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Actioncard ved hjemrejse fra eller udrejse til væbnet konflikt i udlandet (under 18 år) 
Alle ansatte ved Rebild Kommune der har kendskab til eller mistanke om, at en ung under 18 år rejser til, eller kommer hjem fra væbnet konflikt i udlandet, er forpligtede til 
at følge denne instruks: 

 

Mistanke/kendskab 
opstår

Videregivelse af 
information Tovholder Aktions-gruppen Sparring Handling

  

Medarbejder får 
mistanke om eller 

kendskab til 
radikalisering.

Kontakt SSP-
konsulent 

(tlf.  99 88 77 03 eller 
via omstillingen tlf. 

99 88 99 88 )

SSP-konsulent 
informerer 
omgående:

- Koordinator i Mini-
infohuset 

(tlf. 30 66 23 16)
- Funktionsleder 
Socialområdet 

(tlf. 99 88 94 64)
- Centerchef Familie 

og Handicap 
(tlf. 99 88 77 77)

- Centerchef Børn og 
Unge 

(tlf. 99 88 77 95)

SSP-konsulent er 
tovholder i 

processen, og har 
det overordnede 

ansvar for omgående 
at informere 

relevante aktører i 
processen og 

indkalde 
aktionsgruppen til 

arbejdsmøde. 
Arbejdsmøde i 

aktionsgruppen skal 
holdes senest 3 dage 
efter underretning. 

SSP-konsulent 
indkalder 

aktionsgruppen til 
arbejdsmøde. 

Aktionsgruppen 
består udover 
tovholder af:

- Team Tidlig Indsats 
- Funktionsleder 
Socialområdet 

(tlf. 99 88 94 64)
- Ungdomsskoleleder 

(tlf. 99 88 83 64)
- Øvrige med relation 

til den unge

SSP-konsulent holder 
løbende koordinator 

i Mini-infohuset 
orienteret 

(tlf. 30 66 23 16)
Mini-infohuset kan 
også hjælpe med 

sparring i processen.  

Støtte og rådgivning 
til den unge - 

eventuelt gennem en 
psykologisk indsats. 

Særligt fokus på 
uddannelse, 

beskæftigelse og 
fritidsaktiviteter. 

 

Mini-infohuset: Thomas Elkjær Vestergaard, politiassistent og kontaktperson ● tlf. 51 71 54 90 ● mail: tev001@politi.dk 

Det regionale INFO-hus: Allan Krarup, INFO-hus koordinator ● tlf. 51 79 22 01 ● mail: njyl-radikalisering@politi.dk  
 

mailto:njyl-radikalisering@politi.dk


     
 

Actioncard ved hjemrejse fra eller udrejse til væbnet konflikt i udlandet (over 18 år) 
Alle ansatte ved Rebild Kommune der har kendskab til eller mistanke om, at en borger rejser til, eller kommer hjem fra væbnet konflikt i udlandet, er forpligtede til at følge 
denne instruks: 

 

Mistanke/kendskab 
opstår

Videregivelse af 
information Tovholder Aktions-gruppen Sparring Handling

 

  

Medarbejder får 
kendskab til eller 

mistanke om 
radikalisering. 

Medarbejder 
kontakter SSP-

konsulent
(tlf. 99 88 77 03 eller 

via omstillingen tlf. 99 
88 99 88 )

SSP-konsulent 
informerer 
omgående: 

- Det regionale INFO-
hus (se nedenfor)

- Centerchef Familie 
og Handicap 

(tlf. 99 88 77 77)
- Centerchef Center 

Arbejdsmarked 
Borgerservice 

(tlf. 99 88 88 54)
- Lokalt Politioliti

SSP-konsulent er 
tovholder i processen, 

og har det 
overordnede ansvar 

for, omgående at 
informere relevante 

aktører i processen og 
indkalde 

aktionsgruppen til 
arbejdsmøde. 
Arbejdsmøde i 

aktionsgruppen skal 
afholdes senest 3 

dage efter 
underretning.

SSP-konsulent indkalder 
aktionsgruppen til 

arbejdsmøde. 
Aktionsgruppen består 

udover tovholder af: 
- Funktionsleder 

Ungeenheden, Center 
Arbejdsmarked 
tlf. 99 88 88 50

- UU-vejleder fra Center 
Arbejdsmarked (udpeget 

af funktionslederen)
- Ungdomsskoleleder 

(tlf. 99 88 83 64)
- Øvrige relevante med 

relation til borgeren
- Lokalt politi

Tovholder holder 
løbende det 

regionale INFO-hus 
orienteret (se 

kontaktoplysninger 
nedenfor). 

INFO-huset kan også 
hjælpe med sparring 

i processen. 

Særligt fokus på 
uddannelse og 

beskæftigelse af 
borgeren.

 Støtte og rådgivning 
eventuelt gennem 

en psykologisk 
indsats. 

 

 

 

Det regionale INFO-hus: Allan Krarup, INFO-hus koordinator ● tlf. 51 79 22 01 ● mail: njyl-radikalisering@politi.dk
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