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 Ordforklaring  
 

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige 

handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. Betegnelsen omfatter bl.a. 

venstreekstremisme, højreekstremisme og militant islamisme. 
 

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig 

ekstremistiske synspunkter eller legitimere sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. 
 

Kilde: www.stopekstremisme.dk 

 Handlingsplanens målsætning 
 

Handlingsplanen skal i et stærkt samspil mellem kommunens kerneområder og borgere medvirke til: 
 
 På baggrund af trivselsfremmende indsatser at forebygge politisk og religiøs radikalisering og ekstremisme. 

http://www.stopekstremisme.dk/
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Introduktion 
 
’Handlingsplan til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering’ blev lanceret i Holbæk Kommune foråret 2018. 

 

Formålet med handlingsplanen er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og 

voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Dette sker ved at sammentænke 

opbyggende, foregribende og indgribende aktiviteter i et målrettet arbejde til forebyggelse af radikalisering og 

ekstremisme. Konkret understøttes dette arbejde ved at sikre, at kommunens frontmedarbejdere, frivillige og 

aktører i civilsamfundet kender bekymringstegnene og ved, hvad de skal gøre, hvis bekymringen opstår. 
 

I 2019 blev en national arbejdsgang for at forhindre ekstremisme og radikalisering vedtaget, og der blev samtidig 

lanceret et landsdækkende redskab kaldet ”Vurderingsværktøjet”. Vores handlingsplan følger de nationale beslut- 

ninger, det nye værktøj er taget i brug i Holbæk og supplerer fint det arbejde, der allerede var sat i gang. 
 

I august 2020 udkom den endelige arbejdsmodel for Infohusarbejdet, og således er samarbejdet i kommunerne 

organiseret i ”Infohus Kommune”. Der arbejdes nu med en national styregruppe og et nationalt sekretariat for 

infohusene, disse to instanser arbejder sammen med Infohus Netværk og Infohus Kommune.  
 

Forebyggelse af ekstremisme handler ikke blot om at forhindre terrorangreb, men har et langt bredere samfunds- 

mæssigt sigte, der skal bidrage til at sikre integration, inklusion, tryghed og medborgerskab i samfundet. I den lo- 

kale kommunale kontekst strækker den forebyggende indsats sig derfor over en række aktører lige fra politiet og 

det øvrige SSP-samarbejde til kommunens jobcentre, skoler og til de mange samarbejdspartnere og aktører i 

civilsamfundet. 

 

Handlingsplanen skal understøtte, at der handles tidligt på bekymrende signaler som f.eks. personlig eller social 

krise, ændret adfærd og omgangskreds, isolation, frustration, fjendebilleder og ekstreme handlinger - i rette tid 

og på rette sted, så radikaliseringstendenser elimineres og erstattes af andre aktiviteter. 

 

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke eks- 

tremisme og radikalisering. Handlingsplanen er også en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man 

som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering. 

 

Målsætningen for handlingsplanen ”… at forebygge politisk og religiøs radikalisering og ekstremisme” opfyldes 

gennem arbejdet med de to delmål: 
 

• At reducere antallet af radikaliserede eller radikaliseringstruede borgere i Holbæk Kommune 

• At skabe synlighed om kommunens indsatser og de handlemuligheder, som borgere og medarbejdere i 

kommunen har 

 
SSP-konsulenterne er aktive medspillere i arbejdet med ”Handlingsplan til Forebyggelse af Ekstremisme og Radi- 

kalisering”. Dette sker ved, at konsulenterne lokalt understøtter – og følger op på - de opmærksomhedspunkter 

og indsatser, der er beskrevet i handlingsplanen. Således er SSP-konsulenterne væsentlige aktører i forhold til at 

gøre handlingsplanen til et aktivt værktøj i forhold til at forebygge og modvirke ekstremisme og radikalisering i 

Holbæk Kommune. 
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Status 
 
Antallet af henvendelser vedr. radikalisering eller ekstremisme ligger på niveau med både 2018 og 2019. 

