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Hermed referat fra mødet den 23/5.2014 i Køge. 
Tilstede: Pia og Pernille 
Afbud: Mange 
 
1) Drøftelse af "Diamant" materialet samt eventuelt studietur. 
 
Det var kun muligt af forholde os til trainer-to-trainer programmet der kunne læses på 
engelsk. Som vi opfatter programmet ligner det meget det tidligere " Ny start" som blev 
etableret gennem Askovgården i 1990' erne. Et kognitivt adfærdstræningsprogram med 
indhold som konfliktmægling, arbejdet med identitet, moral og etik samt kompetenceud-
vikling af de medarbejdere som skal være " trænere" 
Det er spændende nok som metode i arbejdet med 18+ målgruppen men er det i virke-
ligheden det operationelle niveau, vi har brug for at tage til Holland for?  
Vi var i tvivl om hvad der øvrigt ligger i Diamant- projektet, om det kun handler om 
ovennævnte program. 
Vi syntes især vi har brug for at blive kloge på erfaringer med kriminalpræventivt 18+ 
arbejde omkring det strategiske/ organisatoriske niveau. Hvordan ser det det tværfaglige 
arbejde ud mellem flere forvaltninger og myndigheder? Det er det vi ser den største ud-
fordring. Dernæst kommer div. dilemmaer i arbejdet mellem lovgivning, målgrupper, 
forvaltninger mv... 
Her kunne vi godt have brugt dig Morten, idet du kunne have foldet det Hollandske ar-
bejde ud og knyttet trainer-to-trainer programmet op på det mere organisatoriske og 
strategiske niveau. Hvorfor og hvem har besluttet at dette program skal bruges? Hvem er 
de tværfaglige bagmænd? Politi, myndigheder, kriminalforsorgen mm.? 
 
Beslutning: Det gennemgående behov for fagudvalget lige nu, er vel at få fokus på hvor-
dan det strategiske niveau samt organisering af den kriminalpræventive 18+ indsats i et 
tværfagligt perspektiv ser ud. Udfordringer og dilemmaer. Hvordan gør man det andre 
steder? 
En studietur er en glimrende ide, hvis det kan give os relevante input til ovennævnte. Det 
kunne vi ikke udlede af det materiale vi havde i dag. 
Alternativt et to- dages seminar i Dk med få håndplukkede deltagere, fx nogle af dem der 
bliver udpeget og/eller kontaktet ifbm kortlægningen - eller storbysamarbejdet, socialsty-
relsen(de er tilsyneladende langt med 18+ arbejdet). 
 
 
2) Temadag omkring lovgivning på 18+ området. Hvad må vi? Kan vi? Udveks-
ling af personfølsomme oplysninger: 
 
Vi har aftalt møde med advokat den 29/8 kl. 12-15 indtil videre er det Annie, Pia og Per-
nille der kan. Vi har skrevet til advokaten, at vi mindst kommer tre, derfor ser vi gerne at 
flere deltager 
 
3) Kortlægningen- hvad er næste skridt og hvor fører den os hen? 
 
Den kan danne basis for to-dages seminar jf. pkt. 1 eller afklare om det er studietur som 
vil være det mest relevante ifht vores fokus og behov i fagudvalget. Fagudvalgets opdrag 
er at komme med viden, udvikle eksisterende viden, supplere viden og inspirere til et 
bedre 18+ arbejde.  
Obs: Lad os fordele hvem der kontakter hvem ( fra kortlægningen) over mail!! 
 
4) NEC. KL Dette kom vi ikke videre med.  
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Mortens kontakt fra NEC kunne inviteres til et af vores kommende møder omkring deres 
indsatsområder på 18+ området. 
 
5) NÆSTE MØDE: 22/8 kl 11-15(incl frokost) i Køge hos Pia.  
 
DAGSORDEN: 
1) Oplæg til advokat. Hvad ønsker vi at høre ham i/ spørge ham om, for at kunne beslut-
te om vi vil bruge lige netop ham? Planlægning af mødet med ham den 29/8  
2) Kortlægningen - hvor fører den os hen? 
3) På baggrund af pkt. 2- er der så basis for studietur og hvilke andre kontakter havde 
Morten som eventuelle kunne være af relevans for fagudvalget?? Gerne input FØR næste 
møde(Morten) 
4) Kommende møder, kommende deltagere, nye deltagere, 
 
 
 
 
Rigtig god weekend og fantastisk sommer til de af jer, jeg ikke når at se, inden vi går på 
ferie. 
 
 
 


