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Forord
Utfordringer knyttet til kriminalforebygging,voldeligekstremismeog terror har de senereår
blitt langt mer komplekse.Det er behovfor å samordne,koordinereog styrke den
forebyggendeinnsatsen.
For å følgeopp nasjonalemyndighetersmål, opprettet rådmannenen arbeidsgruppefor
utarbeidelseav veileder/ handlingsplanfor forebyggingav radikaliseringo g voldelig
ekstremismei VestreToten kommune.
Arbeidsgruppenble sammensatttverrfagligmed representanterfra flere kommunale
tjenesteområderog startet jobben i juni 2015.
Det kriminalforebyggendearbeidet må rettes inn mot barn, ungeog voksnesom kan bli
utøvereav – eller rammet av – hatkriminalitet og voldeligekstremisme.
Med handlingsplanenønskerVestreToten kommuneå styrke og videreutvikledet
kriminalitetsforebyggendearbeidet.Målet er å forebyggehatkriminalitet og voldelig
ekstremisme.Det krevesforebyggendeog målrettet arbeid for at VestreToten fortsatt skal
væreen trygg kommuneå bo i.
Vår lokalehandlingsplanbyggerpå de sammeprinsippenesom den nasjonale
handlingsplanen(Regjeringenshandlingsplanmot radikaliseringog voldeligekstremisme,
Justis-og beredskapsdepartementet
2014),og tar primært sikte på å styrke det
forebyggendeaspektetknyttet til ekstremisme.
Politirådet tar planenårlig opp til revidering.

Definisjoner(hentet fra Handlingsplanmot radikaliseringog voldeligekstremisme,
Justis-og beredskapsdepartementet
2014)
Radikaliseringforståsher som en prosessder en personi økendegrad akseptererbruk av
vold for å nå politiske,ideologiskeeller religiøsemål. Enradikaliseringsprosesssom leder frem til voldeligekstremismekjennetegnesav:
•
•

en kognitiv utvikling mot en stadigmer ensidigvirkelighetsoppfatning, der det ikke er
rom for alternativeperspektiver.
dernesten videre utvikling der virkelig-hetsoppfatningenopplevesså akutt og alvorlig
at voldshandlingerer nødven-digeog rettferdige.

Voldelig ekstremismeforståsher som aktiviteten til personerog grupperingersom er villige
til å bruke vold for å nå sinepolitiske,ideologiskeeller religiøsemål.

Hatkriminalitet forståsher som straffbarehandlingersom helt eller delviser motivert av
negativeholdningertil en personeller gruppesfaktiskeeller opp-fattede etnisitet, religion,
politisketilhørighet, seksuelleorientering,kjønns-uttrykkeller nedsatte funksjonsevne.
Voldeligekstremismeer den mest ytterliggåendeformen for hatkriminalitet.

Samarbeidendeparter:
1. Politirådet
2. Politiet

3. VTK:

NAV:
Flyktningetjenesten
Ungdomsteam
Tiltaksteam

Kommunenskriseledelse
Kommunenskriseteam
Helseavdelingen:
Helsesøstertjenesten
Kommunelegen
Barnevern

Grunnskolen
Barnehagene

Kulturavdelingen:
Ungdomsavdelingen
Kulturskolen
Ungdomsrådet
Frivilligkoordinator
4 f-gruppe
4. RaufossVideregåendeSkole
5. Frivilligsentralenog frivillige organisasjoner
6. Idrettsrådet
7. Konfliktrådet
8. Opplandflerkulturelle råd
9. IMDI (Integrerings-og mangfoldighetsdirektoratet)
10. Kirkesamfunn/Livssynsorganisasjoner
11. IMDI
12. Politiskepartier
13. Flerkultureltråd
14. Fagforeninger
15. Asylmottak

Mål og målgrupper
Visjon: VestreToten kommuneskalværeen trygg kommuneuten hatkriminalitet og voldelig
ekstremisme
Mål: Samarbeidspartene
skaletablere en god samordningav ressurserfor å forebygge
hatkriminalitet og voldeligekstremisme.

