Tildelte tilskuddsmidler for forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme 2019 – totalt kr 13 667 520

1

Søker
Askøy

Beløp
150 000 kr

Tiltak
Mestring mot radikalisering - En kommunal
ungdomsmentorordning.

2

Bergen

300 000 kr

Youth Alliance
Et samarbeidsprosjektet mellom Bergen kommune og
Møhlenpris idrettslag.

3

Bergen

300 000 kr

Mentorordning for personer i risikosonen for radikalisering.
Tiltaket er et samarbeidsprosjektet mellom Bergen kommune og
RVTS Vest.

4

Bergen

150 000 kr

Opplæring av imamer, ledere i moskeer, politi og kommuner i
Vestland.

5

Bærum

400 000 kr

UNG I JOBB
Arbeid, skole og aktivitet som virkemiddel for å forebygge og
redusere opplevelsen av utenforskap blant ungdom i Bærum
kommune.

6

Bærum

400 000 kr

Videreføring av Ressurs i NAV for tett oppfølging av
enkeltindivider, herunder forebyggende tiltak rettet mot
personer eller miljøer i risikosonen og tiltak som fremmer
inkludering.

7

Drammen

550 000 kr

Nærmiljøverter – unge som bryr seg
Et tiltak i regi av forebyggende Uteteam i Drammen for å trygge
bydelen Fjell og legge til rette for dialog gjennom blant annet
ung-til-ung metodikk.

8

Fjell

500 000 kr

Videreføring av tiltaket Kraftsenter for aktivitet.
Prosjektet er et samarbeid med kommunene Sund og Øygarden.

9

Fredrikstad

500 000 kr

Universell forebygging av ekstremisme i Fredrikstad.
Dette inkluderer kompetansehevende tiltak, utvikling av
systemer og tiltak for kunnskapsbasert universell forebygging,
samt sikring av en helhetlig og koordinert innsats på feltet.

10

Fredrikstad

20 000 kr

Samling for praksisnettverk i Østlandsområdet.
Faglig fordypning og erfaringsutveksling over to dager for ansatte
som arbeider med enkeltsaker der det er konkret bekymring for
radikalisering og voldelig ekstremisme.
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11

Førde

145 000 kr

Videreføring av interkommunalt samarbeid med kommunene
Førde, Jølster, Naustdal og Gaular (Sunnfjord kommune fra 2020)
Midlene fordeles på: Temadager og faglig oppfølging av
mentorer, integrerende fritidsaktiviteter, kompetanseheving for
ansatte i førstelinjen

12

Gjøvik

340 000 kr

Radikaliseringskonferansen innlandet, som består av to fagdager.
Konferansen er et samarbeid mellom kommunene Gjøvik, Vestre
Toten og Østre Toten.

13

Gjøvik

45 000 kr

Sommerleir for enslige mindreårige i risikosonen for
radikalisering.

14

Gjøvik

24 500 kr

Kurs i konflikthåndtering for traumatiserte enslige mindreårige.

15

Hareid

200 000 kr

Etablering av interkommunalt og tverrfaglig ressursteam i
samarbeid med Ulstein kommune, samt kompetanseheving for
ressurspersoner i førstelinjetjenesten.

16

Haugesund

152 000 kr

Videreføring av RADEX – forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme i Haugesund.
Tiltaket skal sikre grunnkunnskap om temaet i kommunen, samt
etablere hensiktsmessige tiltak knyttet til forebygging og innsats
på ulike nivå, blant annet mentorordning, FlexID samt tiltaket
Minun Silmin Sinun Silmin – I see You See

17

Kristiansand

350 000 kr

Oppfølging av risikoungdom i grupper og individuelt.
Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med Kirkens ungdomsprosjekt KUP og RVTS Sør.

18

Kristiansund

200 000 kr

Etablering av tiltakene mentorordning og ressursgruppe for
håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme.

19

KS Agder

800 000 kr

Videreføring av samarbeidsprosjektet Interkommunal rådgivning
for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme –
PLATTFORM

20

Larvik

300 000 kr

Videreføring av prosjektet FlexID – Pluss med mentorordning.
Tiltaket inkluderer kurskonsept basert på metodikken i FlexID,
mentorordning, opplæring i dialogmetode etter modell fra
Nansen Fredssenter samt tverrfaglig samarbeid.

21

Lyngdal

50 000 kr

Demokratiopplæring for ungdomsrådet på Utøya.
Pilotprosjekt for opplæringsprogram for ungdomsråd i hele
Norge.

22

Melhus

60 000 kr

Fra Demokratiets vugge til hatets vugge?
Filmvisning samt undervisningsopplegg for alle 10.klassinger i
kommunen samt Melhus videregående skole og Øya
videregående skole.
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23

Molde

150 000 kr

Etablering av faglig nettverk og mentortiltak, samt
kompetanseheving i kommunene Molde, Nesset og Midsund.