 

Det fremgår af årsrapporten, at der i 2020 har været fire helt konkrete henvendelser i Infohus Kommune. 

Henvendelserne relaterer til en ung dreng, der ytrer sig højreekstremistisk og ridser hagekors på skolen. En mand, 

der i forbindelse med afsoning, fremsiger trusler mod danskere generelt. En mand på kontanthjælp, der udtrykker 

vrede mod det offentlige system. En psykisk syg mand, der blev anmeldt af en nabo. Alle fire sager er behandlet, 

og der er ikke fundet bekymring for radikalisering eller ekstremisme.  I de konkrete sager har indsatserne været 

forskellige, hvilket beskrives nærmere på side 8. 

 

Den 30. oktober 2020 fik tovholdere fra Infohus Kommune brev fra Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration (SIRI) på vegne af PET, NFC og NCFE, der opfordrede til at gøre en ekstra indsats for at dæmpe 

frustrationer og øge trygheden lokalt de følgende 14 dage.  

Dette blev udsendt på baggrund af drabene i Frankrig og den politiske debat om emnet i Danmark. SIRI 

anbefalede følgende: 

• Ekstra opmærksomhed på at følge op på bekymringer de næste 14 dage 

• Sikre at alle skoler og ungdomsuddannelser har kontaktinfo til det lokale infohus 

• Hvis muligt, etablere funktionspostkasser, der sikrer at en bekymring modtages af nogen, der kan reagere, 

hvis tovholderne selv er forhindret. 

 

I Holbæk Kommune sendte chefen for Uddannelse til Alle Unge brevet samt pjecen med oplysninger til Infohus 

Holbæk Kommune rundt til alle chefer for kerneområderne og fra ledelsen kom informationen videre til 

afdelingerne eksempelvis skoler og uddannelser. Brevet og pjecen blev også sendt ud i SSP-netværkene, hvor SSP 

har adgang til ikke-kommunale samarbejdspartnere som eksempelvis privatskoler, private opholdssteder, 

boligsociale helhedsplaner og lign. Status var, at der i denne forbindelse ingen uroligheder var i Holbæk 

kommune. 

 

I julen 2019 var SSP særlig opmærksom på tendenserne omkring fyrværkeriaffyringen i Ladegårdsparken, da der 

var religiøse tilråb fra folkemængden, der gav anledning til opmærksomhed. SSP har siden disse episoder ikke 

oplevet lignende i Ladegårdsparken. Julen 2020 er gået stille af sig, da der i 2020 er blevet arbejdet forebyggende 

og tværfagligt for at forhindre episoder som i 2019.  

Der er fortsat øget bevågenhed på de udsatte boligområder. I december måned blev Vangkvarteret fjernet fra 

den såkaldte Ghettoliste, men SSP-teamet har stadig tæt kontakt med indsatserne i områderne. 

 

Både på kommunalt og nationalt plan har der i årets løb været opmærksomhed på de radikaliseringstendenser på 

de sociale medier. Grundet den særlige opmærksomhed på unges online liv, har en SSP-konsulent deltaget i et 

kursus i oktober og november 2020, der netop er målrettet arbejdet med unges online-liv og forebyggelse af 

radikalisering og ekstremisme i den forbindelse. Kurset hedder: ” Unges online-liv på kanten” og er udbudt i et 

samarbejde mellem UCL, Absalon, Red barnet og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.  

