
Referat af bestyrelsesmødet i Faggruppen Kriminalforsorgen 
 Den 4. april 2017 i Odense 
 
Fraværende: Lena, Bibi og Peter.  
Til stede: Louise, Kirsten, Michael og Maleka. Til noget af mødet deltog 
Nikolaj og Søs fra DS.  
Referent: Maleka 
 
Orientering fra Nikolaj 
Nikolaj er uddannet socialrådgiver og arbejder i DS i kontoret Fag og Politik. Der er ansat seks 
medarbejder på kontoret. Han oplyste, at de varetog opgaver inden for profession og 
uddannelse, men ikke arbejdsvilkår og løn. De varetog desuden det faglige område inden for 
kriminalpolitik. Han har en konsulentfunktion hvor han klæder bestyrelsen på i forhold til 
fagpolitik. Medlemmer af DS er velkomne til at kontakte kontoret. På bestyrelsesmødet havde 
vi en drøftelse med Nikolaj om hvordan vi fagpolitisk kan påvirke politikkerne i forbindelse med 
udarbejdelsen af flereårsaftalen. Bestyrelsen ønsker at fokus er forebyggelse og 
resocialisering. Vi talte også om, at vi ikke vidste hvor langt de var i forhandlingerne. Det vil 
Nikolaj undersøge. Nikolaj er inviteret med til næste bestyrelsesmøde og han vil også gerne 
deltage i en evt. paneldebat ved Generalforsamlingen til oktober.  
 
Orientering fra Søs 
Søs er ligeledes ansat i Fag og Politik, men en af hendes opgaver er at servicere faggrupperne 
i DS bla. med lavpraktiske forhold. Hun orienterede desuden om at de arbejder med at udvikle 
fagforeningen DS via bla. en faggruppestrategi. Faget er under pres og fællesskabet ligeså, 
derfor er det relevant med en strategi. I den forbindelse har de fokus på fem projekter:  
Faggrupper, TR, de studerende, klubberne samt små geografiske fællesskaber. Mette er ansat 
pr. 01.03.17 til netop at arbejde med de fem projekter. Projektet om faggrupperne går på at 
højne arbejdet, men hvordan skal det foregå? Søs ville meget gerne have nogen forslag fra 
vores Faggruppe og hun fik nogen med under mødet:  
 

- Vi har en udfordring med at være synlige blandt vores kollegaer. Alle faggrupper skal 
synliggøres fra centralt hold. Der kan evt. sendes en mail til alle nyansatte i 
Kriminalforsorgen og orientere om Faggruppen.  

- Man kan eventuelt lave en ressourcegruppe, hvor Fag og Politik indkalder 
socialrådgiverne til en drøftelse af de gode historier og hvad virker. Børneområdet har 
haft flere møder med ressourcegrupper.  

- Man kunne netværke på tværs af faggrupper.  
 
Andre emner  
Der blev talt om muligheden for i fællesskab i Faggruppen, at melde ud, at vi ønsker 
tjenestefri til bestyrelsesmøderne og andet der er forbundet med arbejdet i Faggruppen.  
 
På mødet havde vi en drøftelse af ideer til Generalforsamlingen herunder planlægning, location 
og forplejning. Derudover indhold, rammer og evt. oplægsholder. Alle i bestyrelsen bedes byde 
ind med ideer. Indtil videre har Kirsten påtaget sig opgaven at kontakte relevante 
paneldebattører, Lena har påtaget sig opgaven vedrørende location, Maleka har påtaget sig 
opgaven at finde en toastmaster, Louise og Maleka har påtaget sig opgaven at kontakte 
frivillige organisationer.  
 
Faggruppen har modtaget en konkret henvendelse, hvor der bliver spurgt til en problemstilling 
omkring at være medlem af DS eller Kriminalforsorgsforeningen. Vi vil melde tilbage, at det 
kan vi ikke udtale os om.  
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 6. juni kl. 16 i KIF Odense. Vi blev enige om at bestille take away 
i forbindelse med mødet.   