24

Oslo
kommune
Bydel Alna

600 000 kr

Videreføring av tiltaket INK – inkludering.
Tett og tilrettelagt oppfølging av sårbar ungdom i risiko.

25

Oslo
kommune
Bydel Gamle
Oslo

490 000 kr

SID – storebror.
Et tiltak i regi av Senter for flyktningekompetanse og integrering
– SeFi for å forsterke tilliten hos sårbare ungdommer i
risikosonen gjennom blant annet relasjonsbygging, dialog og
samarbeid.

26

Oslo
kommune
Bydel Gamle
Oslo

490 000 kr

Videreføring av tiltaket Oppfølging 15 – 23.
Tett oppfølging av sårbar ungdom i risiko i bydelen.

27

Oslo
kommune
Bydel
Grünerløkka

2 500 000 kr

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo
kommunes 15 bydeler gjennom følgende byomfattende tiltak:
1) Felles mentorordning i Oslo kommune
2) Prosjektkoordinator
3) Kompetanseheving i Oslo kommune
4) Ungdomsrettede tiltak for bydeler som ikke har søkt
egne midler til dette gjennom denne tilskuddsordningen.

28

Oslo
kommune
Bydel
Stovner

350 000 kr

Stovnerdialogen – til Lillehammer.
Et samarbeidsprosjekt mellom Stovner videregående skole og
Nansens Fredssenter på Lillehammer.

29

Oslo
kommune
Bydel Søndre
Nordstrand

600 000 kr

Videreføring av tiltaket Bydelsverter – unge som bryr seg.
Et tiltak for å trygge nærområdene i bydelen og legge til rette for
dialog gjennom blant annet ung-til-ung metodikk.

30

Oslo
kommune
Bydel Vestre
Aker

50 000 kr

Videreføring av tiltaket SaLTo Oslo Vest kunnskapsheving og
arbeidsgruppe radikalisering.

31

Rakkestad

100 000 kr

Kompetanseheving i forhold til flerkulturell forståelse for ansatte
i førstelinjen i kommunen.

32

Randaberg

460 000 kr

Videreføring av prosjektet FlexID til barn og unge i Sør-Rogaland.
Prosjektet er et samarbeid med kommunene Stavanger, Sandnes
og Sola.

33

Skedsmo

30 000 kr

Forebyggende behandling av volds- og aggresjonsproblemer hos
ungdom.
Tiltaket er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og
Konfliktrådet i Oslo og Akershus.
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34

Sola

221 020 kr

1) Kompetanseheving om utenforskap, radikalisering og voldelig
ekstremisme – Konferanse på tvers av kommuner,
2) Koordinering av arbeidet mot radikalisering og voldelig
ekstremisme,
3) Videreutvikling av gode systemer og implementering av
kunnskapsbaserte tiltak,
4) Utdanning av flere FlexID instruktører og gjennomføring av
flere FlexID-grupper for unge i risikosonen og deres foresatte,
5) Etablering av nye samarbeidskonstellasjoner med politiet etter
den nye nærpoliti reformen

35

Trondheim

700 000 kr

Videreføring og videreutvikling av satsingen på forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme i Trondheim kommune
som ble igangsatt i 2014. Satsingen inkluderer:
Kompetanseheving og dialogmøter, oppfølging av mentorer samt
en prosjektmedarbeider.

36

Vennesla

100 000 kr

Vennesla - en bygd for alle.
Tiltaket innebærer en dagskonferanse for ungdom og offentlig
ansatte og en tilsvarende på kveldstid for foresatte og frivillige
lag og foreninger.

37

Vestre Toten

40 000 kr

Kompetanseheving i kommunen gjennom blant annet: Fagdager,
frokostmøter, lunsjseminar, kurs og veiledning for ansatte i
ungdomsskolen.

38

Vestre Toten

200 000 kr

Mekkeverksted for ungdom.
Inkludering av sårbar ungdom som ikke deltar i organisert
fritidsaktivitet.

39

Østre Toten

300 000 kr

Videreutvikling av gode tiltak og styrking av tverrfaglig samarbeid
med omkringliggende kommuner og frivillig arbeid.

40

Ås

50 000 kr

Kompetanseløft i form av en dagskonferanse for ansatte i
førstelinjetjenestene i Follos kommuner. Tiltaket er et
samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ski, Oppegård og Ås.

41

Ås

300 000 kr

Ungdomskonferanse i Follo.
Ungdomsrådet i Ås er vertskap for konferansen hvor ungdomsråd
og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Follo
inviteres. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom flere
kommuner i Follo.
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