Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2022
Totalt tilskuddsbeløp: 10 500 000 kr
Søker
Tiltak
1. Askøy
Demokrati mot fordommer og utenforskap
kommune
som skal tilføre mer kompetanse til ansatte på ungdomsskolene i
kommunen om hvordan de, gjennom opplæring og i det daglige
møte med ungdom, kan forebygge fordommer og utenforskap.
Prosjektet skal gjennom nettverk av elevgrupper sikre medvirkning
fra ungdommene i dette arbeidet.
2. Aukra
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom
kommune
implementering av veileder mot radikalisering og voldelig
ekstremisme. Det skal sikres at innholdet i veilederen blir kjent og
det skal utdannes flere mentorer i kommunen.
3. Bergen
Videreføring av tiltaket Youth Alliance som er et samarbeid mellom
kommune
Bergen kommune og Møhlenpris idrettslag.
Tiltaket er tredelt og inkluderer aktiviteter og møteplasser,
kompetanseheving til ungdomsledere og et større arrangement for
å mobilisere ungdommer til å delta i og få eierskap til
forebyggende arbeid.
4. Bergen
Forebygging av radikalisering gjennom digitalt oppsøkende arbeid.
kommune
Prosjektet skal utvikle nærværet og kompetansen på digitale
plattformer som sosiale medier og kommunikasjons- og spillforum.
Prosjektet utføres i samarbeid med Tverretatlig Operativt Team
mot radikalisering, mentorordningen i Bergen i regi av RVTS Vest
og erfaringskonsulenter.
5. Bodø
Sinus Kafe som er en lavterskel møteplass for ungdom hvor
kommune
relasjonsbygging vektlegges.
6. Bærum
Videreføring av tiltaket Nav ressurs som sikrer en tett og
kommune
koordinert oppfølging av sårbare personer i kontakt med NAV.
7. Bærum
Videreføring av UNG I JOBB - Arbeid, skole og aktivitet som
kommune
virkemiddel for å forebygge og redusere opplevelsen av
utenforskap blant ungdom i Bærum kommune.
8. Fredrikstad
Videreføring av tiltaket Bygge demokrati og medborgerskap i
kommune
Fredrikstad, og forebygge ekstremisme og hat.
Tiltaket skal videreutvikle eksisterende metodikk/tiltak, som Dyp
debatt, ungdomsworkshops, undervisningsopplegg og Ung debatt i
fritidsklubbene. I tillegg til oppstart av nye tiltak som blant annet;
demokraticamp for ungdom, ung-til-ung-formidling,
demokratiguider og dialogdager i skolen.
9. Færder
Videreføring og videreutvikling av prosjektet Sommer jobb for unge
kommune
som er et tilbud for ungdom mellom 16-19 år. Kommunen ønsker
gjennom dette å legge til rette for at ungdom kan oppleve
mestring gjennom det å delta i arbeidslivet, oppleve tilhørighet og
en følelse av å bety noe i den sammenheng.
10. Færder
Oppfølging av tiltak i handlingsplan i HKH-rapporten «Sammen om
kommune
innenforskap». Dette inkluderer blant annet et
mobiliseringsseminar, workshop om sosiale medier for 9. trinn i
regi av ungdomsråd og ledere i elevråd, i samarbeid profesjonell
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11. Gran
kommune

