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innledning

InnlednIng 

i juni 2014 vedtok regjeringen 
en ny handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Som en del av 
den lokale oppfølgingen av 
handlingsplanen har Asker og 
bærum politi distrikt, i samar-
beid med SlT-koordinatorene 
i Asker og bærum kommune, 
utarbeidet denne veilede-
ren. veilederen skal gi dere 
som jobber med mennesker 
i risikosonen tips og råd om 
hvordan dere kan møte, følge 
opp og forebygge  radikalise-
ring, hatkriminalitet og voldelig 
ekstremisme. 

Utdrag fra regjeringens hand-
lingsplan: ”det er behov for 
mer kunnskap, mer samar-
beid og bedre koordinering av 

kommune (se kontaktinforma-
sjon på siste side).

ingen kan løse dette problemet 
alene, men hvis vi samarbeider 
og koordinerer tiltak  i allerede 
eksisterende tilbud, kan vi 
gjøre en forskjell. ved å styrke 
innsatsen på tvers av fagom-
råder og samfunnssektorer, vil 
vi lettere kunne nå målet om 
å fange opp personer i risiko-
sonen på et tidlig tidspunkt og 
møte dem med tverretatlige 
tiltak som virker. 

en stor takk til SalTo-
sekretariatet, oslo kommune 
og oslo politidistrikt som har 
utarbeidet deler av innholdet i 
veilederen og gitt oss tillatelse 
til å benytte materialet i den 
lokale versjonen du nå holder i 
hånden. 

Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig 

så mulig og møte dem med tiltak som virker.

arbeidet på området. innsatsen 
må styrkes på tvers av fagom-
råder og samfunnssektorer. 
målet er å fange opp personer 
i risikosonen så tidlig så mulig 
og møte dem med tiltak som 
virker.”

vi som jobber i kommunen og 
i politiet har et særlig ansvar 
og en plikt til å forebygge og 
avverge alvorlige lovbrudd,  
herunder hatkriminalitet og 
voldelig ekstremisme.  Alle 
som jobber tett på ungdom-
mer har mulighet til å være 
en motvekt til ekstremt tanke-
gods. vær gode rolle modeller 
og meld bekymringene videre 
slik at dere får råd og støtte 
til å håndtere bekymringene. 
bruk SlT-samarbeidet i din 
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om veilederen

om veIlederen 

denne veilederen er ment som 
et praktisk verktøy for å gi deg 
innblikk i hva radikalisering, 
hatkriminalitet og voldelig ek-
stremisme er. du vil også finne 
litteraturhenvisninger og nyt-
tige lenker som kan gi deg mer 
informasjon om temaet. her 
finner du og informasjon om 
mulige bekymringstegn, vars-
lingsrutiner og mulige tiltak.

ved bekymring er det viktig 
at du, sammen med din le-
der, vurdere om andre etater 
skal varsles for samarbeid. 

Informasjons- og taushetsplIkt, samtykke og 
plIkt tIl å avverge lovbrudd (strl. § 139)

bekymringen  følges opp med 
en avklaring før det settes inn 
relevante, forebyggende tiltak. 

det benyttes i hovedsak kjente 
tiltak og tjenester innenfor sko-
le, barnevern, helse, kultur-fri-
tid, nAv, kriminalomsorg, politi 
m.m. dialog, råd, veiledning og 
oppfølgings samtaler tilpasses 
utfordringene, situasjonen og 
relasjonen til den det gjelder.  
Alvorlige bekymringer mel-
des av lokalt politi til Politiets 
sikker hetstjeneste (PST).  

lov- og regelverk for sam-
arbeid, informasjon, lagring 
av informasjon m.m. gjelder.  
regler for sensitive personopp-
lysninger kan være relevant. et 
samarbeid bør bygge på sam-
tykke fra den unge, eventuelt 
dennes foreldre eller foresatte. 
der det ikke er mulig eller na-
turlig å få et samtykke bør det 
vurderes å anvende unntaksbe-
stemmelsene i taushetsplikten. 
de mest relevante unntaks-
bestemmelsene som gjør at 
man kan dele informasjon med 
andre forvaltningsorganer selv 
om ikke personen samtykker 
er: 

Forvaltningsloven § 13b,  
nr. 5 og 6: gjelder for ansatte 

Dialog, råd, 

veiledning og 

oppfølgings

samtaler tilpasses 

utfordringene, 

situasjonen og 

relasjonen til den 

det gjelder.

i fritidsklubber, utekontakter, 
skolen, SlT-arbeid og de som 
utfører tjenester eller arbeid 
for disse. 

