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Supplerende tildelingsbrev nr. 5 2019  
 
Det vises til tildelingsbrevet til Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) for 2019, datert 21. 
januar og supplerende tildelingsbrev nr. 1-4 i 2019. I supplerende tildelingsbrev nr. 4 
orienterte departementet om beslutningen om at arbeidet med å forebygge kriminalitet 
blant barn og unge skal innlemmes i 0-24-samarbeidet. Justis- og beredskaps-
departementet skal inngå i dette samarbeidet. Det ble videre vist til at departementet 
ville komme tilbake til involveringen av Sfk i 0-24-samarbeidet.  

Supplerende tildelingsbrev nr. 5 2019 gjelder budsjettmessige virkninger av 
lønnsoppgjøret 2019 og en beskrivelse av 0-24-samarbeidet og involvering fra Sfk. Det 
er en forutsetning at involveringen i 0-24-samarbeidet skal være hensiktsmessig både 
for Sfk og for 0-24-samarbeidet. 

Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret 
Finansdepartementet har samtykket til følgende fordeling av samlet kompensasjon for 
lønnsoppgjøret i 2019 for kap. 474, post 01:  
 
     (beløp i 1 000 kroner) 
Kap.  Post Beløp  

474 01 1 804 
 

Sfk tildeles på denne bakgrunn 1,804 mill. kroner under kap. 474, post 01 ifm 
lønnsoppgjøret for budsjettåret 2019.  
 
Tabellen under gir en oversikt over samlet bevilgning til Sfk i 2019.  
 
Kap. 474/3474 Konfliktråd 
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Tabell 1. Samlet tildeling kap. 474/3474 i 2019. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse     
474/01 
474/60 
474/70 

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

 142 093 000 
19 808 000 
14 142 000 

Sum  176 043 000 

3474/02 Refusjoner 701 000 

Sum  701 000 

 
Tabell 2. Samlet tildeling kap. 440 i 2019. Beløp i kroner 

Kap/post Betegnelse   

440/01 Driftsutgifter 1 100 000 
Sum   1 100 000 

 
 
0-24-samarbeidet 
0-24-samarbeidet startet opp i 2015 og har som formål å fremme mer samordnede 
tjenester og helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. 0-
24-samarbeidet ble gitt som et felles oppdrag fra KD, BFD (tidligere BLD), ASD og HOD 
til underliggende direktorat. I hovedsak gikk oppdraget ut på å kartlegge og komme med 
forslag til forbedringer for samarbeid mellom tjenestene på forskjellige områder.  
 
0–24 samarbeidet har to langsiktige effektmål: 

 Kommunenes ulike etater skal samarbeide bedre om hjelpetiltak overfor utsatte 
barn og unge og deres familier. 

 Gjennomføringen i videregående opplæring skal økes, og derved skape grunnlag 
for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet. 

 
I 2017 utarbeidet direktoratene en strategi for 0-24-samarbeidet, som er ment å gå ut 
2020. Det er opprettet en styringsgruppe for samarbeidet som har et overordnet og 
helhetlig ansvar for programmet og dets resultater og gevinster. De enkelte deltakerne i 
styringsgruppen har ansvaret for å forankre og avklare saker i egen virksomhet og opp 
mot eget departement. Direktoratene har delt arbeidet inn i tre overordnede 
innsatsområder som de pågående delprosjektene er organisert under.  Disse er:  
 
1. Skape felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde 

 Statistikkprosjektet 
 Felles kunnskapsgrunnlag (fra Fafo og de ulike delprosjektene)  

 
2. Samordnede virkemidler 

 Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS) 
 Fellesoppdraget til FM, inkludert Finnmarksprosjektet  
 Programfinansiering 
 Felles arena for brukermedvirkning / brukerorganisasjoner  
 Regelverksarbeidene (oppfølging) 
 Felles tilsyn 

 

https://024.kikkutkunde.no/wp-content/uploads/2019/01/0-24-Samarbeidet_Strategi.pdf
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3. Endre praksis og skape varige strukturer («kapasitet for tverrsektoriell innsats»)  
 Arbeid med å etablere varige strukturer 

 
Mer informasjon finnes på 0-24-samarbeidets nettside: https://0-24-samarbeidet.no/ 
 
Involvering av Sfk 
Justissektorens arbeid i 0-24-samarbeidet vil særlig knytte seg til innsats mot barn og 
unge som begår eller står i fare for å begå kriminalitet. Det er også aktuelt å delta i flere 
av de pågående delprosjektene.  
 
Med dette supplerende tildelingsbrevet gis Sfk i oppdrag å delta i følgende arbeid i 0-24-
samarbeidet: 

 Deltakelse i styringsgruppen på mellomledernivå. Her vil også Politidirektoratet 
(POD) delta fra justissektoren. 

 Opprettholde deltakelse i delprosjektet BTS (Bedre tverrsektorielt samarbeid) 
 Delta i arbeidet med å etablere varige strukturer. Her vil også POD delta fra 

justissektoren. 
 
Dersom det er hensiktsmessig kan også deltakelse i andre delprosjekter vurderes. 
Departementet ber om tilbakemelding dersom Sfk finner det hensiktsmessig også å delta 
i andre delprosjekter.  
 

Kontaktinformasjon 0-24-samarbeidet 
I det videre arbeidet med 0-24-samarbeid kan Sfk ta kontakt med følgende 
kontaktpersoner: 
 
Leder for styringsgruppen av 0-24-samarbeidet i direktoratene:  
Anne Magdalena Solbu Kleiven Tlf: 90 59 31 69 
anne.magdalena.solbu.kleiven@udir.no  
 
Leder for 0-24-samarbeidets sekretariatet:  
Leirvik, Birgit  Tlf: 93 08 66 07 
birgit.leirvik@udir.no 
 
Likelydende brev om 0-24-samarbeidet er sendt til Politidirektoratet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Bekkelund 
ekspedisjonssjef 
 

Hanne Jule 
avdelingsdirektør 

 

https://0-24-samarbeidet.no/
mailto:anne.magdalena.solbu.kleiven@udir.no
mailto:birgit.leirvik@udir.no
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