
Referat fagudvalget for SSP+, den 8/3-18 kl. 10-13 i SSP-huset Køge.  
Tilstede: Jens, Stine, Mark, Bo, Lennart, Pernille (ref.) 
Afbud: Christina, Lotte  
 

1. Seneste nyt fra bestyrelsen og kommende årsmøde, input til beretningen ved 
generalforsamlingen. Hvad skal budskabet være? Endelige kommissorium (Alle) 
 
Pernille sørger for at kommissorium bliver opdateret. Alle gennemgår og kommenterer, inden det 
fremsendes til bestyrelsen.  
Vi drøftede kort puljen ”Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet” som har en relativ kort 
ansøgningsfrist.  
 
Fagudvalget – Temadag. Vi aftaler at drøfte behovet i kølvandet på årsmødet. Evt. at lave en 
temadag sammen med NFCE. Evervej temaer. Hvad kan vi melde ud som NFCE ikke kan? Hvad er 
SSP’s niche. Det skal ikke være gentagelser. NFCE kan bruge SSP+ strategisk ift. Kommunerne 
Eksempelvis civilsamfundet eller hvordan kommunerne fungerer, hverdagspraksis. NFCE ønsker at 
få viden om hvordan det ser ud i praksis. Virkelighedscases.  
 
Beretning årsmødet. Pernille laver første udkast og resten af fagudvalget kommenterer og tilføjer. 
Lennart tager beretning på SSP samrådets årsmøde.  
 
 

2. Nyt fra Nationalt Center For Forebyggelse af Ekstremisme (NFCE) (V. Stine og Karin) 
Der sker mange ting i NFCE. De mange SATS-puljemidler har ført til mange projekter. Samarbejdet 
med PET og NFC fører til en ny infohusmodel, mere om dette. Der er tvivl om hvilke begreber der 
vil give mest mening at bruge ift. til den nye anbefaling omkring struktur. Vi havde en kort drøftelse 
om begreber ift. infohus. Der er to typer. 1. det store på kredsniveau og 2. den kommunale. Det er 
ønsket at infohusmodellen hænger sammen med den virkelighed, der er i kommunerne. Hvem skal 
eje modellen? Det skal kommunerne og derfor skal det give mening for kommunerne.  
Der er et kursuskatalog ude. Fagudvalgets feed back på kursuskatalog var, at det indimellem var 
meget specifikt. Der må også gerne være generelle emner for den bredere målgruppe. Hvem er 
kursernes primære målgruppe? Måske er kursuskataloget kommet ud til en for snæver kreds?  
Der er behov for opkvalificering af (nye)infohusmedarbejdere.  
 

3. Kort status på studietur til Holland samt information om Det nationale kontaktpunkt for exit. (V. 
Jens) Jens har forsøgt at komme i kontakt med relevante aktører i Holland med henblik på at få 
aftaler i hus til en kommende studietur, men dette er ikke lykkedes hvorfor stafetten midlertidigt 
sendes videre til NFCE Stine, som vil gøre et forsøg på at komme i kontakt med relevante 
samarbejdspartnere i Holland.  
Jens har fået ny stilling i det Nationale kontaktpunkt for Exit. To dage ugentligt. En kombineret 
stilling hvor han fortsat er exitkoordinator i egen kommune.  Stort tillykke!  
 

4. Planlægning af programmet i Aarhus den 24/5, hvad har vi af ønsker for dagen? (Fælles drøftelse) 
Vi afholder almindeligt fagudvalgsmøde fra 10-12 den 24/5 i Aarhus. Efter frokost handler det om 
Aarhus. Allan Aarslev om Aarhus modellen, samarbejde med moskeer, rep. fra det forebyggende 
sikkerhedsarbejde i relation til stadion (Højreekstremisme) hvilke erfaringer har man gjort sig?  
Trine og Lennart vil sige noget om struktureringen af deres PSP og KSP samarbejde i hhv. Aarhus og 
København. Trine vil yderligere sige noget om resultater seneste 18+ analyse.  



 
5. En drøftelse af undervisningsmaterialet fra CERTA, Har nogle erfaringer med om materialet har 

været anvendt? Kan vi anbefale materialet til samarbejdspartnere?  
CERTA er en ekstern leverandør. Det er vigtigt at vi ikke bliver kontraproduktive i det forebyggende 
arbejde. Centralt for alle tilgange er: gå efter evidensbaserede tilgange, samarbejder med styrelser 
og myndigheder.  
 

6. Punkter til næste gang:  
• Pernille sender dagsorden ud forud for mødet i Aarhus den 24/5. Udarbejdes sammen med 

Trine. Punkter på dagsorden til næste møde: PSP – KSP? Sidder KIF I KSP- samarbejdet? 
eller skal de? Handleplaner fra kriminalforsorgen, skal de ind i infohuset? Eller fremsendes 
til den konkrete kommune?  Erfaringer omkring sammensætningen af fagligheder og 
placering i kommunerne. Samarbejde med kriminalforsorgen og psykiatrien. Nogle steder 
(Køge) har man kigget på PSP.  

• Vi skal have planlagt møder for resten af 2018 samt halvdelen af 2019. Næste møde skal vi 
tale om timeline fra næste år.  

• Politiets ”forebyggere”, hvordan fungerer det i kommunerne?  
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