Målgrupper:
Innbyggeresom deltar/befinner segi utsatte miljøer med kriminalitet,
marginaliseringeller ekstremisme.
Personersom står i fare for å bli rekruttert til voldeligeog ekstrememiljøer, som
ønskerå forlate disseeller som operereralene.
Ansattei VTKog hos andresamarbeidsparter,samt frivillige, som jobber med
forebygging.

Innsatsområde1:
Sikresamordning,koordinering og samarbeid.
Tiltak 1: Nasjonalhandlingsplan– oppfølging.
RegjeringensHandlingsplanmot radikaliseringog voldeligekstremisme(2014)leggeropp til
at politirådeneog SLThar ansvarfor å koordinereog iverksetteforebygging lokalt. Relevante
tiltak er under oppfølging.Det satsespå et nært samarbeidmed statligeinstansersom følger
opp regjeringenshandlingsplan.
Ansvarligfor utføring: VestreToten kommunev/politirådet
Forankringi dokument: Justis– og beredskapsdepartementet
(2014):Handlingsplanmot
radikalismeog voldeligekstremisme.

Tiltak 2: Forankringav ansvarfor forebyggingav radikalisering,hatkriminalitet og voldelig
ekstremismei Vestre Toten kommune.
I regjeringenshandlingsplanmot radikaliseringog voldeligekstremismeav 2014,leggesdet
opp til en bred tilnærmingtil utfordringene.Det forebyggendearbeidet mot radikalisering,
hatkriminalitet og voldeligekstremismeskalstyrkesgjennomøkt kunnskap,mer samarbeid
og bedre koordinering.Innsatsenmå styrkespå tvers av fagområderog samfunnssektorer.
Målet er å fangeopp personeri risikosonenså tidlig som mulig, og møte dem med tiltak som
virker.
Arbeidet blir byggetpå de sammegrunnprinsippersom generellforebyggingav kriminalitet.
Arbeidet må gjørespå en måte som bidrar til å skapetillit, byggerelasjonerog kompetanse.
Å møte den enkelte med respektog et åpent sinn er sværtviktig.

Et inkluderendesamfunnder alle har mulighet for deltagelseut fra sine egneressurserog
interesservil virke forebyggendepå både sosialutstøting, marginaliseringog kriminalitet.
Det er viktig at det forebyggendearbeidet gjørespå en måte som ikke bidrar til
stigmatiseringog generaliseringpå bakgrunnav kjønn,etnisitet, religion eller
sosioøkonomiskstatus.
Ansvarfor utføring: VestreTotenkommunev/ politirådet
Forankringi dokument: Justis– og beredskapsdepartementet
(2014):Handlingsplanmot
radikaliseringog voldeligekstremisme.
Tiltak 3: Kontaktforum – radikalisering,hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.
Det opprettes et faglig kontaktforum med maks5 fagkompetentepersoner.Forumet skal
bidra med videreutviklingav tiltak, informasjon,råd, dialogmøterog kompetansehevinghos
de involverte.
Ansvarfor utføringen: Rådmannen
Tiltak 4:Dialog-og folkemøter:
Ønskeligat det opprettes samarbeidsforummellom trossamfunn,samt møter der
kommunenesinnbyggerekan møtestil dialog.Videreer det ønskeligat samarbeidsforumet
arrangererdialogmøter,workshops,seminarer,konferanserm.m. Arbeidet skalbidra til å
styrke tros – og livssynsdialogenmed kommunenesøvrigebefolkning,samt styrke
forebyggingen.
Ansvarligfor utføring: Kontaktforumet
Tiltak 5: Samarbeidmed frivillige aktører:
VestreToten kommunevil styrke og koordineresamarbeidetmed frivillige organisasjoner
som arbeidermed å fremme en inkluderendekommune,samt som forebygger
hatkriminalitet og voldeligekstremismei VestreToten.
Arbeidet skalbidra til å styrke livssynsdialogenog forebyggingen.
Ansvarfor utføring: Kontaktforumet
Tiltak 6: Prosjektkoordinator/SLT-koordinat
or:
Det søkesom midler til å ansetteen prosjektkoordinator/SLT-koord
inator som vil ha
hovedansvarkoordineringav planeni sin helhet. Vedkommendevil ha SLTkoordinator
funksjoni stillingen.
Ansvarligfor å søkemidler: Rådmannen.