Kurset omfatter en bred gennemgang af forskellige processer på nettet, som SSP i forebyggelsen allerede er 

opmærksomme på, men som kræver endnu mere opmærksomhed fra kommunal side. Det drejer sig blandt andet 

om grooming, propaganda, rekruttering, konspirationsteorier, fake news, misinformation, ekkokamre mv. De 

sociale medier er blevet mange, og det er umuligt at være på forkant med alt, men SSP gør, hvad de kan for at 

følge med i tendenserne på de forskellige medier. Kurset giver kompetencer til at forholde sig nuanceret og 

undersøgende til online fænomener, der kan påvirke centrale processer i børn og unges liv. Kurset giver redskaber 

til at gå i dialog med forældre og børn om uhensigtsmæssige tendenser online. Kurset giver også et bud på 

tilgange og metoder til udvikling af egen praksis i kommunerne.   
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Nøglepersoner 

Foranlediget af dette kursus har SSP-teamet udviklet deres tilbud til skolerne i Holbæk, så der nu vil blive tilbudt 

oplæg om digital dannelse for elever på de mindste årgange. SSP-konsulenterne kommer i forvejen på alle skoler 

og giver oplæg til både forældre og elever i udskolingen om digital dannelse i forbindelse med generel 

forebyggelse. 

 

Arbejdet med ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og 
radikalisering” 
I forhold til gruppen af unge der befinder sig i risikozonen, er en række af handlingsplanens indsatsområder bragt 

i spil. Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun ind- 

går i. Indsatserne refererer til de tre niveauer i forebyggelsestrekanten: Det opbyggende niveau, det foregribende 

niveau og det indgribende niveau. Se figur 1. 
 

 

Figur 1 
 

Af generelle indsatser, som der er arbejdet med og som fremgår af handlingsplanen, kan nævnes: 
 

Opbyggende indsatser 

• Demokratisk dannelse og deltagelse 

• Get2Sport. Invitation til og deltagelse i konkrete aktiviteter og foreningsidræt. 

• Samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner. Der er en tæt dialog mellem de unge selv, de boligsoci- 

ale helhedsplaner, UngHolbæk, skoler, Politi m.fl. 

• Støtte til nytilkomne flygtningebørn og -unge i forhold til kendskabet til fritidsaktiviteter, idræts-, moti- 

ons- og foreningsliv. 

• Det tætte samarbejde med de 4 netværk, hvor samlingspunktet er skolerne i tæt samarbejde med alle 

relevante samarbejdspartnere til de enkelte områder. 

• Klubberne udgør en dannelsesplatform indenfor især sociale og personlige kompetenceområder. Alle 

børn og unge inviteres eksplicit til deltagelse i aktiviteterne. Det kan aflæses i ungdomsskolestatistikken, 

at deltagelse i især ungdomsklubaktiviteter er markant stigende. 

 

Beskyttelsesfaktorer 
og beredskabsplan Indgri- 

bende 

Risikoindikatorer og 
indsatsplan 

Foregribende 

Opbyggende 

Action-cards 
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Foregribende indsatser 

• Håndholdt indsats for foreningslivet. Mest specifikt sker dette i forbindelse med aktiviteterne i Get2Sport 

– men også generelt i forbindelse med indsatser gennem SSP-samarbejdet. 

• Elevtjenesten på ungdomsuddannelserne. Her ”gribes” nogle af de truende konflikter, der kan være 

mel- lem de unge. Også frygten for konflikter tages alvorligt. 

• Muligheden for at ansætte udsatte unge i UngHolbæks og helhedsplanernes lommepengeprojekter. 

• Mentorindsatsen. Familiementorer/coaches knyttes til den enkelte borger/familie, der er i fare for at 

blive radikaliseret. I Holbæk er der ca. 8 uddannede mentorer. 

• Styrket gadeplansindsats generelt. 

 

Indgribende indsatser 

Indgribende indsatser sættes i værk, når der ikke ses en positiv effekt af de generelle opbyggende og foregri- 

bende indsatser. Indsatsen vil typisk være individuel – men kan også rumme familien. Det er den konkrete pro- 

blemstilling, der bestemmer, hvordan indsatsen tilrettelægges og hvem, der involveres. Indsatsen beskrives i en 

såkaldt ’indsatsplan’.  
 

Samlet set er handlingsplanen et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. 

Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at 

bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt. 

