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Høring om ny samarbejdsmodel for Infohuset 

 
SSP-Samrådet og Fagudvalget for SSP+ (forebyggelse af ekstremisme) takker for mulighe-
den for at kommentere den ”nye samarbejdsmodel for Infohuset”. 
SSP-Samrådet er glade for at kunne give input til samarbejdsmodellen, da SSP er en cen-
tral aktør i infohus samarbejdet. 
 
SSP-Samrådet har følgende bemærkninger til ”samarbejdsmodellen”: 
 
SSP-Samrådet støtter, at der nu lægges op til en vejledende systematisering og ensartet-
hed i arbejdet omkring forebyggelse af ekstremisme, som ligner det der allerede sker i 
dag. SSP-Samrådet og Fagudvalget for SSP+ mener, at samarbejdet fortsat bør tilpasses 
de lokale forhold og udfordringer, så samarbejdet fortsætter med at være robust foran-
kret i den virkelighed kommunerne står i. Generelt mener vi, det er glædeligt at Infohus 
modellen lægger op til en rammesætning af det daglige samarbejde omkring sparring, 
håndtering af bekymringer og videndeling ud fra en mere ens organisering i hele landet. 
 
I forhold til Infohus sekretariat har SSP-Samrådet svært ved at vurdere, hvordan denne 
konstruktion vil virke i praksis, da Infohus netværk allerede på nuværende tidspunkt, med 
politiet for bordenden, sørger for indkaldelser, dagsordener, information og netværksved-
ligeholdelse og denne organisering vil SSP-Samrådet støtte op om fortsætter. Da der sam-
tidig lægges op til et nationalt sekretariat, som på landsplan har til formål at understøtte 
den lokale organisering samt sikre at tiltag er funderet i viden, vurderer vi, at der vil være 
risiko for en del parallelforløb. SSP-Samrådet opfordrer til, at det nationale sekretariat i 
høj grad fortsat inddrager Infohuse, praktikere og lokale erfaringer, når der laves anbefa-
linger. 
 
I forhold til Infohus netværk er det en konstruktiv understøttelse af de allerede etablerede 
netværk i politikredsene og de snitflader, der er skabt mellem mange aktører i forebyggel-
sesarbejdet, og da forslaget til Infohus netværk er vejledende giver det medlemskommu-
nerne samt politi mulighed for at inkludere aktører tilpasset hver enkelt kommunes eller 
politikreds situation. Vi støtter op om systematisk arbejde, men vi ønsker en uddybning af 
hvilke myndigheder, der refereres til samt de forskellige parters roller i samarbejdet. 
 
I forhold til Infohus kommune er det SSP-Samrådets oplevelse, at der allerede nu eksiste-
rer et velfungerende samarbejde mellem politi og kommuner rundt om i landet, men vi er 
også opmærksomme på, at de involverede kommuner er forskelligt organiserede og med 
vidt forskellige kompleksiteter samt varierende organiseringer, så vi anbefaler at model-
len er vejledende, således at den forankres meningsgivende i den kommunale kontekst. 
Det er positivt, at der nu støttes op om et mere systematiseret myndighedssamarbejde 
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lokalt i kommunerne, som er i tråd med det øvrige kriminalitetsforebyggende samarbejde, 
der er etableret i alle 98 kommuner. SSP-Samrådet støtter også op om, at kommunale 
tovholdere indenfor Infohus samarbejdet bliver sikkerhedsgodkendt, da dette vil kunne 
lette samarbejdet omkring oplysninger af sikkerhedsmæssig karakter om end dette vil 
være en ressourcekrævende opgave. 
 
I forhold til de juridiske rammer gør SSP-Samrådet opmærksom på, at man på lokalt plan i 
høj grad savner, at relevante nationale aktører beskriver de juridiske rammer, som Info-
husene skal arbejde under. Det er vigtigt for den lokale indsats at kunne stå på et klart 
juridisk fundament både i forhold til udveksling og opbevaring af personfølsomme oplys-
ninger, som kan hvile på et meget tyndt bekymringsgrundlag og SSP-Samrådet er derfor 
betænkelige ved samarbejdsmodellen så længe de juridiske rammer ikke er på plads. 
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