Barnevernloven § 6-7, 3. ledd: 
gjelder for ansatte i barnever-
net og de som utfører tjenester 
og arbeid for barnevernet. 

sosialtjenesteloven § 44,  
3. ledd: gjelder for ansatte i 
nAv og de som utfører tjenes-
ter eller arbeid for kommunen 
etter denne loven. 

Helse- og omsorgstjeneste-
loven § 12-1, 3. ledd: gjelder for 
enhver som utfører tjenester 
eller arbeid etter denne loven. 

vi minner for øvrig om plikten 
til å avverge alvorlige lovbrudd:

Avvergelsesplikten  
(strl. § 139)  
Med bot eller fengsel inntil 1 
år straffes den som unnlater 
å anmelde til politiet eller på 
annen måte å søke å avverge en 
straffbar handling eller følgene 
av den, på et tidspunkt da dette 
fortsatt er mulig og det fremstår 
som sikkert eller mest sannsyn-
lig at handlingen vil bli eller er 
begått. Avvergingsplikten gjelder 
uten hensyn til taushetsplikt og 
innebærer en plikt til å avverge 
en rekke alvorlige lovbrudd. 
Se strl. § 139 for mer informa-
sjon. Det anbefales at juridisk 
bistand innhentes for å for-
klare hva dette innebærer for din 
arbeidsplass.
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informASjonS- og TAUSheTSPlikT, SAmTykke og PlikT Til å Avverge lovbrUdd (STrl. § 139)
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definiSjoner og SenTrAle begreP 

defInIsjoner og sentrale begrep 

Radikalisering
radikalisering er en prosess 
der en person i økende grad 
aksepterer bruk av vold for å 
nå politiske, ideologiske eller 
religiøse mål. en radikalise-
ringsprosess som leder frem til 
voldelig ekstremisme, kjen-
netegnes av en kognitiv utvik-
ling mot en stadig mer ensidig 
virkelighets oppfatning der 
det ikke er rom for alternative 
perspektiver. 

virkelighetsoppfatningen 
oppleves så akutt og alvorlig at 
voldshandlinger synes nødven-
dige og rettferdige.

Voldelig ekstremisme
med voldelig ekstremisme 
menes personer og gruppe-
ringer/organisasjoner som er 
villig til å bruke vold for å nå 
sine politiske, ideologiske eller 
religiøse mål, for eksempel 
høyre ekstremisme, venstre-
ekstremisme, ekstrem isla-
misme m.m.

Hatkriminalitet
hatkriminalitet er straffbare 
handlinger som helt eller delvis 
er motivert av negative hold-
ninger til en person, eller grup-
pe av personer, på bakgrunn av 
deres faktiske eller oppfattende 
etnisitet, religion, seksuelle 
orientering, kjønnsuttrykk eller 
nedsatte funksjonsevne. 

voldelig ekstremisme er den 
mest ytterliggående formen for 
hatkriminalitet.

Nettekstremisme
Personer som fremmer ek-
streme synspunkter på inter-
nett finner lett støtte for sine 
oppfatninger. informasjonen 
spres hurtig og det kan være 
vanskelig å skille mellom 
potensielle trusler og personer 
som utfordrer ytringsfrihetens 
grenser. 

nettekstremisme er å fremme 
ekstreme ideologier og ytringer 
på internett, som kan rammes 
av Straffeloven § 135a. 

Utenforskap 
Utenforskap, eller sosial 
eksklusjon, kan forstås som 
individuelle og strukturelle 
mekanismer eller barrierer for 
deltakelse på ulike arenaer. 
Ulikhet i helse, utfordringer 
med rus, psykiske lidelser, lav 
deltakelse i fritidsaktiviteter, 
prestasjonspress, ulikheter i 
økonomi, samt ulike mulighe-
ter for å følge utdanningsløp og 
skaffe seg jobb, er eksempler 
på forhold som kan føre til 
utenforskap. 

Avradikalisering 
Avradikalisering er en prosess 
som under gitte forutsetninger 
kan føre til at en person i min-
dre grad aksepterer bruk av 
vold for å nå politiske, ideolo-
giske og religiøse mål.

