
 
   

 
 
 
 
 
Kære Helle Jønch 
 
Tak for din henvendelse af d. 3. maj 2022, hvor du har stillet spørgsmål 
til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. antiradikalise-
ringsindsatsen i København. 
 
Spørgsmål 
1. Hvordan er status på antiradikaliseringsenheden i København Kom-

mune? 
2. Hvordan fordeles ressourcerne i antiradikaliseringsenheden på en-

hedens forskellige arbejdsopgaver? 
3. Ifølge vedhæftede artikel kom en stor gruppe af syrienskrigerne fra 

Danmark. Ved forvaltningen hvor mange af disse der kom fra Kø-
benhavn? Mindst 158 personer er rejst ud som fremmedkrigere 
(jyllands-posten.dk) 

4. Har forvaltningen indtryk af om de tidligere syrienskrigere i dag be-
finder sig i København og om det radikaliserede miljø i dag udgør 
samme størrelse som tidligere?  

 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Ad 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager årligt en status 
på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens arbejde med forebyg-
gelse af ekstremisme. Udvalget blev senest forelagt en afrapportering 
på Handleplan 2020-21 den 19. april 2022. Afrapporteringen er vedlagt 
svaret i bilag.  
 
Ad 2: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens bevilling til fore-
byggelse af ekstremisme blev i 2021 anvendt, jf. følgende tabel: 
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Initiativ Mio. kr. 2021  
Samfundsniveau: Børn, forældre og foreninger 

- Skoleindsats  0,4 mio. kr. 

- Forældreindsats  0,3 mio. kr. 

- Moskenetværk 0,01 mio. kr. 

I alt  0,7 mio. kr. 
Gruppeniveau: Miljøer med risiko for ekstremisme 

- Uddannelse i Relationsdannende og Genoprettende 

praksis  
0,1 mio. kr. 

I alt 0,1 mio. kr. 
Individniveau: Individer i ekstremistiske miljøer/i risiko for radikali-
sering 

- Udvikling af indsats overfor ressourcestærke borgere 0,1 mio. kr. 

- Mentor og pårørendecoach. 0,2 mio. kr. 

I alt  0,3 mio. kr. 

Professionelle: Fagpersoner med kontakt til sårbare borgere 
- Opmærksomhedsindsats  0,1 mio. kr. 

I alt  0,1 mio. kr. 
Årsværk  

Medarbejdere til udvikling, drift og implementering af 

handleplanens initiativer 
1,8 mio. kr. 

Medarbejdere til arbejdet med borgersager i regi af In-

fohus København* (kommunal infohustovholder)  
1,6 mio. kr. 

I alt 3,4 mio. kr. 

  

I alt initiativer i Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen  

4,6 mio. kr. 

* Infohus København er et tværgående samarbejde, hvor Københavns Kom-
mune, Københavns Politi, psykiatrien og Kriminalforsorgen koordinerer håndte-
ringen af ekstremismebekymringer om borgere i København. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats til forebyggelse 
af ekstremisme er finansieret via Budget 2019 og Budget 2020 med 
henholdsvis 2,4 mio. kr. i årene 2019-22 fra Budget 2019 og 2,2 mio. kr. 
i årene 2020-23 fra Budget 2020. Det vil sige, at der er budgetudløb på 
en del af bevillingen til forebyggelse af ekstremisme mellem 2022 og 
2023. 

I Budget 2020 er desuden afsat følgende midler til forebyggelse af eks-
tremisme i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
årene 2020-23:  

Forvaltning Aktiviteter 2021  
(mio. kr.) 

Socialforvaltningen Arbejde med borgersager 1,8 
Børne- og Ung-
domsforvaltningen 

Aktiviteter i skoler (udmøntes 
i samarbejde med BIF) 0,3 

I alt   
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Ad 3: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke kendskab til, 
hvor mange af de personer der er udrejst til Syrien/Irak for at tilslutte 
sig militant islamistiske grupper, der har haft bopælskommune i Køben-
havn.  
 
PET vurderer i den seneste Vurdering af terrortruslen mod Danmark 
(marts 2022), at mindst 161 voksne personer siden sommeren 2012 er 
eller har været udrejst fra Danmark til Syrien/Irak for at tilslutte sig mili-
tant islamistiske grupper. PET har ikke offentliggjort tal på de udrejstes 
bopælskommune. Efterretningstjenesten vurderede dog i 2015, ”… at 
personer er udrejste fra store dele af landet, men at flest er rejst fra Kø-
benhavn, Aarhus, Odense og visse andre provinsbyer.”  
 
Ad 4: PET vurderer i trusselsvurderingen fra marts 2022, at af de 161 ud-
rejste er ca. halvdelen på nuværende tidspunkt tilbage i Danmark eller 
har taget ophold i andre – primært europæiske - lande. PET oplyser, at 6 
voksne personer siden 2016 er blevet sigtet for overtrædelse af bestem-
melser i straffelovens kapitel 12 of 13 i forbindelse med deres ophold i 
konfliktzonen og derfor enten er idømt fængselsstraf eller fortsat vare-
tægtsfængslet.  
 
Det er svært at sige noget specifikt om, hvorvidt det ekstremistiske miljø 
i dag udgør samme størrelse som tidligere. Der har ikke været en terror-
handling i København siden 2015, og udrejse fra Danmark til konfliktzo-
nen i Syrien/Irak for at tilslutte sig militante islamistiske grupper er så 
vidt vides stoppet. Der findes dog fortsat ekstremistiske risikomiljøer i 
København og infrastruktur for ekstremisme på internettet, som bidra-
ger til en fortsat spredning af propaganda og rekruttering af køben-
havnske borgere. Udfordringens fortsatte alvor ses bl.a. i, at der de se-
neste år har været en række terrorsigtelser og domme, som også har in-
volveret københavnske borgere. Samtidig står København, ligesom re-
sten af Danmark og Europa, overfor kommende løsladelser af et øget 
antal af indsatte med terrorsager og bekymringer i relation til ekstre-
misme.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Becker Andersen 
Kst. administrerende direktør  
 


