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Referat 
 

Nr.  Punkt  
  

Beskrivelse 

  Kort præsentationsrunde da bestyrelsen bød velkommen til Rune fra 
SSP i Kerteminde. 
Formanden præsenterede derudover dagsorden.  

1 Fagudvalgsramme 2. 
behandling 

Næstformanden præsenterede tankerne bag den seneste version af 
dokumentet.  
 
Det blev bemærket at kontaktpersonen er den meste afgørende rolle i 
skrivet, så der er sikring på, hvem der er forbindelsen til bestyrelsen.  
 
Det blev foreslået at opgaverne under ’tovholder’ beskrives mere løst, 
så tovholderen ’nøjes’ med at sikre, at der afvikles møder, dagsordener 
og referater og at opgaverne løftes.  
 
Det er naturligt at fagudvalgene holder status, som kan betegnes som 
kommissorium. Hvordan vedtages kommissoriummet?  
Fagudvalgene godkender selv kommissorium.  
 
Forslag om, at ændre kommissorium til ’årlige 
fokuspunkter’/handlepunkter. Da  det stemmer bedre overnes med 
det faktiske arbejde. 
Forslaget er vedtaget.  
 
Der skal forelægge en skriftlig beretning til generalforsamlingen fra 
fagudvalgene.  
Tilretningerne kommer ind og udsendes til fagudvalg med feedback 
derfra. 

 Teams-møder i 
bestyrelsen 

Pkt overgik til pkt 3.  
 
Formatet med online møder, især i forhold til orienteringspunkter, 
egner sig glimrende til nogle bestyrelsesmøder.  
 
Forslag om, at samle punkter, som er relevante til online-møder og 
omvendt, at samle punkter som er relevante til fysiske-møder. 
 
Dialogmøder, temadrøftelser, større beslutninger mm. skal være 
fysiske.  
 
Forslag om at planlægge bestyrelsesmøderne på en måde så de kan 
puljes.  
 



 

KU præsenterer et udkast for et årshjul med et udspil til en fordeling. 
Præsenteres på mødet i september.   

3 SSP-Uddannelse Pkt. overgik til pkt. 2. 
 
Formanden orienterede bestyrelsen om, at der er kommet nye 
medarbejdere i socialstyrelsen, som har mere relevante kompetencer, 
som SSP-Samrådet byder velkommen.  
 
Det nye hold er mere lydhør overfor SSP-Samrådets kritik. 
Såfremt SPUK ikke har været de bedste undervisere har socialstyrelsen 
efterspurgt alternative aktører end de som har siddet med 
uddannelsen nu.  
SSP-Samrådet går i tænkeboks i forhold til, hvem SSP-Samrådet vil 
anbefale som undervisere og tovholdere. 
 
SSP-Samrådets anbefalinger vil blive kvalitetssikret af socialstyrelsen. 
Kravene til en uddannelse fra socialstyrelsen skal efterleves. 
  
Grundmodulet havde fået meget kritik hvilket har ført til en skærpelse 
af, hvem målgruppen er for kurserne. Primære målgruppe er 
kommunalt ansatte SSP-konsulenter. Sekundære målgrupper er 
politiet og SSP-medarbejdere lokalt på skoler mm. 
Det er i øvrigt nye medarbejdere indenfor området, som deltager i 
grundmodulet.  
Der er i øvrigt interesse i at involvere ledelsesniveauer, men 
socialstyrelsen er ikke afklaret endnu om, hvordan det skal foregå.  
 
Øvrige elementer i SSP-uddannelsen blev præsenteret. 
 
Modulerne er i udbud to gange om året.  
 
Slides angående punktet vil blive eftersendt materiale til præsentation 
for SSP-kredsene.   
 
KU-afklarer og tager inputs videre angående, hvilke aktører eller 
repræsentanter, der kan være aktuelle som undervisere og 
tovholdere på grundmodulet. 
 
Til overvejelse: Hvad var det gode, og hvad var det dårlige, så vi kan 
kvalificere grundmodulet sammen med socialstyrelsen. 
 