 

 

Sager 2020 
Et konkret eksempel 
 

I nedenstående skildres et konkret eksempel på en indsats, der arbejder på alle niveauer i 

forebyggelsestrekanten. En ung mand har i forbindelse med varetægtsfængsling ytret sig truende overfor 

danskere generelt. Kriminalforsorgen skriver derfor en henvendelse til Infohus Netværk, hvorefter de kontakter 

Infohus Kommune. I Infohus Kommune behandlede sagen således: Infohus Kommune indkaldte de professionelle 

omkring den unge, der kunne bidrage til en vurdering. I forbindelse med vurderingen stod det klart, at den unge 

mand var kriminel, misbruger og havde brug for massiv hjælp og støtte, men han var ikke ekstremist eller 

radikaliseret. Dog havde han alle risikofaktorer til at blive det, og politiet valgte at tale med Kriminalforsorgen om 

forholdene vedrørende fremtidig afsoning. Borgeren er siden fraflyttet Holbæk Kommune. Politiet har fulgt op på 

borgeren i forhold til den nye hjemkommune og er fortsat opmærksom på borgeren.  
 

Risiko-indikatorer Trusler afgivet i forbindelse med afsoning. 

Kriminalitet, manglende tilhørsforhold, rodede 

hjemmeforhold, misbrug, tidligere ”opdragelsesrejse 

til hjemlandet.” 

Beskyttende faktorer Samarbejde mellem UAUN, SSP, KUI, politiet, 

kriminalforsorgen og hjemmet muliggør en dialog 

mellem alle parter, der stadig arbejder med den 

unge.  
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Hvordan er dette omsat i handling? 

 
 
 

 
 

4 cases fra 2020 
Som omtalt i afsnittet ”Status” har der været fire henvendelser til Infohus Kommune i 2020. To af sagerne er 

utraditionelle forstået på den måde, at der ikke har været anledning til at iværksætte handleplaner for et videre 

forløb. Henvendelserne har været behandlet af politiet og har ikke indgået som et forløb under Infohus 

Kommune. Den ene sag relaterer sig til en generel trivselsproblematik, og den anden om trusler, som gav 

anledning til en bekymring om mulig handling på de fremsatte trusler. 
 

To henvendelser gennemgås i nedenstående casebeskrivelse, da begge har ført til forløb under Infohus 

Kommune. Der er tale om en ung dreng, der relaterer til højreekstremistiske ytringer, og en anden henvendelse, 

der relaterer til en mulig religiøs radikalisering. Førstnævnte unge mand er i et godt forløb på sin skole i 

samarbejde med den lokale SSP- konsulent. Sidstnævnte er fraflyttet kommunen i efteråret og derfor er en 

handleplan ikke iværksat. 

  

Samarbejde med 
Kriminalforsorgen om 
afsoning. 

SSP-konsulent er i kontakt med 
den unge og hjemmet. 

Tæt samarbejde mellem SSP, 

klubber, KUI og 

sagsbehandler i UAUN 

Den unge inkluderes i kommunalt klubtilbud, indtil 
han blev 18 år. Herefter kontakt ved opsøgende 
arbejde. 
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Baggrund og handlinger i forhold til de to sager fra 2020 fremgår af nedenstående skema: 
 

Case 1 Case 2 

Hvem (aktør- 

type -skole, 

hjemmet eller 

andet) har 
henvendt sig? 

Henvendelse fra kommunal 

skole, underretning til 

Børneindsatsen.  

Henvendelse fra Kriminalforsorgen. 

Hvem har de 

henvendt sig 

til (SSP eller 

anden rele- 

vant)? 

Skolen har henvendt sig til SSP og 

Børneindsatsen. 

Infohus Netværk kontakter Infohus 

Kommune. 

Hvad har mis- 

tanken hand- 

let om (risiko- 
indikatorer)? 

Ung højreekstremist 

Manglende 

tilhørsforhold lokalt. 

Trusler mod danskere generelt. 

Hvilken hand- 

ling har det 

afstedkom- 
met? 

Den unge ytrer sig ekstremistisk 

og læser bøger om 

højreekstremisme samt ridser 

hagekors. 