Vi må jobbe kontinuerlig og målrettet for at radikale 

meninger ikke går over i voldelige handlinger!
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mUlige bekymringSTegn  

mulIge bekymrIngstegn  

intensjoner og motivasjon for 
radikalisering og ekstremisme 
er ofte sammensatt. noen 
ønsker å provosere, utfordre 
og få oppmerksomhet for 
egen del – og for en aktuell 
sak. Andre søker bekreftelse, 
vennskap, sosiale nettverk og 
identitet. for mange ungdom-
mer er søken etter trygghet, 
støtte, spenning og samhold 
viktige drivkrefter. for noen 
er dette ungdomsopprør og 
en reaksjon på krig, overgrep, 
undertrykkelse, fattigdom 
m.m. mens andre ønsker å 

vise engasjement og støtte. i 
mange tilfeller er det også et 
stort press eller motivasjon og 
påvirkning fra transnasjonale 
familieliv og nettverk. 

det finnes ingen fasit i forebyg-
gende arbeid. det er snakk om 
sammensatt motivasjon og 
flere mulige bekymringstegn. 
mange av disse bekymrings-
tegnene er de samme tegnene 
som en ser i forbindelse med 
såkalt utenforskap. her er 
noen bekymringstegn eller sig-
naler personer i faresonen kan 
ha. listen er ikke utfyllende.  

bekymringSTegn 

Uttalelser/ytringer 
• intoleranse for andres synspunkter
• fiendebilder – ”vi og dem”
• konspirasjonsteorier
• hatretorikk
• Sympati for absolutte løsninger som eksempelvis avskaffelse av demokrati 
• legitimerer vold 
• Trusler om bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål

interesser/utseende/symbolbruk
• Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på internett
• endrer utseende, klesdrakt m.m.
• benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner
• Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m.

Aktiviteter
• opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier
• deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper
• bruker trusler og vold som følge av ekstremisme 
• hatkriminalitet
• reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister

Venner og sosiale nettverk
• endrer nettverk og omgangskrets
• omgås med personer og grupper som er kjent for ekstremisme
• omgås i grupper der det utøves trusler vold og/eller annen kriminell virksomhet
• medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner

For mange 

ungdommer 

er søken etter 

trygghet, støtte, 

spenning og 

samhold viktige 

drivkrefter.
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hvA gjør jeg ved bekymring?

hva gjør jeg ved bekymrIng?

en av målsettingene med denne veilederen er at det skal være lav terskel for varsling ved 
bekymring. følg varslingsrutinen under og meld bekymringen videre. bekymringen følges om 
nødvendig opp med en bekymringssamtale og en avklaring, før det eventuelt settes inn relevante, 
forebyggende tiltak. 

Trinn hAndling AnSvArlig

1

Bekymring
Ansatte som er bekymret for – og/eller blir oppsøkt av en 
ungdom/person identifiserer mulige bekymringstegn (se 
mulige bekymringstegn s 7).

Ansatte

Send  bekymringsmelding 

dersom det er grunnlag for 

dette! 

Bekymringen kan også 

drøftes anonymt med 

barnevern eller lokalt politi.
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hvA gjør jeg ved bekymring?

Trinn hAndling AnSvArlig

2

drøft bekymringen
drøft bekymringen med en kollega. hvis personen en er 
bekymret for går på skolen skal bekymringen drøftes med 
ledelsen og evnt. de pedagogiske og faglige ressursene 
på skolen (sosiallærer, helsesøster el). deretter avtales 
det hvem som følger opp bekymringen videre. det avtales 
hvem og hvordan man skal gå i dialog med personen.

ledelsen
Skolen  
virksomheten

3

Gå i dialog
vær nysgjerrig og spør om hva som ligger bak endringene/
utsagnene/handlingene/holdningene. 

for gode tips og råd til denne samtalen, se  
www.radikalisering.no – ”Samtaleverktøy – slik går du i 
dialog”, eller kontakt forebyggende koordinator i politiet.

Skolen 
virksomheten
barnevern
Politi

4

Meld bekymringen
ved fortsatt bekymring etter samtalen, kan skolen/
virksomheten drøfte saken anonymt med politiet eller 
barnevernet.
Send bekymringsmelding dersom det er grunnlag for 
dette.
ved alvorlig bekymring varsles lokalt politi, ved 
forebyggende koordinator, direkte. forebyggende 
koordinator fungerer som bindeledd mellom PST, lokalt 
politi og kommunen, og vil varsle rådmannen, ved SlT-
koordinator, dersom kommunale tiltak skal iverksettes.

