SSP-Samrådet samarbejder med andre i den fælles organisation Digitalt Ansvar og der er svaret på
flere høringer i det regi. Og selv om det ikke er SSP-Samrådet I lige ser i fokus, så har SSP-Samrådet
været inde over meget af det der bliver sagt på dette område.
SSP-Samrådet er også med, når der udvikles videre på ”Den sikre side. Vi har været med når
Rigspolitiet har udviklet ”den digitale patruljes” arbejdsfelt. Vi har afholdt webinarer sammen med
Det kriminalpræventive Råd om forældrenes rolle i børns digitale liv, Vi er kommet med i
Danmarks Sikker Internet Advisory Board, og er begyndt en dialog med Trygfonden og Red Barnet
om, hvordan vi fremover kan ruste alle Danmarks kommuner bedst mulig til at håndtere og støtte i
sager om digital krænkelse. Dette vil I helt sikkert høre mere om i det kommende år.
Et nyt område med relation til det digitale, er den økonomiske kriminalitet som vi ser den udfolde
sig med bedragerier på nettet, svindel med Nem-id, scamming, og senest er begreber som
muldyrskriminalitet også kommet ind i billedet. Begrebet blev introduceret på
generalforsamlingen i august 2020 – og i 2021 har der med sparring fra SSP-Samrådet været
arbejdet med at udvikle indsatser, som skal sikre at SSP-medarbejdere landet over er godt klædt
på til at forebygge disse nye kriminalitetsformer. Det arbejde håber vi snart at kunne præsentere
for jer, sammen med den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet og sammen med andet materiale
fra DKR.
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Alkohol:
I disse dage kan man følge diskussionen i pressen og befolkningen omkring Regeringens tiltag
overfor unges alkohol og tobaksforbrug. Det er nu det udmønter sig i en reel politisk plan, men
forarbejdet har været i gang i lang tid.
SSP-Samrådet har gennem hele 2021 været i tæt samarbejde med en lang række organisationer
for at sætte unges alkoholkultur på dagsordenen. Målet har været og er stadig, at hæve grænsen
for salg af alkohol til 18 år. Under en fælles målsætning i ”Drukfri ungdom”-samarbejdet har vi
skrevet kronikker, rejst debatter og lavet kampagnefilm og meget andet.
SSP-Samrådet har siddet med omkring udviklingen af ”Fælles om ungelivet”, og udviklet et projekt
om forebyggelse i overgangen mellem udskoling og ungdomsuddannelser i samarbejde med
Alkohol & Samfund og Sund By Netværket med en række webinarer, som har været med til at
styrke den lokale alkoholforebyggelse i kommunerne. SSP-Samrådet har holdt oplæg for
Sundhedsstyrelsens forebyggelsesgruppe om hvordan der arbejdes med alkoholforebyggelse i dag
og senest har der været gang i en undersøgelse af hvordan der arbejdes med alkoholforebyggelse
ude i alle kommunerne. Det er et område vi fortsat kommer til at bidrage til.
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Unges fester i det offentlige rum
Når unge dyrker fællesskabet i det offentlige rum, er det over de senere år blevet en udfordring
der fylder meget i rigtig mange kommuner. Det er et tema vi har arbejdet på, på forskellig vis i
flere år – og SSP-Samrådets bestyrelse valgte i 2021 at det også nu skulle være et særligt
fokusområde, og med udarbejdelse af et budskabspapir beskriver SSP-Samrådet vores
anbefalinger til, hvilke indsatser man bør forholde sig til, når man skal forebygge udfordringerne
med unges adfærd i det offentlige rum ude i kommunerne.
Det drejer sig ikke kun om festerne, men i det hele taget om når unges aktivitet er med til at gøre
at andre føler sig utrygge i det offentlige rum. Lige i skrivende stund arbejder vi på at lægge sidste
hånd på et høringssvar, på det lovgrundlag, som er på spil i forlængelse af Regeringens udspil ”Et
tryggere Danmark”, hvor der i fremlægges 12 initiativer som skal styrke trygheden i nattelivet, og
modvirke kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Det er et arbejde der blev påbegyndt i 2021
– og som fortsætter her i foråret – og formentlig bliver til lovgivning der træder i kraft til sommer.
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Rusmiddelforebyggelse
Rusmiddelkulturen er jo ikke kun alkohol. Gennem hele 2021 har der været arbejdet med
implementering af ny lovgivning omkring tobaksprodukter, herunder nikotinposerne, som nu er
kommet ind under tobakslovgivningen. SSP-Samrådet deltager fortsat i samarbejde med en lang
række andre organisationer under navnet Røgfri fremtid, for at fortsat at forebygge på dette
område.
Sundhedsforebyggelse har i det hele taget fyldt en del i SSP-Samrådets arbejdsfelt det seneste år.
Det er ikke kun alkohol- og tobaksforebyggelse, men også narkotikaforebyggelsen, der er i fokus.
Sidst i 2020 blev SSP-Samrådet bedt om at deltage i en ekspertgruppe i et dialogmøde med
Sundhedsministeren for at forebygge en stigning i unges brug af kokain. I 2021 afleverede
Ekspertgruppen sin indstilling, som bl.a. lagde vægt på øget fokus på unges alkoholkultur og øget
kvalitet af den rusmiddelforebyggende undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelsen. På
den baggrund fik SSP-Samrådet en opgave om at tilpasse undervisningsprogrammet ”PAS” til de
gymnasiale uddannelser. Det betyder at SSP-Samrådet fremover kommer til at udbyde såvel PASkonceptet og det nye PAS-light. Det er et arbejde I kommer til at høre mere om senere i dag.
