
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Kriminalforsorgen,  

afholdt den 11.marts 2015 i Odense. 

Ved mødet deltog Mette Westergaard, Linda Lilholt, Ditte Nygaard, Louise 
Hansen, Bibi Myrhøj, repræsentant for DS Nikolai Paulsen og Tina Martiena. Afbud fra 
Charlotte Juhl-Hansen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen til Nicolai, vores repræsentant fra DS. Der ønskes bl.a. en drøftelse 
omkring høringer (herunder hvorfor vi ikke modtager flere) samt håndtering af presse. 

2. Fyraftensmøde – der er INGEN tilbagemeldinger efter nyhedsbrevet i december. 

3. Socialrådgiverdage  

4. CSU – fungerer tilbagemeldingerne til Bibi etc.? 

5. Ansøgning om penge til generalforsamling 

6. Næste møde 6. maj 2015 – hvor holdes det? 

7. Evt.  

 

Ad.1. 

- Der oplyses at der ikke har været mange høringer, hvorfor der ikke er videresendt 
nogen.  
 

- Der har den seneste tid været fokus og mediebevågenhed på temaet radikalisering. DS 
har et samarbejde med BUPL og politiforbundet hvor de er ved at arrangere 5 
temadage, 5 forskellige steder i landet for foreningernes medlemmer. Der afventes 
nærmere information omkring dette. 
 

- DS er repræsenteret i tænketanken Forsete - http://forsete.org/. Der er bl.a. drøftet 
emnet omkring sænkning af den kriminelle lavalder til 12 år. Der er planlagt møde i 
fremtiden med retsordfører. Endvidere er der planlagt udbredelse af mere information 
bl.a. via facebook. 
 

- DS deler en stand med FTF-A på folkemøde på Bornholm  
 

- Dommerforeningen drøfter kompetencefordellingen af at kunne beslutte hvilke klienter 
der skal have fodlænke - 
http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b44/beh1/4/forhandling.htm?startI
tem= 

http://forsete.org/


 

Ad.2. 

Der er ingen tilbagemelder fra medlemmerne og derfor afholdes ingen fyraftensmøde. 

 

Ad.3 

 Socialrådgiverdagene 2015 holdes den 9. og 10. november 2015 på Hotel Comwell i Kolding 
for 800 socialrådgivere og studerende med overskriften: ”Sammenhæng og faglig kvalitet – 
investeringer i socialt arbejde betaler sig”. Der er ingen pladser som er betalt fra DS. Der er 
mulighed for gratis deltagelse for 1 person, ved præsentation af work shop. Work shoppen er 
et oplæg på 1½ times varighed, som skal indeholde både oplæg og tid til debat. Der skal 
sendes en skriftlig præsentation af emnet, hvorefter der udvælges emner i blandt de indkomne 
og den indsendte præsentation benyttes i den brochure der beskriver workshopsene på 
socialrådgiverdagene. 

 

Ad.4 

Der må gerne være flere tilbagemeldinger til Bibi. 

Bibi har fået tildelt 4 timer pr. uge, hvor udgiften til disse timer deles af Kriminalforsorgen og 
DS. Der har dog ikke været betaling siden nov. 2014. 

 

Ad.5 

Der tjekkes vedtægterne vedr. de specifikke regler for en generalforsamling. Der vælges 
suppleant hvert år. Dato for næste generalforsamling den 29.10.2015 og 30.10.2015, med 
start til frokost. 

 

Ad.6 

Det afklares ud fra hvem der deltager. 

Ad.7 

A. Indbydelse til CSU i områdekontorene.  Der er ikke viden omkring en indbydelse til 
områdekontoret i Kolding 

 

B. Mulige emner til næste generalforsamling: 
• Medafhængighed ved Michael Haugtved. 
• Konfliktmægling, hvilket er gratis og som udbydes via politiet 



• Backdoor – evt. en debat, hvor praksis og det teoretiske grundlag fra 
styregruppe/kørevejledningen mødes. 

• Radikalisering – evt. kontakte Marie Louise der er ansvarlig 
• Evt. kriminologiforeningen. 

 
Der undersøges via medlemslisten fra sidste generalforsamling, hvor mange deltagere 
der var fra henholdsvis, pensioner, KIF afdelinger og fængsler. Dette benyttes i forhold 
til vurdering af relevansen for de emner der vælges til næste generalforsamling. 
 
 

C. Der er 1 medlem der har meldt sig til at modtage høringer og være med til at svare på 
disse. 
 

D. Afklaring af om der skal holdes et møde med DS eller skrives et brev i forhold til 
holdningen til en fælles TR som er socialrådgiver. 
 

E. Charlotte Juhl-Hansen har ønsket at blive suppleant, hvorfor det er vedtaget, at hun 
fremover er suppleant og at Bibi Myrhøj i stedet indgår som bestyrelsesmedlem.  


