
 

 

Mødereferat 
Placering:  Skype 
Dato:  3. februar 2022 
Deltagere:  Cecilie, Anna-Maria, Susanne, Vivi, Lars, Sofie Birch (DS) og Janne 
(referent) 
Klokkeslæt:  19.00 

Punkter på dagsorden 
• Sofie Birch 

Har overtaget faggruppen efter Louise Carlsberg i DS. Public affairs og 

socialpolitik. Hun skal deltage i implementeringskonferencen d. 7. 

marts 2022 og anmoder om input. 

Hendes rolle er at være et bindeled mellem det faglige og det politiske. 

Hun har gode relationer til retsordførere, møder med Ina Eliasen og 

koordinerer faglige indlæg.  

Cecilie vil gerne deltage i Implementeringskonferencen.  

 

Der er fra faggruppens side bekymring for at der vil være for få 

praktikere på konferencen. 

  

• Mere synlighed 

Det diskuteres i gruppen hvordan faggruppen kan blive mere synlig og 

relevant for medlemmerne og følgende tiltag skal iværksættes: 

- Et opslag i facebookgruppen om hvem bestyrelsen er og hvad vi 

gerne vil fokusere på i år. 

- Et opslag om Flerårsaftalen, og hvad faggruppen har lavet for at få 

indflydelse.  

 

Vi ønsker en debat på facebookgruppen, hvor det planlægges at der 

laves nedslag i Flerårsaftalen, herunder 

- Supervision. Det er tidligere i Kriminalforsorgen blevet forvaltet 

meget forskelligt og har haft forskellig effekt. 

- Nye udslusningsfængsler skal oprettes og det er faggruppens 

ønske, at personalet har en socialfaglig tilgang. Vi påpeger, at 

tilgangen til den kriminalitetsforebyggende indsats er ændret til 

det bedre i den nye aftale.  

- Digitaliseringsprocessen har vist sig at falde mellem 2 stole i 

Kriminalforsorgen. Der mangler forståelse fra banker og det 

offentlige Danmark, når afsonere ikke har adgang til PC og deres 

mobiltelefon.  

 

Det diskuteres om hvorvidt vi ønsker at deltage i Folkemødet. Sofie 

fortæller, at det er vigtigt at deltageren er meget afklaret om hvem 

man vil i kontakt med og understreger, at det kræver mange timer at 
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arrangere. Hendes erfaring er, at det er betydeligt hurtigere at skrive 

et blogindlæg og vil have samme effekt.  

 

Det er faggruppens forhåbning, at vi ved at skabe debat på Facebook 

gruppens side, kan skabe ønske for at blande sig i den offentlige debat. 

Dette ønsker vi at følge op med et skrivekursus, som DS kan arrangere.  

 

• Regnskab 

2021 er afsluttet og afventer årsopgørelse fra DS. Der mangler en 

transportgodtgørelse, som kassereren ikke fik indsendt i tide. Den vil 

blive medtaget i 2022.  

 

• Næste års temadag 

Det er altafgørende at temadagen har et stort fagligt indhold, da 

medlemmerne ellers ikke kan få dagen betalt. Det aftales, at 

overskriften for årets temadag skal afklares ved næste 

bestyrelsesmøde.  

Emner: løsladelse, flerårsaftale. 

Der er enighed i faggruppen om, at vi i år ønsker eksterne 

oplægsholdere til årets temadag. Flere bestyrelsesmedlemmer har haft 

godt erfaring med analytiker Anita Rønneling, og Lars vil kontakte 

hende for at høre om hun kunne være interesseret i at lave et oplæg.  

 

Dato for temadagen skal udmeldes tidligt i foråret.  

 

Bjarke har tilkendegivet over for Sofie, at han gerne vil lave et oplæg 

på temadagen om deltagelse i den offentlige debat. 

 

• Ny mødedato  

07-04-2022 i Odense, Odin Havnepark. Janne booker lokale kl. 17-21 

med forplejning. 



 

 

Handlingspunkter Ejer Status 

DS hjemmeside skal opdateres. 

Dette og sidste referat skal på 

hjemmesiden, som også skal 

opdateres med hensyn til den 

nye bestyrelse. 

Janne Afventer Sofie melder tilbage 

hvem der skal opdatere 

hjemmesiden samt 

godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmedlemmer. 

2 oplæg på Facebook, 

henholdsvis om bestyrelsen 

samt tanker om flerårsaftalen 

Cecilie I gang 

Analytiker Anita Rønneling 

kontaktes om eventuelt oplæg til 

temadag 

Lars I gang 

Booke lokale til næste møde Janne I gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


