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Forord

Utfordringer knyttet til kriminalforebygging, voldelig ekstremisme og terror h ar de senere år
blitt langt mer komplekse. Det er behov for å samordne, koordinere og styrke den
forebyggende innsatsen.

For å følge opp nasjonale myndigheters mål, opprettet rådmannen en arbeidsgruppe for
utarbeidelse av veileder / handlingsplan for forebygging av radikalisering o g voldelig
ekstremisme i Vestre Toten kommune.

Arbeidsgruppen ble sammensatt tverrfaglig med representanter fra flere kommunale
tjenesteområder og startet jobben i juni 2015.

Det kriminalforebyggende arbeidet må rettes inn mot barn, unge og voksne som k an bli
utøvere av – eller rammet av – hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Med handlingsplanen ønsker Vestre Toten kommune å styrke og videreutvikle d et
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Målet er å forebygge hatkriminalitet og voldelig
ekstremisme. Det kreves forebyggende og målrettet arbeid for at Vestre Toten fo rtsatt skal
være en trygg kommune å bo i.

Vår lokale handlingsplan bygger på de samme prinsippene som den nasjonale
handlingsplanen (Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekst remisme,
Justis- og beredskapsdepartementet 2014), og tar primært sikte på å styrke det
forebyggende aspektet knyttet til ekstremisme.

Politirådet tar planen årlig opp til revidering.

Definisjoner (hentet fra Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme,

Justis- og beredskapsdepartementet 201 4)

Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av
vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. En radikaliserings-

prosess som leder frem til voldelig ekstremisme kjennetegnes av:

• en kognitiv utvikling mot en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatnin g, der det ikke er
rom for alternative perspektiver.

• dernest en videre utvikling der virkelig-hetsoppfatningen oppleves så akut t og alvorlig
at voldshandlinger er nødven-dige og rettferdige.

Voldelig ekstremisme forstås her som aktiviteten til personer og grupperinger som er villige
til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.



Hatkriminalitet forstås her som straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av
negative holdninger til en person eller gruppes faktiske eller opp- fattede etnisitet, religion,
politiske tilhørighet, seksuelle orientering, kjønns-uttrykk eller nedsat te funksjonsevne.
Voldelig ekstremisme er den mest ytterliggående formen for hatkriminalitet.

Samarbeidende parter:

1. Politirådet

2. Politiet

3. VTK:

N AV:

Flyktningetjenesten

Ungdomsteam

Tiltaksteam

Kommunens kriseledelse

Kommunens kriseteam

Helseavdelingen:

Helsesøstertjenesten

Kommunelegen

Barnevern

Grunnskolen

Barnehagene



Kulturavdelingen:

Ungdomsavdelingen

Kulturskolen

Ungdomsrådet

Frivilligkoordinator

4 f-gruppe

4. Raufoss Videregående Skole

5. Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner

6. Idrettsrådet

7. Konfliktrådet

8. Oppland flerkulturelle råd

9. I M DI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet)

10. Kirkesamfunn/Livssynsorganisasjoner

11. I M DI

12. Politiske partier

13. Flerkulturelt råd

14. Fagforeninger

15. Asylmottak

Mål og målgrupper

Visjon: Vestre Toten kommune skal være en trygg kommune uten hatkriminalitet o g voldelig
ekstremisme

Mål: Samarbeidspartene skal etablere en god samordning av ressurser for å forebygge
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.



Målgrupper:

Innbyggere som deltar/befinner seg i utsatte miljøer med kriminalitet,
marginalisering eller ekstremisme.

Personer som står i fare for å bli rekruttert til voldelige og ekstreme miljøe r, som
ønsker å forlate disse eller som opererer alene.

Ansatte i VTK og hos andre samarbeidsparter, samt frivillige, som jobber med
forebygging.

Innsatsområde 1:

Sikre samordning, koordinering og samarbeid.

Tiltak 1: Nasjonal handlingsplan – oppfølging.

Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2014) legger opp til
at politirådene og SLT har ansvar for å koordinere og iverksette forebyggi ng lokalt. Relevante
tiltak er under oppfølging. Det satses på et nært samarbeid med statlige instanser som følger
opp regjeringens handlingsplan.

Ansvarlig for utføring: Vestre Toten kommune v/politirådet

Forankring i dokument: Justis – og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot
radikalisme og voldelig ekstremisme.

Tiltak 2: Forankring av ansvar for forebygging av radikalisering, hatkriminal itet og voldelig
ekstremisme i Vestre Toten kommune.

