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SPØRSMÅL TIL ORFØREREN: ODINS SOLDATER
Jeg viser til begrunnede spørsmål mottatt 27. januar:
Krisen vi opplever i Europa med store flyktningestrømmer fører med seg bekymring. Sylvi
Listhaug har rett – alle som sier de ikke er bekymret, lyver! SV er spesielt bekymret for to ting; at
folk med rett til beskyttelse ikke lenger skal få det fordi Norge med sitt politiske flertall har valgt
å utfordre Folkeretten ved å tolke den så strengt at FNs høykommisær for flyktninger mener at
det faktisk er ført til brudd på den. Den andre bekymringen, mulighetene den polariseringen som
følger med debatten kan føre til en oppblomstring av ekstreme handlinger og meninger.
Både Sverige og vi her i Norge har i det siste opplevd uakseptable handlinger fra høyreekstreme og
rasistiske miljøer, og våre nærområder har opplevd terrorhandlinger fra ekstremislamistiske
miljøer. Hatretorikk florerer, og det er mer vanlig å stenge kommentarfelt i media ved publisering
av innvandringsrelaterte saker, enn å holde dem åpne.
Vi må aldri la de ekstreme få dominere verken debatten eller vår hverdag. Svaret på slike
handlinger er å ta utvikling av ekstreme miljøer på alvor uansett hvor de kommer fra.
Det er nå det er viktig at vi holder sammen, at vi klarer å inkludere de som er i risikosonen på
begge sider. Norge har nylig opplevd et massivt høyreekstremt angrep. SV mener det er behov for
en forsterket satsing på forebygging og bekjempelse av ekstremisme og hatkriminalitet både
høyreekstremisme og islamsk radikalisering .
Vi registrer at flere menneskerettighetsorganisasjoner etterlyser dette. Det er nå på høy tid at dette
arbeidet intensiveres!
På Sørlandet har vi nå fått varsel om at Odins Soldater har etablert seg. De skyver kvinner foran
seg som brekkstang for å fremme rasistiske holdninger under påskudd av at man skal beskytte
norske kvinner. Jeg føler meg mer utrygg av et nærvær av Odins Soldater, enn gjennom egen evne
til å beskytte meg.
SV lurer på hvilket fokus høyreradikale miljøer har i kommunens kriminalitetsforebyggende
arbeid?
SV lurer også på hva politiets strategi er for å slå raskt ned på gryende utspring av mindre kjente,
og mindre organiserte nynazistmiljøer i Kristiansand som vi med sikkerhet vet eksisterer.
Hva ønsker ordføreren konkret å gjøre med denne situasjonen fremover?
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Takk for spørsmål om en viktig sak. I arbeidet med svaret har jeg innhentet informasjon og
synspunkter fra kommunens administrasjon og Agder politidistrikt.
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme har hatt fokus i Kristiansand over
lenger tid. Kommunen har lang erfaring fra forebyggende arbeid rettet mot høyreekstreme
miljøer. Først rettet mot det høyreekstreme miljøet på tidlig 90-tall, ved århundreskiftet og
senest en oppblomstring i 2009. Erfaringen fra dette arbeidet er tatt inn i arbeidet med
dagens utfordringsbilde. Kommunen har fått anerkjennelse som en ekspertkommune
nasjonalt og nå også gjennom deltakelse i Strong Cities Network. Kristiansand kommunen
var en av de første kommunene som fikk utformet en veileder for forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme. I den nye kriminalitetsforebyggende planen som skal
behandles i Bystyret 16. mars, er forebygging av ekstremisme ett av seks satsingsområder.
Gjennom kriminalitetsforebyggende råd har kommunen og Agder politidistrikt tett kontakt
omkring utformingen av denne planen.
Utenforskap er en fellesnevner for flere av de personene som søker seg til ekstremistiske
miljøer. Ett av de viktigste grepene kommunen kan gjøre er derfor å satse systematisk på
inkluderingsarbeid på flere områder. FLIK-satsingen i Kristiansandsskolen og Inkludering,
mangfold og likestillingsstrategien eksempler på dette.
Svaret på ditt første spørsmål er derfor at det kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot
høyreradikale miljøer er og har vært prioritert høyt i kommunen.
Du stiller også spørsmål om hva politiet gjør for å slå ned på gryende utspring av
ekstremistiske miljøer.
Politiet på Agder rapporterer at de ikke har hatt noen økende alvorlige politimessige
utfordringer med høyre- eller venstre radikale grupperinger. Politiet er imidlertid klar over
muligheten for en oppblomstring av uønskede miljøer eller grupperinger, som følge av
dagens flyktningsituasjon. De har derfor fokus på å forebygge og håndtere radikalisering og
voldelig ekstremisme. På sentralt nivå har Politidirektoratet (POD) etablert et nasjonalt
prosjekt med intensivert etterretning og kartlegging av radikale og ekstreme grupperinger og
enkeltpersoner. Både Kripos og PST deltar i dette arbeidet, sammen med alle landets
politidistrikter.
I dette prosjektet inngår tett oppfølgning med personer og avklaring av problemstillinger
Politiet finner det nødvendig å rette ekstra fokus på. Når der avdekkes bekymring, er Politiet
tidlig i kontakt og har en lav terskel for inngripen. I oktober 2015 ansatte Politiet en egen
radikaliseringskoordinator i Agder politidistrikt, som i et fremtidig samarbeid med alle
kommuner i Agder og med Stiftelsen Arkivet, skal jobbe "tett på" med å kartlegge, forske, og
forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Både som ordfører og som privatperson er jeg bekymret for og til dels skremt over den
hatretorikken vi ser sprer seg i enkelte grupperinger. Jeg er derfor glad for at arbeidet for å
forhindre etableringen av ekstremistiske miljøer har vært en viktig del av kommunens arbeid
med å forebygge kriminalitet. Jeg ønsker også framover at Kristiansand kommune skal være
i front når det gjelder denne typen arbeid.
Med vennlig hilsen

Harald Furre
Ordfører
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