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Fagudvalget for forebyggelse af ekstremisme SSP+, beretning ved SSP 
Samrådets generalforsamling april 2019 
 

Indledning:  
Fagudvalget er i dag bestående af Jens Tang Holbæk (Exitkoordinator og SSP+ konsulent i 
Guldbogssund Kommune), Christina Rubens (Exitkoordinator i Ballerup Kommune), Khalil 
Khan (SSP+ konsulent i Furesø Kommune), Lennart Holst (SSP+ konsulent i Københavns 
Kommune), Claus Martin (SSP-konsulent i Slagelse Kommune) og Pernille Ødegaard (SSP 
leder i Gentofte Kommune). 
 
2018 har været et spændende år. 
Fagudvalget har deltaget aktivt på de felter, hvor det har været muligt at gøre indflydelse 
gældende. 
Igennem året har vi måtte redefinere og grundigt forholde os til det overordnede formål 
med fagudvalget, fordi vi efter 4 år, har erkendt, at SSP+, PSP, KSP ja, hele voksenområdet 
udmøntes og fungerer med en enorm lovkompleksitet, som ikke kan samles i generelle an-
befalinger som kommissoriet lægger op til, men kræver specialistviden at forebygge recidiv 
som overordnede mål og derfor kan det være svært at udbrede generelle anbefalinger til 
alle kommuner. Det har affødt et øget behov for at blive klogere på, hvordan de seneste 
lovgivninger, nationale tiltag som eksempelvis bandepakke 3 samt regeringens handleplan 
og udvikling af et nyt screeningsværktøj har af betydning for best praksis i kommunerne. 
 

Hvad har fagudvalget været involveret i? 
Vi indleder 2018 med at påbegynde et samarbejde med National Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme. Samarbejdet berører sparring om tendenser, behov og praksis, herunder in-
spiration til udvikling af konkrete værktøjer og kvalificering af indhold på konferencer og 
årsmøder med mere. NCFE har en interesse i at matche kommunernes behov for forebyg-
gelsesviden på radikaliseringsområdet og igennem dette samarbejde kommer der input til 
fokusområder samt konkrete ideer til årsmøde, eksempelvis til det netop afholdte årsmøde i 
DGI- byen i København, hvor teamet var forebyggelse på de digitale medier vedr. propagan-
da og fake news, som overfor udsatte unge anvendes som et strategisk rekrutteringsværk-
tøj. 
 
I løbet af 2018 er den endelige model for INFOHUS blevet udarbejdet og fagudvalget udar-
bejdede i den forbindelse et høringssvar i samråd med bestyrelsen for den nuværende og i 
dag anerkendte INFOHUS model. 
I løbet af 2018 blev fagudvalget endvidere indbudt til høring om NCFE’s vurderingsværktøj, 
som er udviklet til INFOHUS samarbejdet, for at sikre en grundig analyse af en bekymring. 
Alle kommuner har haft medarbejdere på kursus i brugen af værktøjet. 
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Hen over foråret 2018 har vi deltaget i et givtigt besøg i Aarhus, Gjellerupparken hvor vi 
sammen med repræsentanter for Aarhus Kommune og Østjyllands Politi drøftede den så-
kaldte Aarhusmodel og hvilke elementer modellen indeholder, som har medført den succes 
som Aarhus har haft med forebyggelse af ekstremisme og i august deltog Lennart fra SSP+ 
København i et RAN arrangement i Berlin, for at inspirere andre EU lande til at arbejde efter 
Den Danske Model. 
 
Samrådet deltager i de kommende år i et forskningsprojekt omkring ”Nordic multiagency 
approaches to handling ekstremism, som kort fortalt handler om at undersøge de nordiske 
SSP samarbejdsmodeller, betydning af muligheden for at kunne udveksle oplysninger, lov-
givningen og ikke mindst det konkrete samarbejde – det hele i relation til forebyggelse af 
ekstremisme. Fagudvalget får besøg af professor Lasse Lindekilde fra projektet NORDFORSK 
og bliver inddraget i projektet løbende. 

 

Udfordringer:  
Fagudvalget har gennem de seneste år forsøgt at arbejde med en faglig linje for forebyggel-
se af ekstremisme ved at samle al viden i et videns kontinuum eller en hvidbog for området, 
men det er ikke lykkes at navigere kortfattet og konkret i det komplekse område. 
 
Vi mangler medlemmer på tværs af landet som har lyst til at blive klogere på området, med-
virke til at sparre og vidensudveksle, fagfolk med viden indenfor området eller med almen 
interesse, som kan være med til at påvirke, hvordan fagudvalget kan begejstre kollegaer i 
landet med brugbar viden. 
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