
 
 
 
 

 
1 

Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2020 

 Søker Beløp Tiltak 

1.  Asker 
kommune Kr 100 000 

Fagdag om radikalisering og voldelig ekstremisme for førstelinjen 
i kommunen i regi av SLT.  

2.  

Aukra 
kommune Kr 100 000 

Kompetanseheving for kontaktpersoner i håndtering og 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som en del 

av SLT-arbeidet.  

3.  Bergen 
kommune Kr 400 000 

Videreføring av tverretatlig mentorordning for personer i 
risikosonen for radikalisering.  

4.  Bergen 
kommune Kr 300 000  

Youth Alliance – prosjekt om juniormentorer i samarbeid med 
Møhlenpris idrettslag.  

5.  Bergen 
kommune Kr 100 000  

Tiltaket Bygge kunnskap sammen – samarbeid mellom 
moskemiljøer og det offentlige i Vestland fylke.  

6.  Bærum 
kommune kr 400 000  

Videreføring av tiltaket NAV Ressurs for å sikre tettere oppfølging 
av individer i sårbare livssituasjoner.  

7.  
Bærum 
kommune Kr 400 000  

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

8.  
Drammen 
kommune Kr 500 000  

Videreføring av tiltaket Nærmiljøverter – unge som bryr seg. 
Tiltaket benytter Ung-til-ung formidling i regi av forebyggende 
uteteam i Drammen.  

9.  
Eigersund 
kommune Kr 200 000  

Inkludering av krysskulturelle unge gjennom tiltakene:  
1) Flexid til nye grupper  
2) Sommerjobb for flerkulturelle ungdommer  

10.  Fredrikstad 
kommune Kr 20 000  

Praksisnettverk mot radikalisering og voldelig ekstremisme for 
kommuner i Østlandsområdet. 

11.  
Gjøvik 
kommune Kr 300 000  

Kompetansehevende fagdager om radikalisering, voldelig 
ekstremisme og hatytringer for ansatte i førstelinjetjenestene i 
Innlandet og Viken.  

12.  Gjøvik 
kommune Kr 50 000  

Videreføring av tiltaket sommerleir for enslige mindreårige som 
bor i kommunale bofelleskap.  

13.  Gjøvik 
kommune Kr 30 000 

Fem dagers konflikthåndteringskurs for enslige mindreårige med 
risiko for utagering og radikalisering.  

14.  Hamar 
kommune Kr 100 000 

Videreføring av kompetansehevende tiltak for ressursgruppen 
mot radikalisering og voldelig ekstremisme - RROVE i Innlandet.  

15.  
Hareid 
kommune Kr 150 000 

Videreføring og utvidelse av interkommunalt ressursteam samt 
kompetanseheving gjennom fagdag for førstelinjetjenestene i 
Hareid og Ulstein kommune.  

16.  

Haugesund 
kommune Kr 400 000  

Videreføring og utvidelse av interkommunalt ressursteam RADEX 
– forebygging av radikalisering og ekstremisme på Haugalandet.  
Arbeidet til RADEX inkluderer blant annet etablering og drift av 
tiltakene: mentorordning, Flexid, programmet «Minun silmin, 
sinun silmin», samt et nytt Gaminghus.  

17.  

Indre Østfold 
kommune Kr 200 000 

Kompetansehevende tiltak, arbeidsgruppe med fokus på 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, samt 
utvikling av arenaer for forebygging av radikalisering og 
antisemittisme i Indre Østfold.  
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18.  

Kristiansand 
kommune Kr 300 000  

Beacon Mosque mot radikalisering og ekstremisme; herunder 
styrking av moskeen mtp. drift og kommunikasjon innad og 
evnen til å møte utsatte grupper, som ungdommer og 
risikoutsatte unge voksne. 

19.  

Kristiansund 
kommune Kr 100 000 

Dagskonferanse om radikalisering, voldelig ekstremisme og 
utenforskap for førstelinjeansatte i kommunen og nærliggende 
kommuner, arrangert av ressursgruppen som ledes av SLT-
koordinator i kommunen. 

20.  

KS, Agder  Kr 800 000 

Nye tiltak knyttet til prosjekt: Interkommunal rådgiver for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme / 
PLATTFORM;  
herunder følgende tiltak:  
1) Fortløpende kartlegging, oversikt og kvalitetssikring av 
eksisterende kompetanse, ressurser og tiltak samt avdekking av 
nye behov i kommunene i samarbeid med SLT (eller lignende).  
2) Kunnskapsformidling, fagdager, utvikle, koordinere og 
gjennomføre nye tiltak i de 25 Agder-kommunene.  
3) Sikre fremdrift, styrke samhandling, koordinering, 
kompetanseheving og utnytte synergier på tvers av de 25 Agder 
kommunene og andre samarbeidspartnere.  
Det resterende går til prosjektledelse.  
Prosjektene skal gjennomføres i nært samarbeid med SLT-
koordinatorene i de 25 kommunene. 

21.  Larvik 
kommune Kr 300 000 

Videreutvikling og utvidelse av prosjektet Flexid Pluss med 
mentor.  

22.  

Levanger 
kommune Kr 100 000 

Kompetansehevende tiltak gjennom SLT-modellen for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blant de 
som jobber med ungdom og unge voksne i kommunen gjennom 
SLT-modellen.  

