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Referat fra møde i SSP+ fagudvalget. 

 

Mødet afholdt i Køge tirsdag den 13. december 2016 

 

Tilstede: Jens Tang Holbek 

 Pernille Ødegaard 

 Lotte Houlind 

 Pia Borg 

 Bo Fabricius, (Ref) 

 

Afbud: Lennart Holst 

 Christina Rubens 

 Trine Nedbo 

 Kristine Bisgaard 

 

Gæst: Morten Hjørnholm fra Kriminalforsorgen 

 

Dagsorden 

 

1.    Velkommen 
2.    Godkendelse af referat samt valg af referent 
3.    Formandsposten - valg af ny formand til fagudvalget SSP+ 
4.    Orientering om det afholdte politisk værksted vedr. forebyggelse af cross-

over fra kriminalitet til radikalisering. 
5.    Det fremadrettede arbejde med kommunikationsstrategi, vidensdeling, 

lovgivning & praksis jf. referatets punkt 3. og 4. 
6.    Direktoratet for Kriminalforsorgen/Morten Hjørnholm kommer og orienterer 

omkring deres praksis og samarbejde med kommunerne og politikredsene 
ift. borgere som løslades hvor der er en ”radikaliserings bekymring knyttet 
til” m.m. 

7.    Evt. 
 

Ad 1: Ingen bemærkninger.  

 

Ad 2:  Referatet fra sidste møde godkendt med applaus. Bo valgt som 

referent fra dagens møde 

 

Ad 3:  Jens trækker sig fra formandsposten pga. ændret arbejdsbelastning. 

Han fortsætter i udvalget som menigt medlem. 

 Pia Borg blev valgt som ny formand.  

 

Ad 4: Jens orienterede om en workshop, hvor emnet var crossover fra 

bandemiljøet til radikalisering/ekstremisme. Workshoppen blev 

afholdt af JM og der var repræsentanter fra PET, politiet, 

Kriminalforsorgen, kommuner mv.  
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Ad 5:  Det blev indledningsvis aftalt, at der afholdes en arbejdsdag, torsdag 

den 9. februar 2017, hvor gruppen får arbejdet os ind i nogle af 

begreberne. Hvad forstås ved 18+ begrebet? Best pratice eller/og 

videns baseret. Jens undersøger, hvad der ligger lovgivningsmæssigt 

hos JM på området over 18 år. Det være sig servicelov, 

beskæftigelseslovgivning, Retsplejelov  mv. Dagens udkomme skal 

være en klar kommunikationsstrategi til medlemmerne, hvor findes 

viden om området mv.  

 

Ad 6: Morten Hjørnholm, Kriminalforsorgen, kontoret for Sikkerhed og 

Efterretning orienterede om håndteringen af bekymring for 

radikalisering. Dette gælder ved indsættelse i fængsler og 

arresthuse, men i ligeså høj grad ved ”afsonere på fri fod”. Hvordan 

indberetninger fra personalet håndteres og viderebringes til PET. Der 

savnes tilbagemeldinger fra PET, men der er nu indgået en aftale, at 

Kriminalforsorgen skriver, at hvis ikke de har hørt fra PET inden 4 

uger efter deres indberetning, så kan de handle som de ellers gør i 

andre sager.  

 

 Morten orienterede videre om sektionering i de danske fængsler – 

contra, hvad de gør i andre europæiske lande. I DK forsøger man så 

vidt muligt at placere personer med bekymring for radikalisering i 

afdelinger med personer, som ikke har den holdning, hvor det i andre 

lande er praksis at placere de radikaliserede i samme afdeling. 

 

Ad 7:  Vedr. fremtidige møder, så blev det fra Pia Borg oplyst, at Mark fra 

hendes afdeling fremover vil deltage i den del af vores møder, som 

måtte vedrøre bekymring for radikalisering mv. 

 

     Ref/Bo 

  

 

 

 