SSP-Samrådet har også deltaget i et projekt fra Center for Rusmiddelforskning omkring afdækning
af hvordan udsatte unge bliver udnyttet i forbindelse med salg og distribution af narkotika.
Resultaterne kan helt sikkert hjælpe os i SSP-samarbejdet til at hjælpe de unge der kan føle sig
fristet eller presset til et liv med narkotika. De første erfaringer fortalte Center for
Rusmiddelforskning om på vores webinar i november.
Trivsel
Unges mentale trivsel har været i fokus i den senere tid. Der er helt sikkert behov for en øget
opmærksomhed og læring om hvordan man forebygger på dette område. 5 kommuner i det
sjællandske satte sig for at blive klogere på hvordan man kan arbejde med mental trivsel, koblet til
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viden fra data og brug af social pejling. SSP-Samrådet fik lov at være med til at afvikle et kursus
hvor de gode erfaringer blev leveret videre. Tak til de 5 kommuner.

SSP-Samarbejdet som organisation
Det er helt afgørende for SSP-Samrådet at viden gøres aktivt, og dette er udgangspunktet for en
stor del af den daglige virksomhed i SSP-Samrådet. Det udmønter sig på mange måder via
budskabspapirer med SSP-Samrådets anbefalinger på særlige områder eller Nyhedsbrevene, som
vi udsender 6 gange om året.
Det er i høj grad også vores formidlings- og kursusvirksomhed.
SSP-Uddannelsen under Socialstyrelsen er et af disse tiltag. Det er ikke alt der ind til videre er gået
efter SSP-Samrådets ønske, men den seneste tid har der været rigtig gode tegn, som peger i den
helt rigtige retning.
SSP-Samrådet har dog også selv haft en lang række tiltag omkring vidensformidling i år.
Der har et særdeles velbesøgt Intro-kursus med over 300 deltagere.
Der har været et årsmøde med 300 deltagere
Der har været en lang række webinarer, bl.a. med afsæt i Fagudvalgenes arbejde- fx
 Forældres rolle i børns digitale liv i samarbejde med DKR
 Ungdomsliv i en digital og analog verden i samarbejde med 5 kommuner og Rambøll
 6 webinarer om Alkoholforebyggelsen i overgangen mellem grundskole og
ungdomsuddannelsen i samarbejde med Alkohol og Samfund og Sund By netværket.
 Unge der involveres i narkotikakriminalitet i samarbejde med Center for
rusmiddelforskning
 Fagudvalgsworkshop, hvor fagudvalgenes opgaver og arbejde præsenteres
 Opsøgende arbejde efter VEGA-modellen
 Og flere er på vej i den kommende tid.
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SSP-Samrådet – nu med sekretariat
For SSP-Samrådet har 2021 været et skelsættende år. Det var året, hvor vi fik et sekretariat. I
første omgang med Mie der var ansat på ½ tid, og hun fik hurtigt sat struktur på rigtig meget af det
arbejde, som vi har gang i. Det var en stor, men absolut positiv omvæltning, at få en medarbejder
på banen til at hjælpe os med at drive SSP-Samrådet som organisation. Det har været med til at
sikre et overblik over de omkring 80 forskellige henvendelser der er kommet ind løbet af 2021
omkring nye tiltag, høringer mv., samt de omkring 50 forskellige projekter, som SSP-Samrådet på
forskellige måder er en del af. Det har øget kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, og det sikret et bedre
flow af Nyhedsbreve og vidensformidling til jer ude i kommunerne. Det har struktureret det
arbejde vi har lagt i bestyrelsen og det har understøttet såvel bestyrelse som fagudvalg. Kontoret
blev en hjemmearbejdsplads pga. Corona. Desværre var der bud efter Mie fra andre steder, som
både kunne lokke med mere tid, og kolleger i det daglige, så i november måtte vi se igen overveje
hvordan vi ønskede vores sekretariatsbistand. Valget faldt på at indgå en aftale med Center for
Ungdomsstudier, således at de dækker vores sekretariatsbehov – og med en aftale ind til
udgangen af 2023. Asbjørn er vores nye sekretariatsmedarbejder, han har ca. 2 dage om ugen, og
så kan vi en dag om ugen trække på de øvrige kompetencer der er tilstede i Center for
Ungdomsstudier – det er Centerleder Søren Østergaard og en række andre gode kompetencer. Ind
til nu har vi været rigtig glade og begejstrede for samarbejdet. Det er aftale, som kan give gode
fordele for begge organisationer.
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Afrunding:
Alt i alt har det været et spændende år – dog lidt i coronaens tegn med meget digital
mødevirksomhed. Vi har gang i et spor der rækker godt frem i tiden. Tak til alle jer der har været
med undervejs i det seneste år. tak til KU. tak til bestyrelsen, Tak til Fagudvalg, tak til alle jer der
repræsenterer SSP-Samrådet i forskellige projekter og udviklingsfora. Tak for i år.
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