Den unge har i forbindelse med 

afsoning truet personalet og fremsagt 

trusler mod danskere. 

Er der lavet 

en undersø- 

gelse af, hvad 

der ligger bag 

mistanke/ ri- 

sikoindikator? 

Vurderingen er foretaget af SSP og 

politi. 

Der er foretaget vurdering i Infohus 

Kommune og netværk. 

Hvad har vi 

selv gjort? 

Politiet har været i kontakt med 

hjemmet. Skolen har en god 

relation og arbejder videre med 

den unge og hjemmet. 

 

Kommunalt er sagsbehandler 

orienteret, og indsatser er blevet aftalt. 

Borgen er dog både blevet 18 år og er 

fraflyttet kommunen i efteråret 2020. 

Hvad har an- 

dre aktører 

gjort – er 

f.eks. mentor- 

korpset akti- 
veret? 

Der har ikke været grundlag for at 
iværksætte mentorordning 

Der har ikke været grundlag for at 

iværksætte mentorordning 

Er politi 

og/eller Info- 

hus involve- 

ret? 

Efter første henvendelse blev Info- 

hus Netværk orienteret. 

Infohus Netværk modtog 

underretningen. De følger fortsat op 

på den unge mand.  

Har handlin- 

gerne haft et 
specifikt mål? 

  

Er der fulgt op 

på det – og 
hvad er sta- 

tus? 

Skolen er aktøren. Sagen er 

nedlagt både hos Infohus 

Kommune og Børneindsatsen 

Pt. afsoner den unge mand. SSP har været 

i kontakt med ham enkelte gange, da han 

indtil afsoning ind i mellem stadig kom i 

byen.  
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Opbygning og organisering af Infohus-samarbejdet på landsplan 
 

I 2019 blev det vedtaget, hvordan det overordnede samarbejde omkring forebyggelse af radikalisering på 

landsplan skulle fungere. I den forbindelse blev ”Vurderingsværktøjet” lanceret som en fæl- les tilgang ved 

bekymring for ekstremisme, som blev gennemgået i Årsrapporten for 2019. 

I Infohussamarbejdet arbejdes der med en National styregruppe for infohusene og et Nationalt sekretariat for 

infohusene, disse to instanser arbejder sammen med Infohus Netværk og Infohus Kommune. 

 

Infohus-Samarbejdet: 

 

I hver af de 12 politikredse findes et Infohus Netværk. Dette tværsektorielle forum faciliteres af poli- tiets 

tovholder og består af repræsentanter fra alle Infohus Kommune, PET og SIRI (Nationalt Center for Forebyggelse 

af Ekstremisme). Dette netværk er til udveksling af erfaringer og viden indenfor fel- tet. Dette netværk mødes i 

Midt-og Vestsjælland ca. fire gange om året. 

 

Infohus Kommune er kommunens lokale infohus, hvor alle radikaliseringshenvendelser skal vurderes. 

I Holbæk består Infohus Kommune af: 

 

• Henning Jørgensen, Midt og Vestsjællands politi, 25107679 

• Arne Dyrholm, Kulturformidler, Holbæk Kommune, Børneindsatsen, 72365104  

• Ann-Katrine Holm, SSP-konsulent, UngHolbæk, UAUN, 72367398 

 

Hele SSP-teamet er kvalificeret til at tage imod henvendelser vedr. radikalisering og ekstremisme, Alle 

henvendelser vedr. dette til SSP-rådgivningstelefonen 7236 3738 vil hurtigst muligt blive givet til Infohus 

Kommune til vurdering af den videre proces. 

Infohus Holbæk Kommune mødes fast to gange årligt for at samle op på indsatser, møder, ajourføre 

informationer mv. Infohus Kommune er selvfølgelig altid klar til akutte møder ved henvendelser, der skal 

vurderes hurtigt. Derudover som tidligere beskrevet, mødes Infohus Holbæk Kommune også med en udvidet 

aktørkreds til et årligt netværksmøde.  