I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme av 2014, legges det
opp til en bred tilnærming til utfordringene. Det forebyggende arbeid et mot radikalisering,
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme skal styrkes gjennom økt kunnskap, mer samarbeid
og bedre koordinering. Innsatsen må styrkes på tvers av fagområder og samfunnssektorer.
Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig, og møte dem med tiltak som
virker.

Arbeidet blir bygget på de samme grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet.

Arbeidet må gjøres på en måte som bidrar til å skape tillit, bygge relasjoner o g kompetanse.
Å møte den enkelte med respekt og et åpent sinn er svært viktig.



Et inkluderende samfunn der alle har mulighet for deltagelse ut fra sine egne ressurser og
interesser vil virke forebyggende på både sosial utstøting, marginalisering og kriminali tet.

Det er viktig at det forebyggende arbeidet gjøres på en måte som ikke bi drar til
stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller
sosioøkonomisk status.

Ansvar for utføring: Vestre Toten kommune v/ politirådet

Forankring i dokument: Justis – og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot
radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tiltak 3: Kontaktforum – radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Det opprettes et faglig kontaktforum med maks 5 fagkompetente personer. Foru met skal
bidra med videreutvikling av tiltak, informasjon, råd, dialogmøter og kompetanse heving hos
de involverte.

Ansvar for utføringen: Rådmannen

Tiltak 4:Dialog- og folkemøter:

Ønskelig at det opprettes samarbeidsforum mellom trossamfunn, samt møter der
kommunenes innbyggere kan møtes til dialog. Videre er det ønskelig at samarbeidsf orumet
arrangerer dialogmøter, workshops, seminarer, konferanser m.m. Arbeidet skal bidra til å
styrke tros – og livssynsdialogen med kommunenes øvrige befolkning, samt styrke
forebyggingen.

Ansvarlig for utføring: Kontaktforumet

Tiltak 5: Samarbeid med frivillige aktører:

Vestre Toten kommune vil styrke og koordinere samarbeidet med frivillige organisasj oner
som arbeider med å fremme en inkluderende kommune, samt som forebygger
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Vestre Toten.

Arbeidet skal bidra til å styrke livssynsdialogen og forebyggingen.

Ansvar for utføring: Kontaktforumet

Tiltak 6: Prosjektkoordinator/SLT-koordinat or :

Det søkes om midler til å ansette en prosjektkoordinator/SLT-koord inator som vil ha
hovedansvar koordinering av planen i sin helhet. Vedkommende vil ha SLT koordinator
funksjon i stillingen.

Ansvarlig for å søke midler: Rådmannen.



Innsatsområde 2:

« Sikre trygge og inkluderende skoler og bomiljøer»

Tiltak 1:Tidlig innsats og forebygging:

Erfaringer fra internasjonalt og nasjonalt arbeid viser at en av risikofaktorene for å trekkes til
radikale miljøer som aksepterer voldelige uttrykk, er utenforskap og marginaliseri ng.
Marginalisering innebærer at noen skyves ut, eller faller utenfor vanlig d eltakelse på arenaer
som de er forventet å delta på. Likeverdighet innebærer at alle deltar i fellesskapet ut fra
sine egne forutsetninger og på egne premisser. For å få til dette må det være en viss
toleranse for ulikheter og romslighet på de arenaer som barn og unge befinner seg på.

Tidlig forebygging i barnehage og skole innebærer å sende tydelige signal er på at ulikhet
både er akseptert og velkomment. Barnehage og skole skal gi alle barn og unge opplevelse
av mestring og utvikling. God mestringsopplevelse blir derfor sentralt i et
forebyggingsperspektiv. I arbeidet med å kartlegge et barns faglige og sosiale ut vikling skal
alle barn og unge først og fremst sammenlignes med seg selv. Denne holdningen ti l barn og
unge formidles til alle ansatte i barnehage og skole.

Ansvar for utføring: Barnehagesjef og Grunnskolesjef

Tiltak 2:Forebyggende tiltak i skole:

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt læringsmilj ø, jfr Oppl.l. § 9a.
Viktige elementer i skolens forebyggende arbeid er å vektlegge:

- Respekt, åpenhet og anerkjennelse

- Mestring og bekreftelse

- Tilhørighet og vennskap

- Tydelige og trygge voksne – rollemodeller

- Et godt og inkluderende læringsmiljø

- Opplæring i demokratisk kompetanse, medborgerskap, nettvett m.m

I Vestre Toten kommune skal alle barnehager og skoler ha en « Handlingsplan mot mobbing
og krenkende atferd», og et system for å følge opp at alle barn og unge har et godt
læringsmiljø.



