
Mentoropplæring om 
 radikalisering og   
voldelig ekstremisme

INVITASJON

SAMVER er en regional samordningsgruppe mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme som ble 
opprettet i 2016. Gruppen ledes av Stavanger 
kommune og består av kommunene Sola, Time, 
Sandnes og Randaberg, Rogaland Fylkeskom-
mune, Sør-Vest politidistrikt, PST, kriminalom-
sorgen, RVTS Vest og NAV.

RVTS Vest har siden 2016 arrangert mentoropp-
læring om radikalisering og voldelig ekstremisme, 
regionalt og nasjonalt. Vår mentoropplæring har 
som mål å utruste deltakerne med en holdnings- 
og handlingskompetanse som gjør de i stand til å 
fange opp og jobbe med personer som:

 » står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess
 » har vært eller er en del av ekstremistiske nett-

verk
 » har returnert fra irregulær krigføring i konflikt-

område
 » er barn av fremmedkrigere
 » samt disse gruppene sine pårørende og utvidet 

familienettverk

Målgruppe:
Målgruppe for utdanningen er personer som har 
en kontaktflate oppimot sårbare
unge, voksne og deres pårørende. 

Egnethet og forankring: 
Utdanningen vektlegger at deltagerne er per-
sonlig egnet, har relevant fagbakgrunn og jobb-
kontekst. Forutsetning for opptak er at tjenester 
som søker har en implementeringsplan for bruk 
av utlærte deltagere; for eksempel som miljøte-
rapeutiske mentorer, medlem i kommunale res-
sursteam, radikaliseringskontakter i politiet eller 
som ressurspersoner på sin arbeidsplass.

Sted: Sola Kulturhus i lille konsertsal, Stavanger
Kl: 09.00-15.30 (med forbehold om endringer)
Dato: 1. samling: 19., 20., 21. oktober 2. samling: 17.,18.,19. november 3. samling: 1.,2.,3. desember

Faglig ansvarlig: RVTS Vest 
Arrangør: RVTS Vest i samarbeid med SAMVER

RVTS Vest og SAMVER inviterer til:

Oktober – desember 2021

– Trygge fagfolk, kloke handlingar –



INVITASJON

– Trygge fagfolk, kloke handlingar –

Påmelding og kontakt:
Utdanningen går over tre samlinger med totalt 9 dager og koster til sammen 2500 kr pr. person. Vi 
gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.  Betaling for utdanningen gjøres i etterkant 
av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personer eller flere fra samme arbeidsplass 
som deltar. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. Kommuner og andre 
instanser som er medlem av SAMVER får dekket kostanden av SAMVER.

Meld din interesse i skjema under (max 40 plasser). Tilbakemelding kommer i månedsskifte august/
september.

https://www.deltager.no/event/mentoropplaering_rogaland#init

Vi har stor pågang på utdanningen, og oppfordrer kommuner og etater som har planer om å melde 
seg på, sender ein mail til ansvarlig for mentoropplæringen: 

E-post: elisabeth.harnes@helse-bergen.no for mer informasjon om utdanningen
Mob: 90697525 

Innhold og detaljert program kommer i løpet av august.

Hva får kommunene/instansene som sender deltagere på mentorutdanning:

 » Konkret ressurs til bruk i egne radikaliseringssaker 
 » Kompetanse i egen organisasjon 
 » Interkommunalt tiltakssamarbeid og samarbeid med frivillige org. 
 » Tiltak som kan inn i kommunens beredskapsplan og annet relevant planarbeid knyttet til radikali-

sering og voldelig ekstremisme.  

https://www.deltager.no/event/mentoropplaering_rogaland#init 
mailto:elisabeth.harnes@helse-bergen.no