23.  
Molde 
kommune Kr 200 000 

Videreføring av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme gjennom en koordinator, utvikling av 
informasjonsmateriell samt forebyggende aktiviteter.  

24.  

Moss 
kommune Kr 200 000 

Prosjektutvikling og styrking av det forebyggende arbeidet mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom å utvikle og 
etablere et samarbeidsorgan/system med utgangspunkt i 
krisesenteret som kompetansesenter også på fagfeltet 
radikalisering.  

25.  

Møre og 
Romsdal 
Fylkeskomm
une  Kr 400 000 

Styrking av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme i Møre og Romsdal fylkeskommune blant 
annet gjennom: 
• Prosjektleder med overordnet koordinerende ansvar for 
arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 
• Utvidelse og styrking av samarbeidet med NAV 
• Etablering av ressursgruppe for forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme. 
• Kompetanseheving 
• Mentorordning  

26.  
Oslo 
kommune, 

Kr 3 200 
000 

Ekstremismeprosjektet i Oslo kommune som inkluderer følgende 
tiltak:  
1) En felles mentorordning for bydelene i Oslo  
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Velferdsetat
en   

2) Prosjektkoordinator  
3) Kompetanseheving til førstelinjen i kommunen og mentorer  
4) Ungdomsrettede forebyggende tiltak.  

27.  
Porsgrunn 
kommune Kr 200 000  

Nasjonal mentoropplæring mot voldelig ekstremisme. En 
videreføring og utvidelse av mentorordning som en del av 
nettverket i Vestfold og Telemark.  

28.  Porsgrunn 
kommune  Kr 100 000  

Videreføring og utvidelse av tiltaket Flexid blant annet gjennom 
sertifisering av flere instruktører.  

29.  
Rana 
kommune Kr 50 000 

Fagdag for kommuneansatte og samarbeidspartnere i forbindelse 
med lansering av veileder for forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme i kommunen.  

30.  

Randaberg 
kommune Kr 150 000  

Tiltaket Forebygge utenforskap – styrket innsats  
Tiltaket inkluderer følgende tre hovedområder:  
1. Implementering og videreutvikling av Flexid gjennom å 
sertifisere en instruktør til.  
2. Kompetansehevende dag for ansatte i førstelinjetjenesten.  
3. Styrket fokus på forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme gjennom en koordinator.  

31.  

Sarpsborg 
kommune  Kr 400 000 

Sammen skaper vi trygghet i Sarpsborg med følgende 
prioriteringer: 
• Kompetanseheving av førstelinjen 
• Styrking og videreutvikling av samarbeid, koordinering, 
metoder og tiltak gjennom en tverrfaglig koordineringsgruppe 
• Helhetlig oppfølging av personer i målgruppen 

32.  
Sola 
kommune Kr 100 000 

Tiltaket Arbeidserfaring for ungdom i 2020 som skal forebygge 
opplevelsen av utenforskap og marginalisering gjennom en 
helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne.  

33.  Stavanger 
kommune Kr 100 000 

Arbeidspraksis som et tiltak for inkludering og integrering i regi av 
EMbo Stavanger i samarbeid med næringslivet.  

34.  

Steinkjer 
kommune Kr 50 000 

Samarbeidsprosjektet Incels: fra gutterommet til radikaliserende 
maskulinitet Prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunen, 
likestillingssenteret KUN og Høgskolen i Østfold, skal blant annet 
produsere webinarer for kommunalt ansatte, men også for 
eventuelt andre interesserte. 

35.  

Sunndal 
kommune  Kr 150 000 

Kompetanseheving gjennom:  
1) Mentorutdanning for 3 kommunalt ansatte.  
2) Ressursgruppe for kommunens forebyggende arbeid mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme.  

36.  Tromsø 
kommune Kr 300 000  

Mentorordning for personer i risikosonen for radikalisering. 

37.  
Trondheim 
kommune Kr 800 000 

Videreføring og videreutvikling av satsingen på forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom 
prosjektkoordinator.  

38.  

Ullensvang 
kommune Kr 200 000 

Videreutvikling og styrking av det tverrfaglige forebyggende 
arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom 
tiltaket Bærekraftig integrering i regi av SLT i samarbeid med 
politiet og RVTS.  

39.  Vestre Toten 
kommune Kr 100 000  

Videreføring av tiltaket Fyrverkeriet mekkeverksted som en 
inkluderende og forebyggende arena for ungdom.  
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40.  Vågan 
kommune Kr 150 000 

Etablering av en Småjobbsentral rettet mot ungdommer/unge 
voksne og andre utenfor arbeidslivet.  

41.  
Øygarden 
kommune Kr 600 000  

Videreføring av tiltaket Kraftsenter for aktivitet i Øygarden 
kommune, som en arena for felleskap, deltaking og inkludering 
gjennom aktivitetsrettede tilbud.  

42.  

Ålesund 
kommune Kr 400 000 

1) Etablering av ressursgruppe med kompetanse på radikalisering 
og voldelig ekstremisme  
2) Mentorordning - utdanne ansatte på utførernivå som kan 
jobbe tett opp mot personer i risiko  
3) Revidering av veileder for håndtering av radikalisering og 
voldelig ekstremisme  
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