Referat af generalforsamling Faggruppen Kriminalforsorgen
27-10-2020 via Skype
1. Valg af dirigent og referent.
Janne er enstemmigt valgt. Grundregler for skypemødet gennemgås;
- Mute mikrofonen
- Ræk hånden op i tekstfeltet, hvis du ønsker at tale, så sørger dirigenten for at du får taletid.
- Brug video hvis du har lyst, men det er ikke et krav.
2. Beretning
Kære medlemmer af Faggruppen Kriminalforsorgen
Som Formand har jeg fornøjelsen af at gennemgå årets beretning.
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle Jer, som er mødt ind til vores Generalforsamling
i dag, trods den noget anderledes måde at afvikle den på. Vi i bestyrelsen havde glædet os
meget til at se Jer til en spændende temadag om resocialisering og vores generalforsamling,
men desværre måtte vi også ændre den plan, som vi havde lagt. Vi har ikke mistet modet og
holder fast i håbet om, at vores temadag kan afholdes i foråret 2021.
Bestyrelsen har siden forrige generalforsamling mødtes 2 gange fysisk, og vi har siden COVID-19
nedlukningen afholdt 5 møder via skype. Pandemien har ændret mange ting de seneste mange
måneder, og den har for bestyrelsens vedkommende betydet, at vi naturligvis ikke har kunne
mødtes på tværs af matriklerne. Vi fandt dog hurtigt ud af, at vi også kunne være effektive
sammen på afstand.
I januar måned vedtog vi i bestyrelsen, at det planlagte skrivekursus med journalist Bjarke
Hartmeyer Christiansen fra DS, skulle aflyse, grundet for få tilmeldte, og vi inviterede Bjarke i
stedet for til at informere om skrivekurset på vores temadag, som skulle have været afholdt i
dag. Vi håber på, at Bjarke kan komme og fortælle om skrivekurset på temadagen i foråret
2021, der har fokus på at klæde socialrådgiverne på til at blande sig i den offentlige debat om
socialrådgivernes arbejdsvilkår og de politiske tiltag på vores fagområde.
Bestyrelsen vedtog også i januar, at den forriges bestyrelses ide om at arrangere en paneldebat
med faggruppen og relevante politiske interessenter, skulle udsættes. På daværende tidspunkt
på grund af mangel på bestyrelsesmedlemmer, særligt fordi de bestyrelsesmedlemmer, som var
aktive omkring denne ide, blev passive medlemmer i forbindelse med orlov. Bestyrelsen har
siden ikke arbejdet videre med denne ide, men dette kunne være et fremtidigt mål for den
kommende bestyrelse, at arbejde videre med.
Vi har i bestyrelsen også evalueret faggruppens aktivitet på facebook, i vores fælles gruppe DS
Faggruppen Kriminalforsorgen. Bestyrelsens ønske har været, at gøre gruppen mere synlig og
aktiv. Der har i bestyrelsen været forskellige holdninger til, hvem der skal have adgang til
gruppen, og vi nåede i fællesskab frem til, at facebookgruppen skulle være åben for aktive DS
medlemmer. Aktiviteten i facebookgruppen er fortsat lav, og vi tager glædeligt imod input og
gode ideer fra alle, som har et godt forslag til, hvordan vi kan forbedre udbyttet af vores fælles
faglige forum.

I maj måned deltog Næstformand Ditte Brøndum og konsulent Louise Carlsberg Christensen i et
bestyrelsesmøde med faggruppen, hvor bestyrelsen fik mulighed for at italesætte de særlige
fokusområder, der krævede opmærksomhed under nedlukningen og i forbindelse med
genåbningen. Faggruppens bestyrelse har nyhedsbrevet i juni måned noteret nogle af de
udfordringer, som socialrådgiverne mødte i deres arbejdsdag, men også hvilke konsekvenser
nedlukningen har haft for vores klienter. Bestyrelsen havde særligt fokus på at dele med DS, at
vi ønskede, at der fra ledelsesmæssig og politisk side anerkendes og skabes forståelse for, at
det vil tage tid at vende tilbage til den hverdag, vi alle kendte inden COVID-19, at det
prioriteres, hvilke opgaver der skal løses, at det accepteres, at der vil være eftervirkninger af
COVID-19 og at mål- og resultatkontrakter må vente og følge det tempo, som en
sundhedsmæssig forsvarlig genåbning kræver. COVID-19 rammer nu verden i anden bølge, og
tiden må vise, hvor omfattende tiltag, der evt. bliver nødvendige.
