
Referat fra Fagudvalgsmødet d. 21.9.2017. 
 
Til stede: Jens Tang, Pia Borg, Christina Ruben, Lotte Houlind   
Afbud: Lennart Holst, Pernille Ødegård, Bo Fabricius    
 
Dagorden 
 

1. Konstituering – Pernille stiller gerne op som formand. Andre kandidater? 
2. Opdeling af fagudvalget i to. Se særlig mail fra Pernille  
3. Forberedelse til møde med Center for Forebyggelse Ekstremisme 
4. Drøftelse af tilbud fra CoCoa – se særlig mail fra Pernille 
5. Studietur til Holland?  
6. Andet?    

 
Referat: 
 

1. Pernille Ødegård har fuld opbakning til at fortsætte som formand 
 

2. Opdeling af fagudvalget i to. Da Bestyrelsen har besluttet at oprette 
et 18 + fagudvalg på det generelle niveau, vil vi fortsætte arbejdet i det 
nuværende fagudvalg, men med et skærpet fokus på forebyggelse af 
recidiv på rocker/bande og ekstremismeområdet.  

         Udvalget hedder derfor fremover Fagudvalget for Exit og Ekstremisme.  
 Forventningen er derfor at Bestyrelsen opretter et 18 + Fagudvalg med 
fokus på det generelpræventive område.  
 
Derudover vil fokus også være på beslægtede områder– herunder 
forebyggende tiltag i relation til rekruttering til rocker/bandemiljøer og 
rekruttering til destruktive subkulturer.  
 
Kommissoriet for det fagudvalg(fagudvalget Exit og Ekstremisme) er 
rettet til vedlagt som bilag.   
 

3. Forberedelse til frokost møde med Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme; d. 9. oktober kl. 12.00 -14.00 (Mail med invitation til 
mødet sendt ud d. 9. august) Dagordenen for mødet er overordnet og 
handler om det fremtidige samarbejde mellem fagudvalget for Exit og 
Ekstremisme og Center for Forebyggelse af Ekstremisme – herunder 
Studietur til Holland. Tilsagn om deltagelse sendes til Jens senest d. 1. 
oktober 
 

4. Drøftelse af tilbud fra CoCoa – se særlig mail fra Pernille; 
(fyraftensmøde d. 29. september) Hvis der er nogen fra Fagudvalget der 
har mulighed for at deltage, hører vi gerne om det på næste møde.  
 
 



5. Studietur til Holland?; Se punkt 3.  
 

6. Andet?; Jens og Mark har været til møde med Rambøll om bl.a. Infohus 
arbejdet og et ensartet screeningsværktøj. Jens videresender materiale 
fra mødet til fagudvalget.  
Christina har lavet et Flowchart på radikaliseringsområdet som sendes ud 
med referatet.  
SSP kreds Vestegnen efterspørger kommissorier for Info husene. Pia 
sender kommissoriet for Midt- og Vestsjælland til Lotte.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


