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Det var med en vis overraskelse og nå ja, skuffelse, at der ved første tilmeldingsfrist kun var 

ca. 10 tilmeldte – hvilket dog voksede kraftigt efter en forlængelse og en ny opfordring pr. 

mail. Det var således med stor glæde, at vi kunne åbne dørene for godt 30 entusiastiske og 

engagerede kollegaer, der gjorde aftenen interessant med mange levende debatter og 

synspunkter.  

Vi lagde ud med kaffe og kage og da alle var vel forsynet, holdt Kirsten Philer, konsulent ved 

DS, et oplæg omkring strukturen og de fora, hvor tingene diskuteres/besluttes. Herefter 

rundede Bibi Myrhøj af med at fortælle om hendes rolle og arbejde i CSU, hvor hun er 

repræsentant for DS. Samlet gav det et fint overblik over de processer der foregår – men også 

fint skitserede, hvor vigtigt det er, at vi – socialrådgiverne i kriminalforsorgen – bliver bedre til 

internt i organisationen at kommunikere og ytre os; og helst med en fælles røst, der går ud 

over frokostbordet! Det er især vigtigt, at vores repræsentant i CSU bliver klædt på, således at 

hun kan udtale sig omkring VORES holdning. Dette kræver dog, at folk byder ind. Der blev 

drøftet forskellige muligheder for dette. Vi i faggruppen vil selvfølgelig gerne være aktører i 

forhold til dette, men der er også behov for at andre træder til, således at repræsentationen 

bliver så bred som muligt. Der blev foreslået netværksgrupper enten pr. mail eller via tele-

konference (DS har dette i flere af deres kontorer jævnt fordelt på landsplan), men intet blev 

vedtaget. Faggruppen tager gerne imod gode forslag eller blot navne på de, som vil være 

behjælpelige! 

Efter en pause med lidt aftensmad, fik vi besøg af formanden for Folketingets Retsudvalg, 

Karina Lorentzen. Endnu engang blussede den livlige debat op og hvis ikke der var fastsat en 

tidsramme, kunne det vist være fortsat i langt flere timer. Karina var meget lyttende og 

virkede oprigtigt til at ville bringe de forskellige synspunkter med tilbage til ”Borgen”. Hun er 

generelt meget optaget af forebyggende incitamenter og har en holdning om, at folk ikke skal 

opholde sig for langt tid i fængslerne.  Hun er optaget af overgangen fra afsoning til livet i det 

fri, herunder nævnte hun udvidelsen af fodlænkeordningen, som en udslusningsmulighed. 

Nogle af de andre emner der blev drøftet, var bl.a. den nye kontanthjælpsreform, 

børneansvarlige, straffeattester, generhvervelse af kørekort, antal ansatte i forhold til det 

arbejde politikerne vil have vi skal kunne udføre og den nye rocker-bandepakke. Sidstnævnte 

kunne Karina dog ikke på daværende tidspunkt løfte hele sløret for, men hun lovede, at den 

var kraftigt undervejs og ganske rigtigt landede høringen på fleres skriveborde ugen efter. I 

forhold til banderne, blev hun blev gjort opmærksom på at flere politikredse ofte giver et 

negativt høringssvar, selvom fængslerne har lavet en god udslusningsplan. Endvidere blev hun 

gjort opmærksom på, at kriminalforsorgen ikke kun er ren afsoning i form af fængsler og 

fodlænke, men at KiF ligeledes er en brugbar mulighed. 

Slutteligt opfordrede Karina til, at der fremadrettet kan tages kontakt til hende, hvis vi gerne 

vil have noget bragt op på politisk plan – en opfordring vi i faggruppen ikke kan udelukke at 

gøre brug af. 



Faggruppen siger tak for deltagelsen ved vores første arrangement – vi har klart fået mod på 

mere og håber, at der er mange andre, der har lyst til at deltage ved fremtidige tiltag. Vi tager 

naturligvis imod gode ideer og tanker til kommende emner, som kunne have interesse for 

kriminalforsorgens faggruppe. 

 


