MYNDIGHEDSRÅDGIVER

ACTIONCARD
VOKSNE OVER 18 ÅR

Følgende er anvisninger til myndighedsrådgivere,
som er i kontakt med borgere, hvor der er bekymring
for negativ social kontrol og æresrelaterede
konflikter. I dette actioncard skitseres handlemulig
heder i sager der omhandler voksne over 18 år.

Symptomer og signaler særlige for voksne
Job og uddannelse

Opmærksomhedspunker

 Ægtefælle/familien vil bestemme niveau af
deltagelse på arbejdsmarkedet

 Husk tavshedspligt! Inddrag ikke familiemed
lemmer/venner

 Er opstillet begrænsninger ift. uddannelsesvalg

 Send ikke breve/sms/mail til borger (overvågning).
Brug alm. Brevpost og indkald til almindelige
møder

 Stort ansvar og mange forpligtelser i hjemmet
 Få eller ingen venner/veninder
 Meget fravær fra aktiviteter, hvor der er mødepligt
 Kommer for sent eller overholder ikke aftaler

 Hold ikke samtaler hjemme hos borger
 Obs på eventuelle børn
 Kan være nødvendigt at udarbejde sikkerhedsplan
(som borgeren kan få med)

Familierelationer
 Familie/ægtefælle overvåger og kontrollerer
adfærd eller sociale aktiviteter
 Familie/ægtefælle tjekker mobil eller sociale
medier
 Der har tidligere være pres, vold eller trusler om
vold i familien
 Må ikke deltage i aktiviteter med det modsatte
køn
 Familien skal rejse til hjemlandet over en
længere periode
 Har været på krisecenter eller henvendt sig
angående muligheden herfor

VOKSNE

Bekymring
Hvis du får kendskab til eller er bekymret for at en
voksen er underlagt negativ social kontrol, skal du som
myndighedsrådgiver drøfte din bekymring med din
nærmeste leder eller koordinator.

Undersøgende
Negativ social kontrol kan komme til udtryk ved sociale
indskrænkninger familiemedlemmer imellem. Sociale
indskrænkninger på voksenområdet vil man ofte opleve
komme til udtryk i relation til uddannelsesvalg, deltagelse
på arbejdsmarkedet, mobilitet og kommunikation via
mobil og sociale medier.
Vær undersøgende ved at spørge ind til, hvad den
konkrete borger oplever, herunder om der frygtes
sanktioner, vold og/eller kontrol. Drøft altid med den
pågældende om evt. inddragelse af udøver af den negativ
social kontrol (forældre/ægtefælle/familie) er en oplagt
mulighed. I nogle tilfælde kan det være relevant at
inddrage den udøvende part, som en forebyggende
indsats, hvor man eksempelvis arbejder med holdnings
bearbejdning og forventningsafstemning. Vær dog altid
opmærksom på om inddragelse af udøver vil påvirke
den pågældendes sikkerhed negativt.

Serviceloven § 12 a. Kommunalbestyrelsen skal sørge
for, at personer over 18 år, der henvender sig på grund
af æresrelaterede konflikter, får mulighed for at få gratis
rådgivning i henhold til § 10.
Stk. 2. Skønner kommunalbestyrelsen, at der er behov
for det, skal personer over 18 år, der risikerer at blive
eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt,
tilbydes en handleplan.
Stk. 3. Handleplanen skal indeholde
1) en risikovurdering for den pågældende borger,
2) oplysninger om borgerens aktuelle situation, her
under relevante forhold vedrørende bopæl, arbejde,
uddannelse og forholdet til pårørende,
3) overvejelser om eventuelle relevante støttemulig
heder i forhold til bopæl, arbejde og uddannelse samt
formålet hermed og
4) overvejelser om eventuelle relevante støttemulig
heder efter denne lov eller efter anden lovgivning og
formålet hermed.
Stk. 4. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde
med borgeren.