I samarbeid med FAU ved den enkelte skole, skal det utvikles nettverk blant fore satte i de
enkelte klasser. Det skal være lett for foreldre å ta kontakt med hverandre for å samhandle
og lage arenaer for inkludering. Flere klasser har egne facebook grupper for utveksl ing av
informasjon. Skoler kan ha anbefalinger om hvordan foreldre kan arrangere bu rsdager og
andre sammenkomster for alle. Bærum kommune har et godt eksempel på en
«Foreldreveileder» som er oversatt til flere språk. Kommunalt foreldreutvalg i Vestre T oten
kan gjøre noe lignende.

Foreldremøter må inkludere alle foreldre. Foreldre som ikke kan godt nors k kan få
informasjon på forhånd før møtet. Foreldre bør få opplæring om det norske skolesystemet.
Utdanning er ofte nøkkelen for deltakelse og inkludering i samfunnet .

Skolen gir opplæring i demokrati og samfunnsforståelse. Det anbefales at temae t arbeides
inn i lokale læreplaner på hver enkelt skole. Som eksempel har Fredrikstad kommu ne laget
et undervisningsopplegg i samfunnsfag for ungdomsskolen
www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Undervisningsopplegg%20samfunnsfag%20-
%20Fredrikstad%20kommune.pdf

Ansvar for utføring: Rektor på den enkelte skole, skolehelsetjenesten og Kommunalt
foreldreutvalg

http://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Undervisningsopplegg%20samfunnsfag%20-%20Fredrikstad%20kommune.pdf
http://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Undervisningsopplegg%20samfunnsfag%20-%20Fredrikstad%20kommune.pdf


Tiltak 3: Forebyggende tiltak i boområder:

I Vestre Toten bor de fleste i private eneboliger. Tradisjonelt er det oft e lite samvær og
kommunikasjon mellom naboer i et boområde. Ettersom flere boområder har fått god e
veger og gatelys, er velforeninger blitt nedlagt. Borettslag har derimot egne velfore ninger
eller et styre som kan ivareta felles interesser for beboerne. Et forebyggend e tiltak kan være
å stimulere til at det etableres velforeninger eller grendelag for ul ike boområder. Det bør
legges vekt på å etablere treffpunkter – sosiale møteplasser i boområder. Dette vektlegges i
arealplanlegging og i reguleringsplaner.

Skolen i et boområde vil ofte være et naturlig samlingspunkt. Frivillige organisasjoner kan
benytte skolens lokaler til å arrangere ulike sosiale arrangementer som fremmer in kludering
og informasjon om ulike grupper i samfunnet. «Nattravner» kan bidra til trygge bo miljøer.

Dersom det etableres flyktningmottak i et boområde er informasjon ti l naboer svært viktig.
Utestengelse og marginalisering av mennesker fra en annen kultur skyldes ofte mangel på
kunnskap og informasjon.

Et konkret tiltak vil være at det arrangeres «Folkemøter» for ulike boområder, der
stedsutvikling og «slik vil vi ha det hos oss» settes på agendaen. Fyrverkeriet Kultur i Vestre



Toten kan være behjelpelig med arrangementene. Arrangementene bør bekjentgjøres på
Vestre Toten kommune side hjemmesider og facebook-side.

Ansvar for utføring: Prosjektkoordinator

Innsatsområde 3: Sikre tett og målrettet oppfølging av
enkeltpersoner og miljøer

Tiltak 1:

Personer som står i fare for å bli / eller antas å være rekru ttert til konflikter /
kamphandlinger – Forebygging av at ekstremisme oppstår

Ungdom som mangler tilhørighet, kan være særlig utsatt for rekruttering til ekstreme miljøer
som tilbyr et fellesskap. De ekstreme miljøene letes ofte opp på internett. I tilfeller der det
knytter seg bekymringer til at ungdom eller unge voksne er i fare for å bli rekru ttert til
ekstreme miljøer skal kommunen, i samarbeid med politiet, følge opp saken.

Som beskrevet i innsatsområde 2, er det viktig med tidlig innsats med fokus på forebygging,
der alle aktuelle parter involveres.

Erfaringer har vist at tett oppfølging av trygge voksenpersoner kan ha en positiv e ffekt på
ungdom som er i faresonen. Oppfølgingen bygger på prinsipper om hjelp og støtte til å
mestre eget liv og å drive løpende avradikalisering. En utsatt ungdom kan t renge støtte til å
avklare egne ressursmuligheter og alternative handlingsmønstre på flere felt, i nnen helse,
utdanning, familieforhold, jobb, venner og nettverk.

