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Fagudvalget består af:
Jens Holbek, Guldborgsund
Bo Fabricius, Fredensborg
Lotte Houlind, Vallensbæk
Trine…., Århus
Lennart Holst, København
Christina Ruben, Ballerup
Pernille Ødegaard, Gentofte
Pia Borg, Køge
Der har været afholdt 4 møder siden generalforsamlingen 2016.
Generelt
Fagudvalget har det seneste år koncentreret sig om radikaliseringsindsatsen (fødekæde
til/ grobundsfaktorer for ekstremisme) grundet den meget lille erfaring, der er i samarbejdet mellem politi og kommune.
Fagudvalget drøftede udbredelse og anbefalinger af følgende samarbejdsformer til inspiration lokalt ud fra best practise:
1. Erfaringer fra infohusene
Indsatsen samordnes af SIRI, men det er en stor udfordring for den landsdækkende
indsats, at kommissorierne i kredsene er så forskellige.
2. Mentorindsatsen inkl. koordinering og forældrecoaching
3. fokus på bekymringssamtaler
4. Udveksling af oplysninger blandt ungdomsuddannelserne i forhold til Retsplejelovens
§ 115
Strategisk vil udbredelse ske gennem SSP-Samrådets hjemmeside samt links fra SIRI.
Overvejelser om at inddrage de unges netværk.
Opfølgning på årsmødet
Drøftelser om fagudvalgets temaer og fokusområder for det kommende år kombineret
med Årsmødets udmeldinger:




God løsladelse
Fagudvalgets ønske om at kommunikere viden til medlemmerne via hjemmesiden.
Hvordan kan det prioriteres?
Kommunikationsstrategi generelt

Overvejelser om studietur til Holland for at se på inddragelse af lokalsamfundet i forhold til forebyggelse af radikalisering og rocker/bande.
Samarbejdet med SIRI
Besøg af Ayse Göksu fra SIRI for at drøfte kommunalt tovholderforum og kortlægning:
a. SIRI er i gang med et udkast til et kommissorium for de kommunale tovholdere
i infohusene (der er ikke kommunale tovholdere i samtlige de 12 kredses infohuse på
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nuværende tidspunkt) endvidere har SIRI fokus på en kortlægning af den kommunale
indsats i forhold til dette arbejde.
Konklusion på fagudvalgets drøftelser er herefter, at SIRI i deres afdækningsfase meget
gerne må trække på vores netværk.
b. Kortlægning:
Der er stadig puljemidler og departementet har besluttet af lave en kortlægning, der
supplerer den fra 2014 som kortlagde ekstremistiske miljøer i Danmark.
Målet på længere sigt er at udvikle best practice metoder på radikaliseringsområdet.
Den nye kortlægning har fokus på kommunale arbejdsgange og Infohusenes struktur
Formålet er at afdække, hvilke unge, der er i risiko for at blive radikaliseret og hvilke
arbejdsgange der findes i kommunerne – herunder myndighedshåndteringen
c. Øvrige bemærkninger:
Til info er SIRI netop kommet med redskaber, der kan bruges ved screening af unge i
risiko for radikalisering
Der var yderligere en kort drøftelse af de meget forskellige Infohus-strukturer i politikredsene og en dialog om O.S. samarbejdet (Omegnskommunernes Samarbejde Københavns omegnskommuner!!):
Der er etableret et forum på tværs af 12 kommuner fra Nordsjælland og Vestegnens
politikreds, hvor radikaliseringsforebyggelse også drøftes.
O.S. samarbejdets borgmestre har et ønske om, at der laves en konference vedr. forebyggelse af radikalisering for politikere, direktører og fagfolk.
Konferencen afvikles i slutningen af november d.å.
Drøftelse af værdien i samarbejdet med Samuelsen. Udvalget ønsker ikke at indgå i
netværket da prisen (4.500) efter udvalgets vurdering kan bruges mere konstruktivt på
andre aktiviteter.
En deling af udvalget?
Der er i bestyrelsen stemning for at dele 18+-udvalget i ét udvalg med, som hovedsageligt koncentrerede sig om forebyggelse af rus-druk, rusmidler mm på det generelle niveau og ét fagudvalg med et mere specifikt perspektiv samt radikalisering og ekstremisme.
Fagudvalget bakker op om delingen og vil behandle det på førstkommende møde.
På udvalgets vegne
Pia Borg
Marts 2016

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

