
Har din kommune en handlingsplan? 

Kommunerne spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af 

ekstremisme og radikalisering i Danmark.

Læs mere i denne folder om kommunale handlingsplaner, 

som er et vigtigt skridt på vejen til forebyggelse af 

ekstremisme og radikalisering. 

Forebyggelse af ekstremisme

Har din kommune: 

 En fælles forståelse af forebyggelse af ekstremisme?

 En strategi og vision for indsatsen?

 Klarhed over interne og eksterne interessenter?

 En handlingsparat, udførende organisering?

 Arbejdsgange i tilfælde af bekymringshenvendelser?

 Koordinering på tværs af forvaltninger?

 Konkrete og velbeskrevne indsatser?

I så fald er en handlingsplan til 

forebyggelse af ekstremisme 

og radikalisering et godt sted 

at starte.

Nej eller delvist?

Processen har gjort 

os bevidste om, hvad 

vi mangler, og hvad vi 

skal have ekstra 

fokus på.
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme understøtter det forebyggende arbejde 

blandt kommuner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, 

boligorganisationer, foreningslivet m.v.

Se mere på www.stopekstremisme.dk.

http://www.stopekstremisme.dk/


Med en handlingsplan sikrer kommunen det nødvendige fokus på 

området, uanset hvilken form for ekstremisme, der er tale om. 

Handlingsplanen bidrager til kommunens samlede 

forebyggelsesindsats både strategisk og operationelt og skal 

dække spektret fra den generelle forebyggelse af ekstremisme og 

radikalisering til handling i den akutte situation.

En fokuseret handlingsplan er kommunens fundament til at 

understøtte tre væsentlige opgaver:

Hvad er behovet?

Selvom Danmark er blandt de 

tryggeste lande i verden, har Kundby-

sagen, angrebet på Krudttønden og 

sager om danske fremmedkrigere 

været med til at sætte forebyggelse af 

ekstremisme og radikalisering på den 

politiske dagsorden.

Centralt i den danske 

forebyggelsesindsats er kommunen, 

der derfor skal være rustet til at løfte 

opgaven.

Hvorfor en handlingsplan?

Hvad er gevinsten?

Nogle siger: Hvorfor i 

himlens navn gider I 

beskæftige jer med 

det hos jer?, men 

fordi man bor langt 

ude på landet, kan 

man ikke bare sige, 

at sådan noget som 

Kundbysagen ikke 

kan ske hos os.
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En handlingsplan er med til at:

Sikre nødvendig opmærksomhed på området.

Understøtte en sammenhængende indsats.

Klarlægge kommunens målsætninger.

Specificere roller og ansvarsfordeling.

Beskrive den interne og eksterne organisering.

Sikre samspillet med andre myndigheder.

Kortlægge og beskrive kommunens indsatser.

Sikre en fast procedure for håndtering af bekymringer.

Forankre den samlede indsats i kommunen.

Handlingsplanen styrker sammenhængen med den generelle 

forebyggelsesindsats på tværs af kommunen. Den sikrer, at 

ledere og medarbejdere kan håndtere bekymringer i tide og 

agere hurtigt i akutte situationer, og at bekymrede borgere og 

frontmedarbejdere ved, hvor de skal henvende sig.

Vores plan holder, og vi ved, at vi kan handle, hvis det en dag 

brænder på. Det skaber ro i organisationen.
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