Vi har haft mulighed for at drøfte og kritisere – nu skal vi også kunne 
efterleve eller tilbyde alternativer.   

4 Fremlæggelse af 
materiale v/ Lars Nørr 
Mikkelsen 

Spørgsmål i forbindelse med materialet kan eftersendes til Lars på 
LNM004@politi.dk.  
 
Der foregår enormt meget muldyrsaktivitet og det spiller i 
virkeligheden en kæmpe rolle i forhold til organiseret kriminalitet. Hvis 
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man afhjælper muldyrsaktiviteter kommer man rigtig langt i forhold til 
at forhindre eller modarbejde organiseret kriminalitet.  
I grove tilfælde er der set eksempler på oprettelser af jobannoncer, 
hvor unge meget troværdigt onboardes til jobs og efterfølgende får til 
opgave at arbejde med reklamationer, hvor der – grundet nogle 
’særlige omstændigheder’ - overføres penge til ’medarbejderens’ 
konto.  
 
Materialet er i udgangspunktet ikke forebyggende, men opererer der, 
hvor handlingen allerede er sket eller, hvor der er involverede parter i 
en sag.  
 
Spørgsmål angående bankernes rolle, og hvordan de formidler til de 
unge, som medvirker, med kludrede mails, som kan være svære at 
forholde sig til som ung.  
Der er forskel på hvor langt bankerne er i de meldinger der kommer fra 
dem. De gør ikke meget for den pædagogiske formidling, når de er klar 
over, at der er tale om en hvidvask sag.  
 
Det giver god mening at SSP-Samrådet evt. tager en drøftelse med DKR 
og Finansdanmark, om hvordan man kan udbedre den kontakt der 
etableres til den unge, så det ikke bliver en kryptisk mail, hvor den unge 
skal redegøre for sine bankaktiviteter.  
 
De nye mobilbanker bliver brugt i stor stil til hvidvaskning.  
Muldyr peaker ml. 18-20 år. 14% i 14-17 år og 43% i 17-25 år. 
 
Bemærkning om at lokalpolitiet har svært ved at håndtere dataen 
angående sagerne. Hvor mange af muldyrssagerne ender faktisk ud 
med en reel anklage? Eksempel fra vestegnen, hvor der havde været 48 
sager, men i sidste ende var det kun 1 af sagerne der var endt med en 
anklage.  
 
Det er i det hele taget en udfordring at kortlægge omfanget af sagerne.  
Dermed efterspørges det, at politiet etablerer søgenøgler, der kan 
opsamle de sager, der indeholder muldyrsaktivitet. Men der er nye 
søgenøgler på vej. Bankerne har mest data for nuværende.   
 
Materialet kan uden problemer sendes ud til mentor, jobcenter osv., 
som ikke er i SSP-regi.  
 
Bemærkning om at det giver virkelig god mening, at bringe politiet ind 
til at fortælle om det her til kredsmøder, så materialet kan komme ud 
og leve og blive videreformidlet. 
Svar fra Lars: Materialet er først på vej ud nu, så det er ikke afklaret 
endnu, hvordan det kan videreformidles.  
 
Efterspørgsel om, at Politiet integrerer det i deres normale formidling 
og besøg på skoler fra Politiet. 



 

 
Forslag om at politiet afholder webinar (evt. i SSP-samrådets regi), for 
at få udbredt til så mange som muligt.  
Derudover stiller SSP-samrådet maillisten til 
kommunerepræsentanterne så det kan videreformidles.  
Distribution på Facebook og nyhedsbrev. 
Derudover kan det være relevant at sende ud på STU, FGU, KUI.  
Det giver bedst mening at hver enkelt SSP-konsulent i de enkelte 
kommuner distribuerer i forhold til kommunens specifikke 
konstellation.   
 
Der viderearbejdes på dette om hvilke muligheder der er for 
distribution ml. Lars og KU. 
 
Der skal være et særligt fokus på udsatte unge fra specialklasser mm. 
især dem der er +18 og personalet der er i berøring med dette.  

5 Forslag til ændringer i 
vedtægterne v/ 
vedtægtsudvalget 

Formanden præsenterer punktet med overvejelser angående scenarie 
1 ’tilretningsforslag’ og scenarie 2 ’ændringsforslag’.  
 
