Fakta om udmøntning af satspuljeaftale den 27. januar 2015
Justitsministeren, socialministeren og rets- og socialordførerne for satspuljepartierne har i dag indgået
en samlet udmøntningsaftale om anvendelsen af satspuljemidlerne på radikaliseringsområdet.
Med satspuljeaftalen 2014 blev der afsat en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme. Det blev samtidig aftalt, at den nærmere udmøntning af denne ramme
skulle aftales mellem satspuljepartierne, justitsministeren og socialministeren. Der er den 27. januar 2015
opnået enighed om en samlet udmøntningsaftale.

Aftalens indhold
Den samlede udmøntningsaftale består af følgende initiativer:
Indsatsområder

Initiativer

Består af følgende delinitiativer

Indsatsområde 1 –
Styrket kommunal
indsats og opkvalificering
af fagfolk

Strategisk kommunalt
samarbejde og opkvalificering
af kommunale fagfolk

- Rådgivning og strategisk samarbejde med kommuner
og kommunenetværk

I alt 20152018 (mio.
kr.)
9,6

- Opkvalificering af fagpersoner
- Undervisningsmodul på Professionshøjskoler
- Øget forskningsindsats

Indsatsområde 2 –
Nye værktøjer til
forebyggelse af
radikalisering

Styrkede kommunale
handlemuligheder for personer
over 18 år

- Ændring af Serviceloven

Metoder til forebyggelse og
intervention tidligt i
radikaliseringsforløbet

- Etablering og uddannelse af landsdækkende
specialiseret mentorkorps

12,0

5,1

- Gruppebaseret ung-til-ung-dialog om ekstremisme
Forebyggelse af onlineradikalisering

- Styrket monitorering af ekstremisters færden og
propaganda på nettet

5,1

- Undervisningspakke om propagandateknikker og
kildekritik
Forebyggelse af udrejsende til
væbnede konflikter i udlandet

- Nationalt udrykningsteam

Styrket exit-indsats

- Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i
kriminalforsorgen
- Exit-center
- Styrkelse af PET’s og kriminalforsorgens exitindsatser

1,4

14,1

- Rådgivning til kommuner om tværsektorielle exitindsatser
Indsatsområde 3 –
Mobilisering af
civilsamfund og
lokalmiljøer

Mobilisering af
civilsamfundsaktører og
forældre mv. i
forebyggelsesindsatsen

- Støtte til myndighedernes strategiske samarbejde
med lokale ressourcepersoner

10,2

- Kompetence- og kapacitetsopbygning af lokale
foreninger
- National hotline
- Familieorienteret forældrecoaching og pårørendenetværk
- PET’s styrkede outreach-indsats

Hertil kommer administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. og
evaluering af indsatserne på 3 mio. kr. over perioden.
I alt afsættes:

Kontakt
Journalister kan for yderligere informationer kontakte:



Presse- og kommunikationsrådgiver Anne Rosa Simonsen, Justitsministeriet, tlf. 4016 9917.
Pressevagt i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, tlf. 4070 6901.

60,9