Innsatsområde2:
«Sikretrygge og inkluderende skoler og bomiljøer»
Tiltak 1:Tidliginnsats og forebygging:
Erfaringerfra internasjonaltog nasjonaltarbeid viser at en av risikofaktorenefor å trekkestil
radikalemiljøer som aksepterervoldeligeuttrykk, er utenforskapog marginalisering.
Marginaliseringinnebærerat noen skyvesut, eller faller utenfor vanligdeltakelsepå arenaer
som de er forventet å delta på. Likeverdighetinnebærerat alle deltar i fellesskapetut fra
sine egneforutsetningerog på egnepremisser.For å få til dette må det væreen viss
toleransefor ulikheter og romslighetpå de arenaersom barn og ungebefinner segpå.
Tidligforebyggingi barnehageog skoleinnebærerå sendetydeligesignaler på at ulikhet
både er akseptertog velkomment.Barnehageog skoleskalgi alle barn og unge opplevelse
av mestringog utvikling. God mestringsopplevelse
blir derfor sentralt i et
forebyggingsperspektiv.
I arbeidet med å kartleggeet barnsfagligeog sosialeutvikling skal
alle barn og ungeførst og fremst sammenlignesmed segselv.Denneholdningenti l barn og
unge formidlestil alle ansattei barnehageog skole.
Ansvarfor utføring: Barnehagesjefog Grunnskolesjef

Tiltak 2:Forebyggendetiltak i skole:
Skolenskalaktivt og systematiskarbeidefor å fremme et godt læringsmiljø, jfr Oppl.l.§ 9a.
Viktigeelementeri skolensforebyggendearbeid er å vektlegge:
-

Respekt,åpenhetog anerkjennelse

-

Mestring og bekreftelse

-

Tilhørighetog vennskap

-

Tydeligeog tryggevoksne– rollemodeller

-

Et godt og inkluderendelæringsmiljø

-

Opplæringi demokratiskkompetanse,medborgerskap,nettvett m.m

I VestreToten kommuneskalalle barnehagerog skolerha en «Handlingsplanmot mobbing
og krenkendeatferd», og et systemfor å følge opp at alle barn og ungehar et godt
læringsmiljø.

I samarbeidmed FAUved den enkelte skole,skaldet utviklesnettverk blant foresatte i de
enkelte klasser.Det skalværelett for foreldre å ta kontakt med hverandrefor å samhandle
og lagearenaerfor inkludering.Flereklasserhar egnefacebookgrupperfor utveksling av
informasjon.Skolerkan ha anbefalingerom hvordanforeldre kan arrangerebursdagerog
andre sammenkomsterfor alle. Bærumkommunehar et godt eksempelpå en
«Foreldreveileder»som er oversatt til flere språk.Kommunaltforeldreutvalgi VestreToten
kan gjørenoe lignende.
Foreldremøtermå inkluderealle foreldre. Foreldresom ikke kan godt norsk kan få
informasjonpå forhånd før møtet. Foreldrebør få opplæringom det norskeskolesystemet.
Utdanninger ofte nøkkelenfor deltakelseog inkluderingi samfunnet.
Skolengir opplæringi demokrati og samfunnsforståelse.
Det anbefalesat temaet arbeides
inn i lokale læreplanerpå hver enkelt skole.Someksempelhar Fredrikstadkommune laget
et undervisningsopplegg
i samfunnsfagfor ungdomsskolen
www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Undervisningsopplegg%20samfunnsfag%20%20Fredrikstad%20kommune.pdf
Ansvarfor utføring: Rektorpå den enkelte skole,skolehelsetjenestenog Kommunalt
foreldreutvalg