Der eksisterer evt. et mellemscenarie, hvor udmeldelse og opløsning 
evt. kan indgå. Scenarie 2 er primært relateret til medlemskab.  
 
Der er generel opbakning til at vedtægtsudvalget fortsætter med 
arbejdet angående scenarie 1 ’tilretningsforslag’.  
 
På septembermødet forelægger et udkast til scenarie 1 
’tilretningsforslag’ og et udlæg til en drøftelse med overvejelser  af 
indholdet i scenarie 2 ’ændringsforslag’.  

6 Udkast til kursusbudget 
v/ kursusudvalget 

Kursusudvalget fremlægger punktet.  
 
Dækningsbidraget skal tilgå som indtægt. 
Det bør afklares, hvordan SSP-Samrådet er juridisk stiftet i forhold til 
moms.  
 
Kursusudvalget indarbejder kommentarer i skabelonen for 
kursusbudgettet.  
 
KU undersøger moms-reglerne nærmere.  

7 Sparringspunkt: 
afhøringer af unge uden 
forældre 

Formanden præsenterer problemstillingen. 
 
Politiet afhører elever på skoler uden melding. 
 
Forslaget om at tage den lokalt med politiet evt. i lokalrådet. Der kan 
være nogle konkrete sager, som kræver handling med det samme og 
andre sager, hvor det kan være i overkanten. Her må politiet begrunde 
deres tilstedeværelse for det kan være skadende på barnet/den unge . 
Politiet skal her tydeliggøre, hvordan deres afhøring er forebyggende. 



 

Politiet bør holde sig i baggrunden og f.eks. tale med skoleinspektøren, 
om at påkalde barnet/den unge ned på kontoret. 
 
Politiet skal leve op til retssikkerheden.  
 
Der er ikke øvrige i bestyrelsen, som har oplevet det i deres respektive 
kommuner for nylig. Flere har oplevet det i enkelte tilfælde og det er 
sjældent, at det er betjenten direkte, som henter barnet/den unge på 
skolen. 
 
Afhøringer skal kunne stå på mål for graden af overtrædelsen. 

8 Brev til ministre Formanden præsenterer punktet 
 
Det blev kortvarigt drøftet, hvor højt bestyrelsen skal sigte i forhold til 
økonomisk finansiering.  
 
Der var generel opbakning til brevet og budgetteringen omkring det, 
hvorfor der udsendes efter en kort gennemarbejdelse af KU. 

9 Orienteringspunkter PAS-Kursus 
Kurserne blev desværre aflyst grundet mangel på tilmeldinger. 
Vi skal være bedre til at formidle, at det skal sendes videre til 
ungdomsuddannelserne. Der skal markedsføre lidt skarpere og lidt 
mere målrettet.  
Nordjylland kreds sætter noget op selv med et tilskud fra Lions. Det 
kan være en god idé at køre kurset lokalt i kredsene.  
 
Nyhedsbrev 
God idé med indholdsfortegnelse.  
 
Folkemødet 2022 
Der er tre aktiviteter, som vi selv står for. Desuden deltager vi i øvrige 
arrangementer i DKR’s telt og andre steder. Der er en række ting, der 
skal på plads her på falderebet med to uger inden afviklingen. 
 
Den sikre side 
Processen, målsætningen og materialet justeres løbende. Der har 
været en del kritik af indholdet indtil nu, men der er ved at være 
udbedret flere af de ting, som har været en udfordring. Tanken er 
stadig, at der skal komme en ud og udstede nogle diplomer/kørekort 
som et bevis for de unges kompetenceudvikling som en del af 
forløbet. Det kommer ind at ligge på forstå.dk (Alinea) 
Der er desuden en forældredel med spørgeskemaer og rådgivning ud 
fra spørgeskemaet mm. Der er en interesse fra SSP-Samrådet om at 
trække den indsamlede data ind, for at kunne bruge det lokalt.  
 
 
 

10 Evt. Der var ingen bemærkninger. 



 

  


