Fagudvalget for SSP+, Exit og Ekstremisme
På Generalforsamlingen 2012 besluttede SSP-samrådet, at vi vil etablere fagudvalg,
der skal styrke og kvalificere arbejdet på SSP-området.
Bestyrelsen har, som aftalt på Generalforsamlingen, udpeget fire konkrete
emner/temaer, der hver især skal udgøre et fagudvalg.
Tovholder/kontaktperson:
Bestyrelsens tovholder for fagudvalget for SSP+, Exit og Ekstremisme
Næstformand, SSP kreds Nordsjælland Pernille Ødegaard Skovsted,
pede@Gentofte.dk
Er du interesseret i at arbejde videre med ovenstående tema kan Pernille Ødegård
Skovsted eller Lotte Houlind kontaktes på mail for yderligere information.
Fagudvalgets øvrige medlemmer er:
Jens Tang Holbek jtho@guldborgsund.dk
Mark Suaer mark.sauer@koege.dk
Lennart Holst CE5B@sof.kk.dk
Bo Fabricius jbfa@fredenborg.dk
Christina Ruben cru@balk.dk
Trine Nedbo trkro@aarhus.dk

Kommissorium (Generel del):
Fagudvalget skal arbejde praksisorienteret og skal danne sig overblik over fagområdet
i form af:
• Lokale tiltag og erfaringer.
•

Forslag og anbefalinger til national praksis

•

Afdækning af relevant forskning på området

•

Hvilke behov er der for kursusvirksomhed

Fagudvalget skal arbejde produktorienteret i form af kursusoplæg og infomateriale.
Fagudvalget skal udarbejde forslag til bestyrelsen om kursusvirksomhed, indsatser og
aktiviteter, ligesom fagudvalget skal sparre bestyrelsesmedlemmer på fagudvalgets
område, herunder klæde bestyrelsesmedlemmer på til arbejde i andre centrale udvalg
etc.
Kommissorium (Specifik del)
Fagudvalget har indtil videre afdækket, hvad de lokale SSP-enheder arbejder med på
området. Nogle af de mere fremtrædende emner har været af såvel
kriminalitetsforebyggende som recidivforebyggende karakter; (fødekæden til)

organiseret kriminalitet (rocker/bande), (fødekæde til/grobundsfaktorer for)
ekstremisme, radikalisering og Exit og God løsladelse.
De ovennævnte emner er fokusområder for de kommende års arbejde i fagudvalget.
Det er fagudvalgets opgave at:
•

Identificere praksis i politikredsene

•

Anbefale samarbejdsformer på området

•

Vidensdele nyeste indsigter og forskning til Samrådet

•

Undersøge behov for kursusvirksomhed på området

Fagudvalgets forankring til bestyrelsen:
• Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en kontaktperson til fagudvalget.
Dette er for nuværende Pernille Ødegaard Skovsted.
•

Kontaktpersonen skal være med på postlister i fagudvalget, orienteres om
dagsordner og referater fra fagudvalgets møder.

•

Kontaktpersonen har mulighed for at sætte punkter på dagordnen i
fagudvalget. Kontaktpersonen kan inviteres med på fagudvalgets møder.

•

Fagudvalget skal hvert år i januar melde tilbage til bestyrelsen i form af status
for årets arbejde.

•

Fagudvalget udarbejder et årligt oplæg til indsatsen inden bestyrelsens møde i
maj, dette oplæg godkendes og kommenteres af bestyrelsen.

•

Bestyrelsen har kompetence til at nedlægge eller oprette fagudvalg.

Bestyrelsen forpligter sig til:
•

At videreformidle fagudvalgets arbejde, anbefalinger mv.

Økonomi:
• Bestyrelsen foreslår, at hvert fagudvalg får en startkapital på kr. 10.000 pr. år.
Tidsplan:
Fra september 2017 og frem tager fagudvalget kontakt til Center for Forebyggelse af
Ekstremisme og Det Nationale Exitkontaktpunkt med henblik på samarbejde om
indsamling og formidling af praksisnær viden. Der arbejdes endvidere på en studietur
til Holland i samarbejde Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

