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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2019  
Det vises til tildelingsbrevet til Sekretariat for konfliktrådene (Sfk) for 2019, datert 21. 
januar 2019. Dette supplerende tildelingsbrevet inneholder oppdrag om å vurdere om 
det er behov for å etablere en tverrfaglig ressurs- og veiledningsfunksjon på fagfeltet 
radikalisering. Videre gjelder dette brevet overføring av ubrukt bevilgning fra 2018.  
 
Behov for en tverrfaglig ressurs- og veiledningsfunksjon - radikalisering 
I tildelingsbrevet for 2019 (oppgave 7) gis Sfk i oppdrag å videreutvikle og styrke 
arbeidet for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, forvalte 
tilskuddsordningen og koordinere arbeidet i direktoratgruppen som er opprettet for å 
følge opp og videreutvikle tiltak på feltet. 

Sfk gis i oppdrag, sammen med direktoratgruppen, å utrede om det er behov for å 
etablere en tverrfaglig ressurs- og veiledningsfunksjon. Et forslag må inneholde 
opplysninger om ressursbehov, organisatorisk plassering, og hvilket mandat og 
oppgaver denne funksjonen skal ha.  

Det vises til mottatt fremdriftsplan for oppdraget, vi ber om at denne følges.  

Sfk bes levere et skriftlig forslag innen fredag 12. april 2019.  

 

Overføring av ubrukt bevilgning fra 2018 
Tabellen under gir en oversikt over overført beløp fra 2018 til 2019 som tildeles Sfk.  
 
Tabell 1: Overført beløp fra 2018 til 2019. kap 474. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse     
474/01 Driftsutgifter 1 023 000 

Samlet bevilgning 2019 
Tabellen under gir en oversikt over samlet bevilgning til Sfk i 2019, inkludert midler 
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tildelt gjennom dette tillegg til tildelingsbrev. 
 
Kap. 474/3474 Konfliktråd 
 
Tabell 1. Samlet tildeling kap. 474/3430 i 2019. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse     
474.01 
474/60 
474/70 

Driftsutgifter 
Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 
Tilskudd 

 140 289 000 
19 808 000 
14 142 000 

Sum  140 289 000 

3474/02 Refusjoner 701 000 

Sum  701 000 
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