Tiltakskort som verktøy mot

Hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme
Tiltakskortet er ment brukt som en rettleder i situasjoner hvor
kommunen avdekker/mottar en bekymring eller melding om personer
som ytrer ekstreme holdninger eller på annen måte skaper bekymring
i forhold til hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme.
Viktig med presisering at alle har et ansvar for å melde bekymring.
Mange av opplysningene i slike saker vil være personsensitive ihht.
lovgivning og må behandles deretter. Avvergelsesplikten jfr. Strl. § 139
gjelder uansett.

Kartlegging av situasjonen

* Hvor
* Når
* Hvem
* Hva
* Hvordan

Analysere bekymringen

* Hvorfor
* Historikk
* Kontekst
* Tredjeperson // hente ytterligere info ?
* Hyppighet av bekymringsfulle indikatorer
* Alvorlighetsgrad - gjøre vurdering av hvilke fase den involverte er i:
(Intensjonsdannelse - Informasjonsinnhenting - "Angrepsmidler"/utstyr Trening/angrepsforberedelser)

RESTBEKYMRING =

Tiltak (benytte SMART metoden)

* Spesifikk
Tiltaket må være spesifikt og direkte tilknyttet til en eller flere av de bakenforliggende
årsakene til utfordringen/problemet.
(eksempel: diagnoser / oppvekstforhold / tapsopplevelser / atferdsproblematikk )
* Målbart
Tiltaket må være målbart og være gjenstand for loggføring med tanke på mulighetene for
evaluering.
(eksempel: bekymringssamtale/avklaringssamtale)

*Gjennomførbart
Tiltaket må være gjennomførbart etter en grundig vurdering av egen, problemeiers og
samarbeidspartners kapasitet til å gjennomføre tiltaket.
(eksempel: reflektere over egen og andre relevantes kompetanse )
*Relevant
Tiltaket må oppleves som relevant for radikalisering kontaktens del, problemeier og
samarbeidspartnere.
(eksempel: må gjøres kjent for de berørte slik at alle jobber informert)
*Tidsbegrensning
Tiltakene skal være tidsbegrenset - dette for å sikre at man velger effektive tiltak
(eksempel: ansvarlig gjøre parter og sette tidsfrister).

EVALUERING:

* Prosessevaluering - her skal man gjøre seg opp en mening om saksgangen ble
tilfredsstillende for alle parter.
* Effektevaluering - her skal man se på om man fikk ønsket resultat og om man eventuelt
må starte prosessen på nytt eller deler av den.
Ved mottatt bekymring bør den kommunale radikaliseringskontakten starte den beskrevne
metoden. Veldig ofte vil det være naturlig å samarbeide kjapt med lokal politikontakt (eller
motsatt dersom politikontakten mottar bekymringen). Det må avklares tydelig hvem som skal
ha ansvaret for å iverksette og følge opp tiltakene.
Politikontakten skal fortløpende vurdere involvering av Innlandet politidistrikts
radikaliseringskontakt og eller PST ved restbekymring rundt individer. Uansett vil
ovenstående metode sikre et godt meldingsmottak som igjen gir et godt grunnlag for videre
behandling av utfordringen.