I kommunen er der udover Infohus Kommune et lokalt mentorkorps af uddannede mentorer, der kan kobles på i 

sager, der handler om mistanke om radikalisering og ekstremisme. Mentorerne koordineres fortsat af Pia Stub i 

Børneindsatsen.  

 

Nationalt sekreta- 

riat for Infohuse 

National styre- 

gruppe for Info- 

huse 

Infohus Kommune Infohus Netværk 

Infohus 
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Vejledning og samarbejdsmodel  

I august 2020 udgav Justitsministeriet, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og PET den endelige 

udgave af samarbejdsmodel for infohuse samt en vejledning om udveksling af personoplysninger som led i 

indsatsen mod radikalisering og ekstremisme. Infohus Kommune er i skrivende stund i færd med at gennemlæse 

og rette vores indsats til, så vi efter vores lokale forhold løser opgaven på den bedst mulige måde. Begge skrivelser 

kan tilgås via nedenstående link. https://stopekstremisme.dk/tilbud-og-vaerktojer/samarbejdsmodel-

for-infohuse-og-vejledning-om-udveksling-af-personoplysninger 

Samarbejdsmodellen for infohuse er fleksibel og lægger op til at den enkelte kommune laver den løsning, der 

passer bedst. Det er vigtigt, at de enkelte kommuner skaber så fleksible, men også velkoordinerede modeller som 

muligt. Ingen radikaliseringsforløb er ens, derfor skal infohusene være så enkelt opbyggede, at de kan arbejde 

hurtigt og fleksibelt.  Kompleksiteten i samarbejde på tværs af så mange afdelinger og myndigheder er en 

udfordring, og derfor har Infohus Kommune brug for at gense og evaluere vores indsats jævnligt, så vi sikrer den 

bedst mulige opgaveløsning. Derfor mødes alle samarbejdspartnere i Infohus Kommune årligt som en ny indsats. 

 

 

  

  

https://stopekstremisme.dk/tilbud-og-vaerktojer/samarbejdsmodel-for-infohuse-og-vejledning-om-udveksling-af-personoplysninger
https://stopekstremisme.dk/tilbud-og-vaerktojer/samarbejdsmodel-for-infohuse-og-vejledning-om-udveksling-af-personoplysninger
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Nye tiltag i 2021 
Opbygning et årligt netværksmøde  

I 2020 har vi besluttet og planlagt et årligt netværksmøde for en udvidet aktørkreds fra Infohus Holbæk Kommune 

med start i 2021. Den udvidede aktørkreds består af repræsentanter for Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP), 

Kriminalforsorgen, Socialforvaltning og Politi (KSP), Psykiatri, Socialforvaltning og politi (PSP).   

Formålet med den årlige mødeafholdelse er at:  

• dele viden om lokale udfordringer og tendenser 

• få sat ansigt på hvem hinanden er i netværket 

• få opdateret kontakter og oplysninger løbende i pjecer  

• sikre enslydende intern og ekstern mundtlig formidling  

• sikre formidling af hvem der deltager i efteruddannelse på området 

• få inspiration til nye tiltag 

 

Digital dannelse og trivsel   

Der er både på kommunalt og nationalt plan opmærksomhed på radikaliseringstendenser på de sociale medier, og 

derfor skal der i 2021 også være tiltag, der retter sig mod forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Dette sker 

for det første ved muligheden for elevoplæg på skolerne. SSP-konsulenter har løbende tilbudt oplæg om digital 

dannelse og trivsel for 7.klasse og op. Dette tilbud udvides nu til, at elevoplæg også kan afholdes fra 3.klasse, 

såfremt lærerteamet vurderer, det er relevant. For det andet vil SSP gå i dialog med Læring og Trivsel om at 

udfærdige et årshjul om digital dannelse og trivsel til brug på skolerne.  
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Bilag 1 – Action-Card 
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UDDANNELSE TIL ALLE UNGE 

UngHolbæk – Fritid og Forebyggelse 

 


