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Beretning fra Fagudvalget Kriminalitets- og recidivforebyggende arbejde for unge 16 – 25 
årige (SSP+ eller 18+) 2019/2020. 
 
Siden generalforsamlingen 2019 er nye medlemmer tiltrådt. Det drejer sig om Tom Grastrup fra Svendborg 
kommune og Jonas Bo Jakobsen fra Lolland Kommune. Det er vi rigtige glade for, velkommen til jer. 
 
Fagudvalget har det seneste år samarbejdet med Professor og Ph.d. Lasse Lindekilde, som i samarbejde 
med andre nordiske forskere, er i gang med op til flere tværskandinaviske underprojekter under navnet 
NORDFORSK. Formålet er at undersøge forebyggelse af ekstremisme i Skandinavien med et blik på det vig-
tige SSP samarbejde. I den forbindelse har Lasse Lindekilde præsenteret fagudvalget for et oplæg om de 
seneste resultater, som Lasse ønskede fagudvalgets kommentarer og drøftelser af. Der er etableret et spar-
ringsnetværk mellem NORDFORSK ved Lasse Lindekilde og fagudvalget, hvor fagudvalget løbende vil blive 
præsenteret for forskningsprojekternes resultater for, at kunne koble det til praksis og vidensdele med 
resten af landet. Som en del af Nordic Conference blev fagudvalget inviteret på forskerkonferencen den 
31/10 2019 i Aarhus. På konference blev vi præsenteret for empirisk og teoretisk materiale om forebyggel-
se af voldelig ekstremisme. 
 
Siden sidste generalforsamling er samarbejdet med NCFE blevet styrket igennem kvartalsvise møder, hvor 
de seneste aktiviteter i NCFE er blevet fremlagt med henblik på kommentarer fra Fagudvalget. Det er end-
videre aftalt, at NCFE og fagudvalget fremover mødes omkring vidensudveksling, sparring, nye initiativer og 
rådgivning. 
 
Fagudvalget var endvidere deltagende under et studiebesøg med RROVE ressourcegruppe mod radikalise-
ring og voldelig ekstremisme, som ville høre, hvordan vi i Danmark og især København arbejder med fore-
byggelse af ekstremisme. Under besøget var SSP+ København, en repræsentant fra fagudvalget, VINK og 
repræsentant fra INFOHUSET inviteret til at bidrage til det fælles samarbejde på felten. 
 
Fagudvalget har deltaget i høring af vejledning fra Justitsministeriet om behandling af personoplysninger i 
forbindelse med radikalisering, som tilgodeså meget af den tvivl, der har været i forhold til deling af per-
sonoplysninger. Fagudvalget har på vegne af SSP-Samarådet været med til at kvalificere vejledningen. 
 
Endvidere har fagudvalget bidraget med høringssvar på sagsgangsbeskrivelser i INFOHUS modellen. 
 
Professionshøjskolen Absalon indgik i samarbejde med NCFE i slutningen af 2019 om udviklingen af et ud-
dannelsesforløb omhandlende børn og unges onlineliv på kanten og forebyggelse af ekstremisme online. 
Efter aftale med Absalon deltog en repræsentant fra fagudvalget med bidrag fra praksis, i en co- creation 
workshop forud for udviklingen af uddannelsesforløbet. 
 
Sidst I 2019 deltog to repræsentanter fra fagudvalget i Nordic Safe Cities årsmøde i Stockholm. Her blev 
initiativer fra praksisfelten og civilsamfundet præsenteret i nogle meget interessante projekter, som i nogle 
grad vil kunne overføres til Danmark. 
 
Vi vil gerne takke alle samarbejdspartnere for et givtigt og interessant år og håber på at vi bliver kompatible 
til at videreformidle al den interessante praksis og viden der eksisterer på området. 
 
Vi er fortsat et fagudvalg som har plads til flere kollegaer. 
 
Link til Fagudvalget på hjemmesiden:  
http://www.ssp-samraadet.dk/forening/fagudvalgsoversigt/fagudvalg-sspplus/  
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Oversigt over Fagudvalget. 
Kriminalitets- og recidivforebyggende arbejde for unge 16 – 25 årige (SSP+ eller 18+) 

Navn Kommune E-mail Mobil 

Pernille Ødegaard Gentofte pede@gentofte.dk 4053 3006 

Jens Tang Holbek Guldborgsund jtho@guldborgsund.dk  2518 0275 

Christina Rubens Ballerup cru@balk.dk  2535 2904 

Lennart Holst København Lennart.holst@sof.kk.dk  3366 1575 

Khalil Ahmed Furesø khah@furesoe.dk 7216 4396 

Claus Martin Slagelse clmar@slagelse.dk 5153 9491 

Tom Grastrup Svendborg Tom.grastrup.jensen@svendborg.dk  4026 4827 

Jonas Bo Jakobsen Lolland joja@lolland.dk  2399 6006 

(Personer med rødt er tovholdere og blå er kontaktperson til bestyrelsen) 
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