
 

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet 

12. januar 2023 kl. 10.00-15.00 

Hotel Fredericia 

 

Beslutningsreferat 
 

Nr. Punkt  Beskrivelse 

 Velkomst Formanden bød velkommen.  

1 Indhold på Generalforsam-
lingen 2023  

Punktet blev fremlagt med udgangspunkt i SSP-Samrådets fokusområ-
der. 
 
SSP-Samrådets fremtid og virke jf. SSP-Samrådets fokusområder 

• Drøftelsen blev foretaget i grupper. 

• Sekretariatet samler inputs fra drøftelserne sammen til ef-
terfølgende behandling i KU.  
 

Angående øvrig inddragelse af bestyrelsen 

• KU indbyder bestyrelsesmedlemmer til at lave oplæg på ge-
neralforsamlingen. 

2 Formandens fratrædelse og 
proces for nye kandidater 

• Punktet overgik til efter frokost.  

• Punktet blev præsenteret af Næstformanden forud for froko-
sten med arbejdsspørgsmål til gruppedrøftelse. 

• Sekretariatet indsamler inputs fra drøftelserne sammen til 
efterfølgende behandling i KU. 

3 Årsmøde 2023 • Formanden for Midt- og Vestjylland præsenterede punktet og 
udtrykte taknemmelighed for det arbejde der var blevet lagt 
fra tidligere årsmødeplanlæggere i forhold til drejebog til plan-
lægningen af årsmødet.  

• For at holde prisen nede på årsmødet er der blevet sparet på 
underholdning og forplejning. 

• Der er tilføjet et ekstra programpunkt med oplæg fra Balvig og 
Holmberg ang. Tingbjergrapporten. 

 
VIP-Liste 

• Færøerne og Grønland har bemærket manglen på mulighed 
deltagelse i en kreds. 

• Sekretariatet følger op på muligheden for at invitere særlige 
samarbejdspartnere på enkelte dage. 

 

 Frokost  

4 Ændringer i fagudvalget for 
genoprettende ret og prak-
sis 

• Bestyrelsens repræsentant for fagudvalget for genoprettende 
ret og praksis præsenterede væsentlige punkter for indstillin-
gen til bestyrelsen angående ændring til fagpanel i stedet for 
fagudvalg.  

• Det skal bemærkes, at fagudvalget har opnået sit mål med 
stor succes. 



 

• Bestyrelsen godkender fagudvalgets indstilling, men be-
mærker at fagudvalgets tema er højaktuelt. På den bag-
grund bør der overvejes hvordan temaet fortsat kan holdes i 
fokus – evt. med dannelse af et nyt fagudvalg. 

5  SSP-uddannelse & kursus-
udvalg 

• Formanden præsenterede punktet jf. den kommenterede 
dagsorden.  

• Kursusudvalget præsenterede tankerne vedrørende en mere 
systematisk strategi for kursusvirksomhed i SSP-Samrådet. 

• Der var opbakning om retningen for kursusvirksomhed, hvor-
for kursusudvalget arbejder videre med denne. 

6 Ungeprofilundersøgelsen • Punktet byttede med Folkemødet grundet prioritering. 

• Formanden præsenterede punktet jf. den kommenterede 
dagsorden. 

• Udfordringerne angående prissætning og forskellen på vareta-
gelsen af undersøgelsen i kommunerne drøftet. 

• Der er én vakant plads i partnerskabet bag Ungeprofilundersø-
gelsen. 

• Der er opbakning til, at der arbejdes for en løsning på udfor-
dringerne. SSP-Samrådet kontakter BUL ang. videre dialog 

7 Folkemødet 2023  • Næstformanden præsenterede punktet jf. kommenteret dags-
orden.  

• Arbejdsgruppe til folkemødet består af: Benny, Mads, Bo, og 
Rikke med forbehold. 

8 Orienteringspunkter • Forslag om at oprette fagudvalg for digital kriminalitet 

• Webinar: Digitale krænkelser d. 31/1 sammen med Red Barnet 
og DKR 

• PAS-Light kurser afholdes i uge 10 

• NSIC: Muldyrsmaterialer bliver distribueret 

• Red Barnet Workshop afvikles med bred repræsentation fra 
alle kredse 

• POP afvikler endnu et forældremøde d. 8. februar 

9 Evt. Døgnmøde - fastlæggelse 
Dato for døgnmøde er d. 26.-27. april 

10 Kommende møder og rele-
vante datoer 

• 2023:  

• 21.-23. marts: Generalforsamling og Årsmøde (Nyborg)  

• 26-27. april: Døgnmøde (Fredericia)  

• juni: bestyrelsesmøde (Teams)  

• 7. september: Bestyrelsesmøde (Fredericia)  

• 9. november: Bestyrelsesmøde (Teams) 

 


