
Actioncard
Æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol



BEGREBSAFKLARING
Radikalisering og ekstremisme
Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvis til samfundsforhold, 
de er utilfredse med. Betegnelsen omfatter eksempelvis venstre ekstremisme, højre ekstremisme, og militant ekstremisme. 
Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimere sine handlin-
ger efter ekstremistisk ideologi. 

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
En æresrelateret konflikt er en konflikt, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Æren er tæt 
knyttet til familiemedlemmets seksualitet, som skal kontrolleres, så vedkommende bevarer sin ærbarhed.  
Negativ social kontrol er et delelement af æresrelaterede konflikter og kan i nogle tilfælde være første tegn på, at en konflikt er under optrapning, 
eller at et barn eller ung mistrives. I forlængelse heraf betegner negativ social kontrol handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad 
hæmmer eller begrænser det enkelte individs livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. 

Infohus
Infohuset er en kriminalpræventiv samarbejdsform, hvor de centrale aktører er tovholder fra politi og kommune, med forebyggelse kriminelle hand-
linger med ekstremistisk motiv som arbejdsområde. Kolding kommune har i samarbejde med Sydøstjyllands Politi etableret infohus Kolding (som 
altså er et samarbejde og ikke et fysisk hus). 

Ressourcepersonsordning
En ressourceperson kan udøve overordnet råd og vejledning i forhold til handlemuligheder i forhold til kommunens øvrige medarbejdere.

Hvis du har bekymringer i forhold til radikalisering og ekstremisme, kan denne bekymring drøftes med en ressourceperson.

Yderligere information
For uddybende information henvises til handleplanerne omkring radikalisering og ekstremise samt Negativ social kontrol. 



MYNDIGHEDSRÅDGIVER (OVER 18 ÅR)
ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol 
Sådan gør du, hvis du er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Bekymring 
Hvis du som myndighedsrådgiver er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, skal du drøfte din 
bekymring med den nærmeste ressourceperson. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten. 

Sparring
I samarbejde med ressourcepersonen vurderes det, hvorvidt der er behov for yderligere sparring ift. det videre sagsforløb. Sparringen kan gå på 
hvorvidt bekymringen kræver akut handling.  Ressourcepersoner har en særlig viden om området og kan derfor give en uformel sparring på konkre-
te bekymringer. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten.

Handling
Ved både tvivlssager samt alvorlig og akut bekymring skal du tage kontakt til en ressourceperson fra din forvaltning i forhold til at få sparring og af-
klaret handlemuligheder. 

Det er vigtigt at inddrage SEL § 12 a, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen skal sørge for gratis rådgivning til borgere som henvender sig på 
grund af æresrelaterede konflikter ligesom der skal vurderes om der er behov for at tilbyde og udarbejde en handleplan. 
§ 12 a. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer.

Handling Akut 
Hvis der er behov for akut handling skal du kontakte en ressourceperson (alternativt nærmeste leder). 
Ressourcepersonen er ansvarlig for, at der foretages en sikkerhedsvurdering og sikrer evt. kontakt til politiet. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten og sikrer opfølgning.



MYNDIGHEDSRÅDGIVER  (UNDER 18 ÅR)
ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol 
Sådan gør du, hvis du er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Bekymring
Hvis du som myndighedsrådgiver er bekymret for, at en barn eller en ung er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, skal du 
drøfte din bekymring med den nærmeste ressourceperson. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten. 

Sparring
I samarbejde med ressourcepersonen vurderes det, hvorvidt der er behov for yderligere sparring ift. det videre sagsforløb. Sparringen kan gå på 
hvorvidt bekymringen kræver akut handling.  Ressourcepersoner har en særlig viden om området og kan derfor give en uformel sparring på konkre-
te bekymringer. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten.

Handling  
Hvis i fortsat er bekymrede, skal der afholdes børnesamtale – alene med barnet/Den unge efter SEL § 50 stk. 3. Det skal vurderes, hvorvidt der skal 
foretages en børnefaglig undersøgelse efter SEL § 50. I skal vurdere, om der skal handles akut. I skal vurdere, om der skal laves en sikkerhedsplan. 
Vurder hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og informeres.

Hvis underretningen giver anledning til at antage, at der kan være behov for foranstaltninger jf. Servicelovens § 52, træffer Familierådgivningen afgø-
relse om at lave en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50.