Det anbefales å bygge videre på allerede etablerte arenaer som konkret skal job be med barn
og unge, som står i fare for å falle utenfor samfunnet og bli rekruttert t il ekstreme miljøer.

Ansvar: Politiet

Tiltak 2:

Veiledning og informasjon til familie og pårørende

Det har vist seg at i mange tilfeller er foresatte uvitende om at deres b arn planlegger å reise
til konfliktområder. Dersom det blir varslet om en utreise, skal politiet o g kommunen enes
om videre oppfølging. I situasjoner der personer har reist ut av landet vil politiets og
kommunens primære oppgave knytte seg til oppfølging av familien til den ut reiste, som kan
ha behov for ulike kommunale tjenester. I dette arbeidet inngår opp følging av eventuelle
søsken som i en slik situasjon kan være ekstra sårbare.



Familiene i disse situasjonen vet ofte ikke hvilken instans de skal henven de seg til. Det
anbefales å utarbeide en veileder som inneholder faresignaler, varslingsruti ner og
kontaktinformasjon i kommunen. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med polit iet.

Ansvar: Prosjektkoordinator og politiet

Tiltak 3: Oppfølging av hjemvendte

I samarbeid med politi kan kommunen stå ovenfor utfordringer knyttet t il reintegrering av
hjemvendte personer som har oppholdt seg i ekstreme miljøer og hjemvendte
fremmedkrigere. I de sakene der hjemvendte personer straffeforfølges (fremmedkrigere), er
det politiet som tar saken videre. Kommunen kan eventuelt kobles inn etter ønske fra
politiet.

Personer som vender tilbake fra ekstreme miljøer i utlandet og som kan bli, elle r er en del av
et radikalt miljø, fordrer tett oppfølging. I saker der den hjemvendte ikke straffeforfølges,
vurderer kommunen i samarbeid med politiet aktuelle tiltak. Det er vikt ig at personen får
oppfølging av noen de har tillit til, samt å spille på ressurspersoner i personens nettverk.
Oppfølgingen kan omfatte tiltak på flere felt innen helse, utdanni ng, jobb, økonomi, sosiale
nettverk og familie.

Ansvar: Politiet

Innsatsområde 4:

Sikre informasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring

Tiltak 1: Vestre Toten kommune prioriterer å opprette en kommunal informa sjonsressurs
som har dette som del av sitt ansvarsområde.

Manglende kunnskap og manglende eller ubalansert informasjon er en vesent lig årsak til
mistenkeliggjøring og misforståelser mellom ulike grupper. Et godt informasjonsarbei d vil
være av stor betydning i integreringsarbeidet og i arbeidet for å motvirke u tvikling av
ekstremisme. Forskningsresultater tyder på at åpent debattklima virker preventi vt på
ekstremistiske handlinger.( Jacob Aasland Ravndal og Johannes Due Enstad, forskere ved
Forsvarets forskningsinstitutt). Kommunen bør ha et koordinerende ansvar for
informasjonsflyt og kompetansehevende tiltak. Gode holdninger til det å møt e mennesker
på rett måte blir vesentlig i arbeidet, og kan også være mål i noen av tilt akene. Det blir viktig
å identifisere arenaer der informasjonsinnhenting og kunnskapsoverføring kan finne sted, og
sikre at man når ansatte, foreldre og ungdom.

Ansvar : Rådmannen/kommunestyret



Tiltak 2: Dialogmøter med tematikk knyttet til utvikling av ekstremisme arrangeres mi nst
to ganger i året.

Ansvar: Tverrfaglig ressursgruppe som opprettes av rådmannen

Tiltak 3 : Si kre rett informasjon til rett tid.

Utarbeide sentral informasjon på flere språk. Relevante eksempler er foreldreveiled er på
mange språk og en enkel oppskrift for hvordan ulike yrkesgrupper skal forhold e seg til
ekstreme meninger eller radikalisering.

Ansvar: VTK Informasjonsressurs i samarbeid med prosjekt/SLT-koordinator og aktuel le
tjenesteområder

Tiltak 4: Skaffe informasjon om ekstreme miljøer ved samarbeid med politi et og
nettverksarbeid i kommunen.

Ansvar: Politirådet

Tiltak 5: Oppfølging og revidering av Handlingsplan mot ekstremisme i Vestre Toten
kommune.

Ansvar: Politirådet