Skolen
virksomheten
Politi (PST)
barnevern

5

Oppfølging
når bekymringen er kartlagt og belyst lages det en plan 
for hvem som skal følge opp og koordinere arbeidet.
Tiltakene i planen må koordineres og evalueres. Tiltak som 
relasjonsbygging og mentorarbeid for å få hjelp med å 
finne alternativ miljø, moské, jobb, skole, bolig, idrett, nye 
rutiner, nettverk og sosial deltakelse er viktig (foresatte 
inkluderes i dette arbeidet når personen i faresonen er 
under 18 år).

SlT-nettverket
(i samarbeid med 
skolen/virksomheten, 
samarbeidspartnere)
Alle relevante instanser 
mentor/tillitsperson 
foresatte
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mUlige riSiko- og beSkyTTelSeSfAkTorer

mulIge rIsIko- og beskyttelsesfaktorer

riSkofAkTorer beSkyTTende fAkTorer 

Personlige 
faktorer 

• marginalisert/diskriminert 
• mangler tilhørighet/søker tilhørighet 
• Skolerelaterte problemer 
• Psykiske problemer 
• mangler kunnskap
• Traumatiske opplevelser
• Søkende etter svar 
• individuell sårbarhet 
• betrakter seg selv som offer

• reflektert ungdom
• Skoleflink 
• hobbyer eller aktiv i idrett 
• mestringsfølelse 
• robust 
• opplevelse av mening 
• Selvtillit
• livskvalitet
• god helse

familie-
messige 
faktorer 

• Påvirkning av transnasjonalt familieliv og 
nettverk

• dårlig samspill i familien 
• foreldre som sliter i foreldrerollen 
• Sosiale problemer i familien
• Psykiske problemer i familien
• rusmisbruk
• fattigdom eller arbeidsledighet 
• vold eller annen omsorgssvikt 
• ekstreme sympatier hos venner, familie eller 

slekt 

• ressurssterk familie
• høy sosioøkonomisk status 
• Støttende foreldre 
• god kommunikasjon og 

samspill

Sosiale 
faktorer

• lav sosial status 
• mangler tilhørighet/søker tilhørighet
• marginalisert ungdom 
• opplevd diskriminering 
• negativ påvirkning av venner
• liten/ingen deltakelse i sosiale felleskap
• Arbeidsledig
• livsstil som omfatter kriminalitet 
• Utrygt lokalområde

• Positiv påvirkning av venner
• er i arbeid
• går på skolen
• Prososiale venner 
• deltakelse i storsamfunnet 
• deltakelse i organiserte eller/og 

uorganiserte aktiviteter
• Trygt lokalområde

motivasjons-
faktorer

• behov for felleskap
• Annerkjennelse
• Spenning
• beskyttelse
• ekstremistiske forbilder
• føler at ens religion, kultur, land, nasjon 

m.m. er under angrep
• føler seg utenfor samfunnet 

• gode nettverk
• deltar i stor-samfunnet
• deltar i aktiviteter
• gode venner og forbilder
• mål og interesser 

ideologiske 
og kulturelle 
faktorer

• Politisk debatt - kulturell identitet 
• misnøye med sosial og økonomisk 

urettferdighet
• legitimering og rettferdiggjøring av vold for å 

nå mål
• Sympati for absolutte løsninger  som 

avskaffelse av demokrati
• konspirasjonsteorier 
• Polariserende fiendebilder

• forståelse for demokrati, 
valgfrihet, toleranse og respekt 
for mangfold

• kritisk til kilder og informasjon 



veileder ved bekymring  |  side 11

mUlige TilTAk

mulIge tIltak

det kan benyttes en rekke metoder, tiltak og tjenester innenfor ulike sektorer. 
det er summen av de forebyggende tiltakene mot kriminalitet, hatkriminalitet 
og voldelig ekstremisme som gir resultater. innsatsen koordineres gjennom 
SlT-modellen. her omtales kort noen relevante tjenester, tiltak og metoder. 
    
samarbeid mellom 
tjenester og sektorer
handlingsplan mot radikalise-
ring og voldelig ekstremisme 
(2014) foreskriver en bred 
forebygging som omfatter en 
rekke kommunale og statlige 
sektorer, samt privat og frivillig 
sektor. Samarbeidet lokalt skal 
koordineres gjennom SlT og 
politiets forebyggende koordi-
natorer. i kommune og stat står 
følgende tjenester og sektorer 
sentralt: 

• Utdanningssektoren:  
Skoler m.m.