Sikkerhedsplan
Lovgivning
Som kommune skal vi forholde os til Servicelovens § 12a.
Denne paragraf forpligter os til at tilbyde rådgivning
til personer over 18 år, der henvender sig pga. negativ
social kontrol eller en æresrelateret konflikt. Den
respektive myndighedsrådgiver, er dermed ansvarlig for
at overholde rådgivningspligten og iværksætte arbejdet
med en handleplan, hvis det skønnes nødvendigt.

I forlængelse af risikovurderingen (jf. § 12 a), skal der
vurderes, om der skal laves en sikkerhedsplan og vur
deres hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og
informeres. I sikkerhedsplanen skal der være fokus på:
 Hvad gør borgeren, hvis tingene spidser til?
 Hvem kan borgeren kontakte, hvordan og på hvilke
tider af døgnet?
 Hvem reagerer og hvordan, hvis borgeren f.eks. ikke
vender tilbage på det aftalte tidspunkt eller ikke er
kontaktbar?
Myndighedsrådgiver har handlepligten. Husk at dokumen
tere/journalisere dine handlinger jf. § 12a. Drøfte med din
nærmeste leder, hvor det er hensigtsmæssigt at notater
journaliseres.

Handling (akut)

tlf. 55 78 20 10, der specifikt er et sikkert og skjult

Du kan kontakte regionens sikkerhedskonsulenter i
Aarhus, som tilbyder generel sparring og rådgivning i
konkrete sager vedr. negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter. Sikkerhedskonsulenterne
tilbyder at bistå med udarbejdelse af risikovurderinger
og kan inddrages helt konkret, hvor de deltager i
møder med borger. Dette skal selvfølgelig altid være i
overensstemmelse med borgers ønske. Team for
æresrelaterede konflikter, tlf.: 41 85 40 75

opholdssted for yngre kvinder og mænd på flugt fra

Sikkerhedskonsulenter Aarhus

 Udenfor kommunens åbningstid: Politiet på
telefon 114.
 Hvis risikovurdering viser behov for ophold på sikker
institution kontaktes enten Lev Uden Volds hotline
på tlf. 1888 (de har overblik over ledige pladser på
landets krisecentre) eller RED Safehouse Jylland på

negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
 Etnisk ung har udarbejdet en Sikkerhedsliste for
personer, der er på flugt. Sikkerhedslisten indeholder
konkrete forslag til, hvordan man minimerer
risikoen for at blive fundet af familien. Herunder med
opmærk somhed på mobil og sociale medier, der
kan afsløre den enkeltes færden.

Myndighedsrådgiver har handlepligten. Husk at
dokumentere/journalisere dine handlinger. Drøft med
din nærmeste leder, hvor det er hensigtsmæssigt at
notater journaliseres.

Sparring lokalt og regionalt
Lokalt i Silkeborg Kommune kan du få sparring og
kontakte
Lise Juul Peltonen i Integration

61 22 76 30

23 24 97 28

Bettina Graasbøll:bgra@aarhus.dk, tlf.: 41 87 20 49
Heidi Breinholt: brhei@aarhus.dk, tlf.: 41 87 26 18
Mette Bach: mbach@aarhus.dk, tlf: 41 87 44 64
Bugge Lind Petersen: bulip@aarhus.dk, tlf: 23 84 48 24
Du kan få generel sparring samt sparring i enkeltsager
hos REDCenter på tlf.: 70 27 76 86 (hverdage
kl. 09:0015:00 for fagpersoner). REDcenter er
et rådgivningscenter, der har bred erfaring med
problemstillinger indenfor negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter.
I Silkeborg Kommune har vi to kontaktpersoner hos
politiet i relation til problematikker vedr. negativ social
kontrol og æresrelaterede konflikter, hvilke der også
kan rettes henvendelse til:
Bent Riber, tlf.:
30 34 82 61
Sarmad Basim Ibrahim Mochilf, tlf.:
29 63 73 67
Myndighedsrådgiver har handlepligten. Husk at
dokumentere/journalisere dine handlinger. Drøft med din
nærmeste leder, hvor det er hensigtsmæssigt at notater
journaliseres.
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Ved behov for akut handling, skal du kontakte:

