
Rutiner for offentlige markeringer av organisasjoner som 
fremmer radikalisering og voldelig ekstremisme i Drammen 
kommune 
Ansvar 

Rutinen gjelder for Samferdsel, vei og park (SVP), eller den virksomheten i 
kommunen som har som ansvar å godkjenne bruk av kommunens eiendom.  

Definisjoner 

Ekstremisme - Ekstremisme er ytterliggående forestillinger eller handlinger der vold 
anses som et akseptabelt middel for å tvinge igjennom dramatiske 
samfunnsendringer og oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. 

Ekstremismen kan skyldes en ekstrem virkelighetsforståelse eller en ekstrem 
moralforståelse. Det kalles ekstremisme først når virkelighetsforståelsen eller 
moralforståelsen bidrar til å akseptere voldsbruk. En ekstremist aksepterer bruk av 
vold for å oppnå bestemte mål, men tar ikke nødvendigvis i bruk vold selv. 
(Kilde: https://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Ekstremisme-og-terrorisme) 

Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold 
for å nå sine politiske mål. Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer 
livssyn, politiske retninger og ideologier. 
(Kilde: https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/om-forebyggende-
arbeid/hva-er-radikalisering-og-voldelig-ekstre/id663761/) 

Offentlig markering - kan være en appell, demonstrasjon, tale, monolog, 
arrangement o.l. 

 

Beskrivelse av rutinen 

1. Kommunen mottar en søknad fra en organisasjon (heretter kalt arrangør) som 
kommunen anser å ha RVE-holdninger. Arrangøren søker om å ha en offentlig 
markering på kommunens eiendom. Dersom mottager av søknaden antar at 
arrangøren er en RVE-organisasjon, skal vedkommende kontakte SLT-koordinator 
eller politiet for informasjon om RVE organisasjoner. SLT-koordinator kan ta kontakt 
med politiet som gjør en vurdering om det er en RVE-organisasjon.  

2. Kommunen kontakter politiet angående risikovurderinger og om arrangøren kan 
holde sin offentlige markering. Om politiet vurderer det dithen at det må iverksettes 
sikkerhetstiltak som fysiske gjerder/avgrensninger o.l. for at markeringen skal kunne 
finne sted, skal arrangøren enten påse dette selv, eventuelt betale de omkostninger 
det vil påløpe dersom kommunen eller politiet skal gjøre det. Politiet vil kontrollere om 
sikkerhetsanordningene er tilfredsstillende. Er de ikke det, kan politiet bestemme at 
markeringen ikke kan avholdes.  

https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/om-forebyggende-arbeid/hva-er-radikalisering-og-voldelig-ekstre/id663761/
https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/om-forebyggende-arbeid/hva-er-radikalisering-og-voldelig-ekstre/id663761/


Dersom politiet vurderer det dithen at det på grunn av sikkerhetsmessige årsaker må 
opprettes et vakthold rundt markeringen, er det politiet som skal stå får dette. Det er 
arrangøren som må betale for vaktholdet. 

3. Dersom kommunen i samråd med politiet anser det mulig å imøtekomme 
søknaden fra en RVE-organisasjon, skal arrangøren henvises til å holde sin offentlige 
markering på Holmenokken. Arrangementet bør legges tidlig på formiddagen, mellom 
0900-1200.  

4. Dersom arrangøren i sammenheng med den offentlige markeringen bryter norsk 
lov eller vilkårene kommunen og politiet har satt for å avholde arrangementet, vil 
dette blitt tatt med i vurderinger i fremtidige søknader fra arrangøren. 
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