• kultur- og fritid: fritids-
klubber, utekontakter m.m.

• helse og omsorg: barnevern, 
sosial, helse m.m.

• Arbeid og inkludering: nAv, 
imdi m.m.

• justissektoren: PST, politi, 
kriminalomsorg, konfliktråd 
m.m.

Kommunal handlingsplan 
Tiltak og tjenester i Asker og i 
bærum vil bli sammenfattet i 
lokale handlingsplaner. 

mulIge rIsIko- og beskyttelsesfaktorer

riSkofAkTorer beSkyTTende fAkTorer 

Personlige 
faktorer 

• marginalisert/diskriminert 
• mangler tilhørighet/søker tilhørighet 
• Skolerelaterte problemer 
• Psykiske problemer 
• mangler kunnskap
• Traumatiske opplevelser
• Søkende etter svar 
• individuell sårbarhet 
• betrakter seg selv som offer

• reflektert ungdom
• Skoleflink 
• hobbyer eller aktiv i idrett 
• mestringsfølelse 
• robust 
• opplevelse av mening 
• Selvtillit
• livskvalitet
• god helse

familie-
messige 
faktorer 

• Påvirkning av transnasjonalt familieliv og 
nettverk

• dårlig samspill i familien 
• foreldre som sliter i foreldrerollen 
• Sosiale problemer i familien
• Psykiske problemer i familien
• rusmisbruk
• fattigdom eller arbeidsledighet 
• vold eller annen omsorgssvikt 
• ekstreme sympatier hos venner, familie eller 

slekt 

• ressurssterk familie
• høy sosioøkonomisk status 
• Støttende foreldre 
• god kommunikasjon og 

samspill

Sosiale 
faktorer

• lav sosial status 
• mangler tilhørighet/søker tilhørighet
• marginalisert ungdom 
• opplevd diskriminering 
• negativ påvirkning av venner
• liten/ingen deltakelse i sosiale felleskap
• Arbeidsledig
• livsstil som omfatter kriminalitet 
• Utrygt lokalområde

• Positiv påvirkning av venner
• er i arbeid
• går på skolen
• Prososiale venner 
• deltakelse i storsamfunnet 
• deltakelse i organiserte eller/og 

uorganiserte aktiviteter
• Trygt lokalområde

motivasjons-
faktorer

• behov for felleskap
• Annerkjennelse
• Spenning
• beskyttelse
• ekstremistiske forbilder
• føler at ens religion, kultur, land, nasjon 

m.m. er under angrep
• føler seg utenfor samfunnet 

• gode nettverk
• deltar i stor-samfunnet
• deltar i aktiviteter
• gode venner og forbilder
• mål og interesser 

ideologiske 
og kulturelle 
faktorer

• Politisk debatt - kulturell identitet 
• misnøye med sosial og økonomisk 

urettferdighet
• legitimering og rettferdiggjøring av vold for å 

nå mål
• Sympati for absolutte løsninger  som 

avskaffelse av demokrati
• konspirasjonsteorier 
• Polariserende fiendebilder

• forståelse for demokrati, 
valgfrihet, toleranse og respekt 
for mangfold

• kritisk til kilder og informasjon 

dialog som metode
dialog er en god metode for 
å forebygge voldelig ekstre-
misme, og benyttes også i an-
net kriminalitetsforebyggende 
arbeid blant barn og unge - i 
kommune og politi. dialog gir 
gode relasjoner, forståelse og 
respekt, som igjen sikrer god 
forebygging, endring og trygg-
het - uten ekstremisme. det 
er opprettet dialogfora i begge 
kommuner.

Bekymringssamtalen 
bekymringssamtalen er mye 
benyttet av politiet i arbei-
det med unge lovbrytere. 
bekymringssamtalen blir også, 
i en videreutviklet utgave (kalt 
avklaringssamtale), benyt-
tet i arbeidet med å forebygge 
voldelig ekstremisme. Asker 
og bærum politidistrikt kan 
gjennomføre samtalene alene, i 
samarbeid med kommunen og/
eller andre instanser. 

