Sidst opdateret i juni 2016

Procedure ved bekymring for radikalisering/ekstremisme af børn
og unge i Lejre Kommune
Danmark har i de senere år oplevet en stigende trussel fra radikaliserede og ekstremistiske miljøer. En central del af den danske forebyggelsesindsats
løftes af fagpersoner i kommunerne og politiet som led i det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde. Forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme blandt børn og unge varetages af det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi – det såkaldte SSPsamarbejde. Radikalisering forstås som en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af antidemokratiske eller voldelige midler,
herunder terror, i et forsøg på at opnå et bestemt politisk og/eller ideologisk mål. Det skal understreges, at radikalisering skal opfattes bredt, hvorfor
det kan optræde i ekstremistiske miljøer, f.eks. blandt højre- og venstreekstremister, militante dyresagsaktivister m.v.
Lejre Kommune har med afsæt heri udarbejdet nedenstående tværgående procedure til kommunens fagpersoner ved bekymring for børn og unge.

Der ytres bekymringer relateret til
radikalisering/ekstremisme et sted i
kommunen

Kontakt Lejre Kommunes SSP-konsulent ,
der er repræsentant i
Radikaliseringsnetværket Midt- og
Vestsjælland

Efter modtagelse af underretningen påbegyndes nedenstående proces:

Fremsend underretning til Frontteamet
på underretning@lejre.dk med kopi til
SSP-konsulent (rep. i
radikaliseringsnetværket) på
petj@lejre.dk

Aktivitet

Ansvarlig

1. Ved modtagelse vurderer Frontteamet,

Frontteam

Deltagere
1. Frontteam
2. SSP-konsulenten

hvorvidt henvendelsen kræver øjeblikkelig

Tidsramme
Ved henvendelse der vurderes
at kræve øjeblikkelig handling,

handling. Ved akutte henvendelser ringes

Orientering fra

kontakter Frontteamet politiet

til 114.

Frontteam til

med det samme.

afdelingslederen,
Hvis ikke indkaldes SSP-konsulenten til

Centerchefen for CBUF,

Frontteamet indkalder SSP-

internt møde med henblik på videre

Centerchef for CS,

konsulenten til internt møde

koordinering.

direktøren samt

indenfor 24 timer fra modtaget

eventuelt primær

underretning.

sagsbehandler
2.Fremsendelse af politianmeldelse med

Frontteam

angivelse af kontaktperson fra både
Frontteam samt SSP-konsulenten via

Koordinationen

Antiradikaliseringshotline på tlf. 41 74 90

forestået af Frontteam

90.

og SSP-konsulenten

3. Koordinering og planlægning af

SSP-konsulenten

bekymringssamtale med Politiet i Midt- og
Vestsjælland
4. Videre koordinering og planlægning af

Frontteam

bekymringssamtalen herunder indkaldelse

1. Frontteam
2. SSP-konsulenten

Indenfor 24 timer fra modtaget

3. SSP-konsulenten
4. Midt- og Vestsjællands
Politi

Dagen efter fremsendelse af

1. Frontteam
2. SSP-konsulenten

1-2 dage efter

underretning

politianmeldelse

politianmeldelsen er afsendt

af relevante parter til samtalen.
2-3 dage efter modtagelse af

timers varighed

Frontteam = mødeleder 1.
2.
SSP-konsulent =
3.
referent
4.

6. Efterbearbejdning af

Frontteam

Efter behov

5. Bekymringssamtalens afholdelse – 1-2

bekymringssamtalen herunder

Frontteam
Evt. tolk
SSP-konsulenten
Midt- og Vestsjællands
Politi
5. Barnet/den unge/Familien
6. Andre relevante parter
1. Frontteam
2. SSP-konsulenten

underretningen

videreformidling/koordinering til alle
relevante parter herunder afdelingslederen,
Centerchefen for CBUF, Centerchef for CS
samt direktøren
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