Referat SSP+ fagudvalg d. 21.6.2017

Dagsorden
1. I forlængelse af beslutning i SSP samrådets bestyrelse, at det vurderes om der skal udvikles
kommissorier til to fagudvalg for hhv. antiradikalisering og 18+
· Fagudvalget drøftede punktet og vurderede ikke, at det var relevant at der i dette regi
arbejdes videre med udvikling af kommissorier for to fagudvalg. Det besluttede at der
udfærdiges et nyt og revideret forslag til kommissorium for 18+ fagudvalget. Dette sættes
til drøftelse på næstekommende møde.

2. Status for samarbejdet med National Center for Forebyggelse af Ekstremisme (SIRI)
· Rambøll er i gang med at udvikle en fællesmodel for infohusene, som skal bygge på
baggrund af deres nationale kortlægning af arbejdet i de 12 Infohuse m.m.
· SIRI er i gang med kortlægninger af arbejdet omkring radikalisering generelt og inddrager
flere kommuner og centrale personer i dette.
· Status på dette følges der op på til næste møde og drøftes igen.
· Parterne i fagudvalget udveksler relevante oplysninger om lovgivning og arbejdsgange frem
mod næste udvalgsmøde eller sendes som bilag til referatet fra mødet d.d.

3. Infohusene
· Fagudvalget drøftede rammerne for deltagelse og infohusenes opbygning i de forskellige
politikredse. Det konstateredes at der er en del lokale forskelle mellem infohusene,
herunder rammerne for møder, deltagerkreds, fokus på møder, mv. Der var dertil drøftelse
af arbejdsgange og ressourcer, kontaktpersoner og tovholdere.
· Det vurderes relevant at holde tæt kontakt med Rambøll og SIRI i deres arbejde med
udvikling af nye modeller / anbefalinger til infohusstrukturer og praksis.

4. Nyt fra landet, indland/udland
· Det besluttedes at der afklares mulighed for studietur til Holland, for fagudvalgets
medlemmer, samt øvrige relevante parter. Umiddelbart sigtes der mod afrejse i første
halvår 2018.

5. Evt.
·
·

Spørgsmål om sikkerhedsgodkendelser blev vendt i forhold til arbejdet med særligt
infohusenes sager.
Der blev kort drøftet status med 18+ unge og udviklingen i rocker/bandeproblematik.

Aftaler:
Jens Tang
· Møde d. 30. juni med Center for forebyggelse af ekstremisme (herefter CFE) vedr. det
fremadrettede samarbejde med det ”nye” fagudvalg – Fagudvalget for forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme. Hvad vil de bruge os til og omvendt – evt. fælles anbefalinger?
· Dialog omkring fælles studietur (Fagudvalget og CFE)
· Endvidere opfølgning på kortlægningen ift. infohus strukturer i DK, hvad tænker CFE og PET
omkring dette, hvad er status.
· Følger op på Rambølls arbejde omkring infohusene.
· Opfølgning på kontakter i Holland vedr. studietur.
Pernille Skovsted
· Udfærdiger forslag til revideret kommissorium til næste møde.
Pia Borg
· Laver sender snarest muligt en DOODLE til kommende møder.
Bo Fabricius
· Deltager i projekt ved SIRI. Holder arbejdsgruppen orienteret om dette.
· Sender relevant lovgivning på området til vedlæggelse til referat fra mødet.
Lennart Holst
· Sender flowchart om Københavns tilgang til enkeltsager i infohusregi ud til fagudvalgets parter.