Megling og forsoning 
konflikter og overgrep bør 
følges opp med megling og 
for soning mellom partene 
gjennom eksempelvis skole-
megling, konfliktråd m.m  

Foreldreveiledning og 
nettverk   
foreldreveiledning og foreldre-
nettverk kan etter behov 
etableres lokalt, regionalt eller 
sentralt. det finnes en egen 
foreldreveileder som kan dis-
tribueres ved behov (ta kontakt 
med SlT-koordinator eller 
forebyggende koordinator for å 
få foreldreveilederen tilsendt). 

exit- og mentorprogram
det er per dags dato ikke aktive 
exit- og mentorprogrammer i 
Asker og bærum politidistrikt. 
SlT tar utgangspunkt i indivi-
duelle behov, intervensjoner og 
handlingsplaner når det iverk-
settes individuelt tilpassede 
tiltak. 

Dialog gir gode relasjoner, forståelse og respekt.
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PlAner, orgAniSering og SAmArbeid

planer, organIserIng og samarbeId

Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme
regjerningens handlingsplan 
mot radikalisering og volde-
lig ekstremisme ble publisert 
sommeren 2014 og represente-
rer en ramme for målrettet og 
strategisk innsats på feltet.

handlingsplanen finner du her: 
https://www.regjeringen.no/nb/
dokumenter/handlingsplan-
mot-radikalisering-og-
voldelig-ekstremisme/
id762413/

sLT – samarbeidsmodell
SlT er en samordningsmodell 
for lokale, forebyggende tiltak 
mot kriminalitet. SlT skal sikre 
at de ressursene som allerede 
finnes i kommunen og politiet, 
blir mer samkjørte og målret-
tede. forebygging av hatkrimi-
nalitet og voldelig ekstremisme 
er integrert i det øvrige krimi-
nalitetsforebyggende arbeidet. 

ytterligere informasjon om 
SlT-modellen finner du her:  
http://www.xn--krd-vla.no/slt/
modellen

Lokalt samarbeid mot 
voldelig ekstremisme i 
Asker og Bærum
Asker og bærum politidistrikt, 
Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST), Asker kommune og 
bærum kommune er sentrale 
aktører i det forebyggende ar-
beidet i Asker og bærum. 

Kommunale 
handlingsplaner
i begge kommuner er det 
igangsatt arbeid med lokale 
kommunale handlingsplaner 
for å koordinere forebyggingen 
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og ivaretakelsen av personer 
som er i faresonen.

Politirådet og SlT har ansvar 
for å koordinere og iverksette 
lokale kriminalitetsforebyggen-
de tiltak i de respektive kom-
munen. Samtidig er en bred og 
konstruktiv dialog med andre 
statlige instanser, organisasjo-
ner, lokalmiljø og befolkningen 
en forutsetning for å lykkes. 

Kjernegruppe
både Asker og bærum kom-
mune har i samarbeid med 
politidistriktet opprettet egne 

kjernegrupper som har ansvar 
for å følge opp de lokale hand-
lingsplanene. kjernegruppen 
skal også fungere som et team 
som samles for å koordinere 
tiltak ved alvorlige bekymrin-
ger. Andre aktører i kommunen 
er også koblet til arbeidet i 
kjernegruppen. for kontaktin-
formasjon, se siste side.

Politiets sikkerhetstjeneste 
(PsT)
PST er en særskilt polititjenes-
te direkte underlagt justis- og 
beredskapsdepartementet. PST 

er en landsdekkende tjeneste 
med lokale enheter i alle po-
litidistrikter. PST forebygger 
rekruttering til voldelig ek-
stremisme dels gjennom egne 
aktiviteter og dels gjennom 
samarbeid med andre instan-
ser som politi og kommuner. 
du kan lese  mer om PST – el-
ler tipse PST her: http://www.
pst.politiet.no/

Politirådet og SLT har ansvar for å koordinere 

og iverksette lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak i de respektive kommunene.



side 14  |  veileder ved bekymring

neTTSider, informASjon og lenker 

nettsIder, Informasjon og lenker 
www.radikalisering.no 
dette er nettsiden til justis- og beredskapsde-
partementene for informasjon om radikalisering 
og voldelig ekstremisme. nettsiden er for deg 
som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radi-
kalisering og voldelig ekstremisme. du finner 
nettsiden her: www.radikalisering.no