Samtale med eller uden samtykke fra forældrene skal finde sted under udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. 

Handling Akut 
Hvis der er behov for akut handling skal du kontakte en ressourceperson (alternativt nærmeste leder). 
Ressourcepersonen er ansvarlig for, at der foretages en sikkerhedsvurdering og sikrer evt. kontakt til politiet. 
Myndighedsrådgiver har handlepligten og sikrer opfølgning.



ØVRIGE FAGPERSONER
ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
(lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandlæger, opsøgende medarbejdere mv)
Sådan gør du, hvis du er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Bekymring 
Hvis du som fagperson er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, skal du drøfte din bekymring 
med den nærmeste ressourceperson. 
Fagpersoner har handlepligt.

Sparring
I samarbejde med ressourcepersonen vurderes det, hvorvidt der er behov for yderligere sparring ift. det videre sagsforløb. Sparringen kan gå på 
hvorvidt bekymringen kræver akut handling.  Ressourcepersoner har en særlig viden om området og kan derfor give en uformel sparring på konkre-
te bekymringer. Fagpersoner har handlepligt.

Handling
Under 18 år: Er i bekymrede for den unges udvikling og trivsel, skal I vurdere, om der skal laves en underretning jf. SEL § 153 (Skærpet underret-
ningspligt). 
Over 18 år: Ved både tvivlssager samt alvorlig og akut bekymring skal du tage kontakt til en ressourceperson fra din forvaltning i forhold til at få 
sparring og afklaret handlemuligheder. 
Der kan være alvorlige konsekvenser i sådanne sager og den enkelte borgers sikkerhed kan dermed være særlig udsat. Derfor skal der løbende 
foretages en risikovurdering, samt eventuelt udarbejdes en sikkerhedsplan. 

Handling Akut
Hvis der er behov for akut handling skal du kontakte en ressourceperson (alternativt nærmeste leder). 
Ressourcepersonen er ansvarlig for, at der foretages en sikkerhedsvurdering og sikrer evt. kontakt til politiet. 
Fagpersonen har handlepligten indtil sagen er overgivet til politi eller anden myndighed.



RESSOURCEPERSONER 

Børne-, Uddannelses- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Jobcentret
Socialrådgiver, Modtagelse og Service, 
Githa Nadi Holm, githo@kolding.dk,
Tlf. 79797474, mobil 21336149 

Socialrådgiver, Job og Integration,
Tommy Kyed Stoffers Hansen
tokh@kolding.dk, Tlf. 79797371

Socialrådgiver, Job og Integration, 
Anne Sofie Bernlow,
bann@kolding.dk, Tlf. 79796255, 
mobil 29745388

Ungecentret
Jobrådgiver, BUA Ungeenheden, 
Saban Quame,
sabqu@kolding.dk, Tlf. 79794428

Talentudvikler, Ungeenheden, Anna 
Nørgaard Thomsen,
annth@kolding.dk, Tlf. 79795277

Skoleområdet
Skolekonsulent, skoleområdet, Peter 
Brøndsted Jacobsen,
pbrj@kolding.dk, Tlf. 79791814, 
mobil 51185872

Socialforvaltning
Chefkonsulent, Stab for Social og 
Handicap, Kim Hansen,
kimh@kolding.dk, Tlf. 79792516, 
mobil 24408806

Socialrådgiver psykiatrirådgivningen 
Christina Mølholm, chmol@kolding.dk, 
Tlf. 79799636

Familierådgivningen
Faglig koordinator for skole og 
dagtilbudsrådgiver, Bettina Beyer,
bbey@kolding.dk, Tlf. 79799709, 
mobil 24340756

Ungekontakten
Ungekonsulent, Susanne Frahm,
sbic@kolding.dk, Tlf. 79794129, 
mobil 24208218

Fritidsjobkonsulent, 
Jeanette Krogager Lundfald,
jkrl@kolding.dk, Tlf. 79794120, 
mobil 24209471

Infohuset
Politiassistent, Sydøstjyllands Politi, 
Thomas Stegemejer
tst014@politi.dk, Tlf. 22369441

Lokal infohus
Politiassistent, Solveig Rasmussen,
SRA013@politi.dk, Tlf. 61133847