Tiltak 3: Forebyggendetiltak i boområder:
I VestreToten bor de fleste i private eneboliger.Tradisjonelter det oft e lite samværog
kommunikasjonmellom naboeri et boområde.Ettersomflere boområderhar fått gode
vegerog gatelys,er velforeningerblitt nedlagt.Borettslaghar derimot egnevelforeninger
eller et styre som kan ivareta fellesinteresserfor beboerne.Et forebyggende tiltak kan være
å stimuleretil at det etableresvelforeningereller grendelagfor ulike boområder.Det bør
leggesvekt på å etableretreffpunkter – sosialemøteplasseri boområder.Dette vektleggesi
arealplanleggingog i reguleringsplaner.
Skoleni et boområdevil ofte væreet naturlig samlingspunkt.Frivilligeorganisasjonerkan
benytte skolenslokaler til å arrangereulike sosialearrangementersom fremmer inkludering
og informasjonom ulike grupper i samfunnet.«Nattravner»kan bidra til tryggebomiljøer.
Dersomdet etableresflyktningmottaki et boområdeer informasjonti l naboersværtviktig.
Utestengelseog marginaliseringav menneskerfra en annenkultur skyldesofte mangelpå
kunnskapog informasjon.
Et konkret tiltak vil væreat det arrangeres«Folkemøter»for ulike boområder,der
stedsutviklingog «slik vil vi ha det hos oss»settespå agendaen.FyrverkerietKultur i Vestre

Toten kan værebehjelpeligmed arrangementene.Arrangementenebør bekjentgjørespå
VestreToten kommunesidehjemmesiderog facebook-side.
Ansvarfor utføring: Prosjektkoordinator

Innsatsområde3: Sikretett og målrettet oppfølgingav
enkeltpersonerog miljøer
Tiltak 1:
Personersom står i fare for å bli / eller antas å være rekruttert til konflikter /
kamphandlinger– Forebyggingav at ekstremismeoppstår
Ungdomsom manglertilhørighet, kan væresærligutsatt for rekruttering til ekstrememiljøer
som tilbyr et fellesskap.De ekstrememiljøeneletes ofte opp på internett. I tilfeller der det
knytter segbekymringertil at ungdomeller ungevoksneer i fare for å bli rekruttert til
ekstrememiljøer skalkommunen,i samarbeidmed politiet, følge opp saken.
Sombeskreveti innsatsområde2, er det viktig med tidlig innsatsmed fokus på forebygging,
der alle aktuelle parter involveres.
Erfaringerhar vist at tett oppfølgingav tryggevoksenpersonerkan ha en positiv effekt på
ungdomsom er i faresonen.Oppfølgingenbyggerpå prinsipperom hjelp og støtte til å
mestre eget liv og å drive løpendeavradikalisering.Enutsatt ungdomkan t rengestøtte til å
avklareegneressursmuligheterog alternativehandlingsmønstrepå flere felt, innen helse,
utdanning,familieforhold,jobb, vennerog nettverk.
Det anbefaleså byggevidere på alleredeetablerte arenaersom konkret skaljobbe med barn
og unge,som står i fare for å falle utenfor samfunnetog bli rekruttert t il ekstrememiljøer.
Ansvar:Politiet

Tiltak 2:
Veiledningog informasjon til familie og pårørende
Det har vist segat i mangetilfeller er foresatte uvitende om at deresbarn planleggerå reise
til konfliktområder.Dersomdet blir varsletom en utreise,skalpolitiet og kommunenenes
om videre oppfølging.I situasjonerder personerhar reist ut av landet vil politiets og
kommunensprimæreoppgaveknytte segtil oppfølgingav familien til den ut reiste, som kan
ha behovfor ulike kommunaletjenester. I dette arbeidet inngåroppfølgingav eventuelle
søskensom i en slik situasjonkan væreekstrasårbare.