DS har for kort tid siden meddelt faggruppen og Kriminalforsorgens TR’er, at DS Formand Mads
Bilstrup har overtaget opgaverne til Kriminalforsorgen efter en intern om rokering i DS, og Mads
Bilstrup er nu faggruppens politiske kontaktperson. Mads Bilstrup vil meget gerne mødes med
faggruppens bestyrelse og inddrage os i det arbejde, som DS skal i gang med for at underbygge
argumenterne for socialrådgiverne i Kriminalforsorgen og vores arbejde, til brug for de
overvejelser politikerne gør sig lige nu om udviklingen og om den kommende flerårsaftale for
Kriminalforsorgen. Vi går en vigtig tid i møde, og faggruppen vil naturligvis bidrage men den
viden og de tanker, vi har i denne proces.
Bestyrelsen har i 2020 særligt fokuseret på at planlægge en spændende og faglig temadag om
resocialisering. Vores intention var, at berige faggruppen med teoretisk og praktisk viden om
resocialisering, samt at vi igennem netværket på tværs af institutionerne, fik mulighed for at gå
på opdagelse i en fælles og vigtig vidensbank. Vi forventer at temadagen rykkes til foråret 2021
i sin oprindelige planlagte form – og I kan derfor stadig glæde jer til et oplæg om indsattes
indsigt i egen kriminelle tankegang af kriminolog Anne Okkels, samt et oplæg fra
programkonsulent Frank Nielsen fra Kriminalforsorgen, som vil berøre emner som resocialisering
i et historisk perspektiv, indsattes modtagelighed i forhold til resocialisering samt give
socialrådgiverne nogle om redskaber til at kunne indgå i resocialiseringsprocessen med de
indsatte. Sidst – men absolut ikke mindst – har vi inviteret humorist Rune Green til at slutte
dagen af med at underholde os med og om humor, arbejdsglæde og trivsel. En god dag, vi alle
kan glæde os til.
Vi skal i dag sige en stor tak til vores afgående bestyrelsesmedlemmer Tina, Anna-Maria, Rikke
og Karina, som alle 4 har været dygtige og stærke kræfter i vores faggruppe. Vi ønsker Jer god
vind fremover.
Gode kræfter slipper, og 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter, skal vælges ind i
faggruppens bestyrelse. Den blivende bestyrelse ser frem til det kommende samarbejde, hvor vi
sammen skal planlægge og facilitere mål og fokus for det kommende års bestyrelsesarbejde.
Vi ses forhåbentligt til en spændende temadag om resocialisering i foråret.
Tak for nu!
3. Regnskab

Regnskabet for 2020 er gennemgået og godkendt. Der er grundet covid-19 et meget stort
overskud, som sendes retur til DS ved årets udgang. Ud over grundbevilling er der modtaget
penge fra aktivitetspuljen, som grundet Corona ikke blev brugt. Derudover har der ikke været
afholdt mere end 1 fysisk møde i 2020 grundet Corona.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Skal vælges:
Maks. 6 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
Andreah Jahnke, KIF Næstved – ej på valg
Janne Rasmussen, KIF Næstved - ej på valg
Susanne Brøndum Christensen, Sdr. Omme Fængsel - ej på valg
Mia Jensen, KIF Odense – ej på valg
Rikke Baltzer Ravn, KIF Næstved – modtager ikke genvalg
Karina Madsen, Orlov – modtager ikke genvalg
Suppleanter:
Anna-Maria Madsen, Ringe Fængsel – modtager ikke genvalg
Tina Greth Møller, KIF Næstved – modtager ikke genvalg
Trine Hald, KIF Næstved blev valgt til suppleant.
Anne Maria Madsen, Ringe Fængsel modtog genvalg.
Begge har tilkendegivet ønske om deltage i bestyrelsesmøder, hvilket bestyrelsen med glæde
indkalder til.
Der indkaldes snarest til nyt Skypemøde for konstituering og efterfølgende møde.
6. Eventuelt
Intet