Forebygging av terrorisme og annen 
kriminalitet – rapport
Professor ved Politihøgskolen, Tore bjørgo, 
har utgitt en kortfattet rapport, forebygging 
av terrorisme og annen kriminalitet, hvor han 
presenterer strategier og en helhetlig mo-
dell for forebygging av terror, voldelig ekstre-
misme og kriminalitet. du finner rapporten 
her: http://brage.bibsys.no/politihs/bitstream/
Urn:nbn:nobibsys_brage_17097/1/forebyg-
ging%20av%20terrorisme.pdf 

Forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme på internett
rapporten gir ny innsikt på et felt som hittil har 
fått begrenset oppmerksomhet i norge og inter-
nasjonalt. betydningen av internett og sosiale 
medier har vært undervurdert når det gjelder 
radikalisering og rekruttering til ekstremisme. 
du finner rapporten her: http://brage.bibsys.no/
politihs/bitstream/Urn:nbn:no-bibsys_bra-
ge_43577/1/forebygging_av_radikalisering.pdf

Alvorlige hendelser i 
utdanningsinstitusjoner - veileder
Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet ga 
høsten 2013 ut veilederen Alvorlige hendelser i 
barnehager og utdanningsinstitusjoner. i vei-
lederen defineres en alvorlig hendelse som en 
tilsiktet hendelse der våpen eller annen form for 
vold brukes eller trues med å tas i bruk. du fin-
ner veilederen her: http://www.udir.no/Upload/
laringsmiljo/beredskap/Udir_veileder%20
Alvorlige%20skolehend_web.pdf

det kan skje igjen – rapport 
rapporten kommer med forslag til hvordan 
skolen systematisk og helhetlig kan arbeide 
mot rasisme, antisemittisme og diskriminering 
på bakgrunn av elevens etniske, religiøse eller 
kulturelle tilhørighet. du finner rapporten her: 
http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/
grunnskole/eidsvagutvalget/eidsvag_rapport_
det_kan_skje_igjen.pdf

Tilgjengelige, tøffe og trygge? Forebygging 
av kriminalitet på internett – rapport 
Unges nettbruk er omfattende. mobbing, ha-
tefulle ytringer, trusler, lovbrudd og nettekst-
remisme forekommer. redd barna og SalTo 
ga ut rapporten i 2013. du finner rapporten 
her: http://www.salto.oslo.kommune.no/get-
file.php/Salto%20%28ProSjekT-SAlTo%29/
internett%20%28ProSjekT-SAlTo%29/
dokumenter/rapport%20nett%20er%20
fett-%20redd%20barna-SalTo.pdf

ViNK – Veilednings- og rådgivningssenter i 
København
vink er en veilednings- og rådgivningsen-
het i københavn kommune som jobber med 
å forebygge radikalisering og ekstremisme. 
enheten bistår ansatte som jobber med unge i 
københavn. du kan lese mer om vink her:
http://www.kk.dk/da/om-kommunen/
indsatsomraader-og-politikker/tryghed/vink

Minotenk
minotenk er en tankesmie som jobber med å 
definere problemstillinger og utfordringer som 
angår minoriteter i norge. du kan lese mer om 
minotenk her: http://minotenk.no

iMdi
integrerings- og mangfoldsdirektoratet kan du 
lese mer om her: www.imdi.no
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vIktIge telefonnummer

Asker og Bærum politidistrikt 02800

Forebyggende koordinator - radikalisering, 
Asker og Bærum politidistrikt 
koordinator.askerogbaerum@politiet.no

67 57 69 12

PsT   post@pst.politiet.no 67 57 60 00

sLT-koordinator i Asker
slt@asker.kommune.no

66 76 83 11 
90 68 27 15

Barnevernet i Asker 

Utenom åpningstid kan Alarmtelefonen for 
barn og unge benyttes 

66 90 97 00 

116 111

sLT-koordinator i Bærum
slt@baerum.kommune.no 

67 50 32 15 
46 95 44 95

Barnevernet i Bærum 

Utenom åpningstid kan Alarmtelefonen for 
barn og unge benyttes 

67 50 68 00

116 111

Betydningen av internett og sosiale medier har vært 

undervurdert når det gjelder radikalisering og rekruttering til 

ekstremisme. Rapporten ”Forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme på internett” gir ny innsikt.



Det kan benyttes en rekke metoder, 

tiltak og tjenester innenfor ulike 

sektorer. Det er summen av de 

forebyggende tiltakene mot 

kriminalitet, hatkriminalitet 

og voldelig ekstremisme 

som gir resultater.