Familienei dissesituasjonenvet ofte ikke hvilkeninstansde skalhenvende segtil. Det
anbefaleså utarbeide en veiledersom inneholderfaresignaler,varslingsrutiner og
kontaktinformasjoni kommunen.Dette arbeidet må gjøresi samarbeidmed politiet.
Ansvar:Prosjektkoordinatorog politiet

Tiltak 3: Oppfølgingav hjemvendte
I samarbeidmed politi kan kommunenstå ovenfor utfordringer knyttet t il reintegreringav
hjemvendtepersonersom har oppholdt segi ekstrememiljøer og hjemvendte
fremmedkrigere.I de sakeneder hjemvendtepersonerstraffeforfølges(fremmedkrigere),er
det politiet som tar sakenvidere.Kommunenkan eventuelt koblesinn etter ønskefra
politiet.
Personersom vendertilbake fra ekstrememiljøer i utlandet og som kan bli, eller er en del av
et radikalt miljø, fordrer tett oppfølging.I sakerder den hjemvendteikke straffeforfølges,
vurderer kommuneni samarbeidmed politiet aktuelletiltak. Det er viktig at personenfår
oppfølgingav noen de har tillit til, samt å spille på ressurspersoneri personensnettverk.
Oppfølgingenkan omfatte tiltak på flere felt innen helse,utdanning, jobb, økonomi,sosiale
nettverk og familie.
Ansvar:Politiet

Innsatsområde4:
Sikreinformasjon, kunnskapsutviklingog kunnskapsoverføring
Tiltak 1: VestreToten kommune prioriterer å opprette en kommunal informasjonsressurs
som har dette som del av sitt ansvarsområde.
Manglendekunnskapog manglendeeller ubalansertinformasjoner en vesentlig årsaktil
mistenkeliggjøringog misforståelsermellom ulike grupper.Et godt informasjonsarbei
d vil
væreav stor betydningi integreringsarbeidetog i arbeidet for å motvirke utvikling av
ekstremisme.Forskningsresultater
tyder på at åpent debattklimavirker preventivt på
ekstremistiskehandlinger.(JacobAaslandRavndalog JohannesDue Enstad,forskereved
Forsvaretsforskningsinstitutt).Kommunenbør ha et koordinerendeansvarfor
informasjonsflytog kompetansehevende
tiltak. Godeholdningertil det å møte mennesker
på rett måte blir vesentligi arbeidet,og kan ogsåværemål i noen av tilt akene.Det blir viktig
å identifiserearenaerder informasjonsinnhentingog kunnskapsoverføring
kan finne sted, og
sikre at man når ansatte,foreldre og ungdom.
Ansvar: Rådmannen/kommunestyret

Tiltak 2: Dialogmøtermed tematikk knyttet til utvikling av ekstremismearrangeresminst
to gangeri året.
Ansvar:Tverrfagligressursgruppesom opprettes av rådmannen
Tiltak 3:Sikre rett informasjon til rett tid.
Utarbeidesentralinformasjonpå flere språk.Relevanteeksemplerer foreldreveileder på
mangespråkog en enkel oppskrift for hvordanulike yrkesgrupperskalforholde segtil
ekstrememeningereller radikalisering.
Ansvar:VTKInformasjonsressurs
i samarbeidmed prosjekt/SLT-koordinator
og aktuelle
tjenesteområder
Tiltak 4: Skaffeinformasjon om ekstrememiljøer ved samarbeidmed politi et og
nettverksarbeidi kommunen.
Ansvar:Politirådet
Tiltak 5: Oppfølgingog revidering av Handlingsplanmot ekstremismei Vestre Toten
kommune.
Ansvar:Politirådet

