
Når du tilmelder dig, giver du samtykke til at stå på temamødets deltagerliste 
med navn, organisation og e-mailadresse, og du vil få opfølgende informationer 
om mødet. Ønsker du ikke det, bedes du skrive til fwj@dkr.dk.

temamøde - webinar

Resocialisering
 
Forebyggelse af gentagende kriminalitet

Tilmelding senest den 11. marts 2021 via link  i mail.

Den 17. marts 2021 kl. 10 - 12:30



Resocialisering
forebyggelse af gentagende kriminalitet

To ud af tre tidligere indsatte begår ny kriminaltet inden for to år efter løsladelse. Hvordan kan 
vi bruge DKR’s medlemsorganisationers viden og erfaringer til at ændre på det? 
 
En række resocialiserende tiltag kan nedbringe risikoen for tilbagefald til kriminalitet, og dem skal der 
mere fokus på, hvis vi for alvor vil hjælpe tidligere straffede videre i livet og fremme trygheden for bor-
gerne. DKR’s medlemskreds har ønsket at dele viden om og erfaringer med resocialisering på et fæl-
les møde. Vi vil på temamødet drage fordel af vores brede medlemskreds og forsøge at blive klogere 
på det komplekse og problemfyldte felt resocialisering.

Mødet vil også være en lejlighed til at rejse spørgsmål angående centrale politiske prioriteringer forud 
for de politiske forhandlinger af Kriminalforsorgens kommende flerårsaftale. 

Program: 
Kl. 10.00 DKR’s formand Erik Christensen byder vellkommer og sætter rammen for mødet.

Kl.  10.05  Kriminalforsorgens kriminalitetsforebyggende indsatser, ressourcer, prioritering og sam-
arbejde med kommunerne. 

  Straffuldbyrdelsesdirektør Lasse Boje, Kriminalforsorgen    

Kl.  10.15 Ny evaluering af Kriminalforsorgens modtagelse af indsatte. Gode erfaringer,  
udfordringer & anbefalinger. 

  Forsker Nichlas Permin Berger, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd    

Kl. 10.25 Hvor står vi i forhold til balancen mellem resocialisering og kontrol? – anbefalinger  
til politiske prioriteringer.   

  Kriminolog Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet

Kl. 10.35   Et helikopterperspektiv på samtænkning mellem myndigheder i kriminalitetsforebyggelse 
og resocialisering - dilemmaer og best practice. 

  Forvaltningschef Vibeke Jensen, Århus Kommune

Kl.  10.45  Paneldebat med udgangspunkt i spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. 
  Moderator: Forebyggelseschef Tania Schimmel, DKR   

Kl.  11.15  Case: Håndholdt Inklusion– læring fra Horsens Kommune.
  Leder af Ressourceforløb og Mentor Robert Lindholm Kristensen, Horsens Kommune

Kl.  11.25  To konkrete forslag til en styrket indsats: Frivillige organisationers bidrag til resocialisering 
inden for murene og ny tilgang til håndtering af sagsomkostninger.

  Lektor Annette Olesen, Aalborg Universitet      

Kl.  11.35  Erfaringer fra virksomheders ansættelse af tidligere straffede og samarbejde med danske 
fængsler om opkvalificering af indsatte.

  Direktør Ole Hessel, High Five

Kl.  11.45  Paneldebat med udgangspunkt i spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. 
  Moderator: Forebyggelseschef Tania Schimmel, DKR   

Kl.  12.15   Afrunding og perspektivering  
  Formand Erik Christensen, Det Kriminalpræventive Råd

Kl.  12.30 Tak for i dag.


