Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning
til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer)
Folketinget vedtog den 10. december 2015 L 5 Lov om ændring af lov om social service
(Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade
ekstremistiske miljøer). Dette brev indeholder en orientering om indholdet af loven.
Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan ses på Retsinformation via
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=176322
Information om forebyggelse af radikalisering i øvrigt samt om rådgivningsmuligheder
kan findes på
http://uibm.dk/arbejdsomrader/demokrati/forebyggelse-af-ekstremisme-ogradikalisering
Lov nr. 1576 af 15. december 2015
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Lov nr. 1576 af 15. december 2015 om ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske
miljøer) trådte i kraft den 1. januar 2016.
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Lovændringen gennemføres som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en
styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Det fremgår af aftalen,
at den sociale forebyggelsesindsats over for børn, unge og voksne, som er i risiko for
radikalisering, skal styrkes.
Formålet med lovændringen er at styrke kommunens rådgivningsindsats over for personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske
miljøer og grupperinger. Lovændringen giver kommunerne mulighed for at yde målrettet rådgivning og udføre kontaktskabende arbejde overfor denne målgruppe som led i
rådgivningsindsatsen. Kommunerne får derudover mulighed for at tilrettelægge rådgivningen som kontaktperson- eller mentorordninger. Lovændringen giver dermed kommunen bedre muligheder for at videreføre igangsatte forebyggelsesindsatser efter servicelovens kapitel 11 efter det fyldte 18. år, hvis det vurderes, at der er behov for dette.
Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme
§ 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år har mulighed for at
få gratis, målrettet rådgivning i henhold til § 10, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko
for at blive radikaliserede eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning
efter stk. 1 etablere kontaktperson- eller mentorordninger.
Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne lov eller
anden lovgivning.
Stk. 4. Rådgivningen efter stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren.
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Målrettet rådgivning og opsøgende arbejde
Kommunerne skal tilbyde målrettet rådgivning til personer over 18 år, der er i risiko for
radikalisering eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer jf. § 12 b, stk. 1. Dermed
styrkes kommunernes mulighed for at udføre en sammenhængende og helhedsorienteret forebyggelsesindsats over for personer over 18 år, der er risiko for radikalisering.
Den målrettede rådgivning skal kunne gives som et åbent og lettilgængeligt tilbud for
borgeren. Tilsvarende rådgivning efter servicelovens § 10 skal rådgivningen kunne gives
som et anonymt tilbud. Den målrettede rådgivning kan være en faktuel rådgivning om
borgerens muligheder efter serviceloven, anden lovgivning eller hos frivillige organisationer. Derudover kan rådgivningen have et motiverende sigte med henblik på at få borgeren til gennem kommunernes målrettede rådgivningsforpligtelse at modtage støtte til
at forebygge en radikaliseringsproces eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske
miljøer.
Kommunerne får mulighed for at udføre opsøgende arbejde og af egen drift kontakte
personer, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske
miljøer. Rådgivningen ved opsøgende arbejde har som udgangspunkt det samme indhold, som den almene rådgivningsforpligtelse dvs. faktuel information og motiverende
samtaler.
Det opsøgende arbejde kan bl.a. ske på baggrund af oplysninger fra enhedsforvaltningen
om borgere, som er i risiko for radikalisering. Kommunen kan på den baggrund med
fordel inddrage de borgerrettede indsatser i kommunen med henblik på at identificere
borgere i risiko for radikalisering samt borgere med tilknytning til ekstremistiske miljøer,
som eventuelt vil kunne motiveres til at forlade miljøerne. Relevante borgerrettede
indsatser kan være den kommunale beskæftigelsesindsats, kultur- og fritidstilbud, boligsocial indsats og sociale indsatser i øvrigt.
Eventuel udveksling af oplysninger og behandling af de pågældende oplysninger vil skulle ske efter persondatalovens §§ 5-8.
Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger 3.3 og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 b, stk. 1.
Kontaktperson- eller mentorordninger
Kommunen kan som led i tilrettelæggelsen af den målrettede rådgivning efter stk. 1,
etablere kontaktperson- eller mentorordninger jf. § 12 b, stk. 2. Kontaktpersoner eller
mentorer behøver ikke være ansat af kommunen, men kan være personer, som kommunen indgår individuelle aftaler med. Flere kommuner kan samarbejde om etablering
af tilbud, og kommunen kan også benytte private tilbud. Kontaktpersoner og mentorer
bør have personlige og faglige kompetencer, det gør dem i stand til at skabe kontakt til
målgruppen og opbygge og vedligeholde positive relationer. Kontaktpersoner og mentorer skal støtte den enkelte i at etablere et liv uden for ekstremistiske miljøer.
Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger 3.3 og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 b, stk. 2.
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Yderligere støtte
Kommunerne skal i forbindelse med den målrettede rådgivning overveje, om den pågældende person har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning, jf. §
12 b, stk. 3. Samtidig skal kommunen sikre, at rådgivningen bliver koordineret med
eventuelle andre indsatser, som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. Sådanne indsatser vil understøtte en helhedsorienteret indsats til personer, som er i
risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer.
Blandt andet skal rådgivningsindsatsen overfor personer, der er omfattet af Kriminalforsorgens forebyggelsesindsats eller exitforløb, i relevant omfang koordineres, så der er
kontinuitet og sammenhæng med de øvrige resocialiserende indsatser i kommunen,
herunder indsatsen for at løsladte får bolig, uddannelse og beskæftigelse.
Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger 3.3 og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 b, stk. 3.
Samtykke
Den målrettede rådgivning skal ske i samarbejde med borgeren jf. § 12 b, stk. 4. Det er
afgørende, at borgeren er motiveret til at indgå i en forebyggende indsats eller modtage
støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Hvis borgeren ikke er motiveret, kan kommunen vælge at iværksætte motivationsfremmende tiltag som periodiske samtaler og opfølgning med borgeren.
Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger 3.3 og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 b, stk. 4.
Spørgsmål vedr. lovændringen bedes indsendt på mail til uibm@uibm.dk
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