12. Halden
kommune
13. Halden
kommune

14. Halden
kommune
15. Holmestrand
kommune

16. Kristiansand
kommune

17. KS Agder

18. Larvik
kommune

19. Levanger
kommune

kompetanse på sosial medier, samt kompetanseheving i tilknytning
til mentorordningen.
Kompetanseheving i forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme gjennom:
1) Revitalisering av tverrfaglig og interkommunal ressursgruppe
knyttet til radikalisering.
2) Kompetanseheving for kommunalt ansatte og lokale lag og
foreninger, gjennom å arrangere fagdag våren 2022.
3) implementering av ny lokal handlingsplan mot radikalisering og
voldelig ekstremisme.
Arbeid mot radikalisering i Halden gjennom informasjon,
opplæring og kompetanseheving for lærere på Halden kommunale
kompetansesenter og veiledere på NAV.
Tiltaket Trygg oppvekst i Halden som skal bidra til å øke
kompetansen hos ansatte og finne metoder for å arbeide
systematisk med forebygging av utenforskap og radikalisering i alle
kommunenes tjenester. Kommunen samarbeider med politiet,
Dembra og dialogforum om tiltaket.
Prosjektet Ung jobb Halden som i et samarbeid med næringslivet
og frivillige lag og foreninger skal tilby sommerjobb for ungdom i
arbeidet med å forebygge utenforskap og radikalisering.
Videreføring av Hof flerbrukshus - Kompetansesenter og møteplass
for alle. Prosjektet retter seg mot ungdom mellom 13 og 19 år.
Flerbrukshuset er en nærmiljøarena for bibliotek, ungdomsklubb,
Hof frivilligsentral og frivillige foreninger, hvor demokratiske
verdier og kritisk tenkning fremmes ved å arrangere workshops for
og sammen med ungdommer. Kunnskap om forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme skal økes ved åpne
temakvelder for både ansatte og ungdommer med foresatte.
Prosjektet MEET – Muslim European Empowerment Programme.
Midlene skal benyttes til å arrangere, og dekke kostander til de
delene av MEET og europakonferansen som er spesielt rettet mot
Norge og Norden.
Videreføring av Interkommunal rådgiver for forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme som er et samarbeid
mellom 25 Agder kommuner. Midlene skal gå til følgende fire
hovedprosjekt:
1. Utvikling og samhandling.
2. Kompetansehevende tiltak
3. Kunnskapsformidling
4. Støtte til lokalt forankrede tiltak.
Videreutvikling av tiltaket FlexID Pluss med mentor for ungdom i
målgruppen. Tiltaket videreutvikles i samarbeid med frivillige
organisasjoner og inkluderer aktivitet, friluftsliv og andre
mestringsskapende aktiviteter kombinert med tema, refleksjon og
oppgaver om tematikken.
Tiltaket I forkant som innebærer systematisk forebygging av
voldelig ekstremisme, utenforskap og fremmedhat i
utdannelsesløpet i kommunens skoler. Dette inkluderer:
1. Fagdag med fokus på forebygging og et kunnskapsløft
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20. Lillehammer
kommune
21. Lindesnes
kommune
22. Luster
kommune

23. Lørenskog
kommune

24. Molde
kommune
25. Molde
kommune

26. Nannestad
kommune
27. Nordre Follo
kommune

28. Nordre Follo
kommune
29. Oslo
kommune

30. Porsgrunn
kommune
31. Ringerike
kommune

32. Ringsaker
kommune

2. Utarbeidelse av handlingsplan mot radikalisering
3. Forpliktende samarbeid med Falstadsenteret
Videreføring av det interkommunale samarbeidet RROVE Ressursgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme i
Innlandet.
Videreføring av tiltaket Inkluderende sommerjobb for ungdom i
oppfølging. Tiltaket er forankret i SLT og er et samarbeid mellom
kommunen, frivilligheten og næringslivet.
Forebygging av ekstremisme og utenforskap gjennom tidlig
innsats. Tiltaket inkluderer mentorutdanning og Fleksidsertifisering i tillegg til kompetanseheving, etablering av
møteplasser samt systematisk tverrsektorielt samarbeid.
Trygghetsuka 2022 som er et samarbeid mellom SLT-koordinator
og vold- og overgrepsteamet i Lørenskog kommune. Gjennom
Trygghetsuka ønsker kommunen å gi ansatte og innbyggere
kunnskap og økt bevissthet om forebygging, samt omfang, årsaker
og konsekvenser av vold, radikalisering og voldelig ekstremisme.
Dette gjøres gjennom undervisning, informasjonsdeling og
veiledning.
Videreføring av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og
voldelig ekstremisme i Molde gjennom å stryke inkluderende tiltak
for barn og unge og det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.
Et interkommunalt samarbeid om kompetanseheving på
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for
kommunene i Møre og Romsdal gjennom en felles konferanse og
webinarer.
Utvikling av tiltakskort og gjennomføring av fagdag om forebygging
av radikalisering og voldelig ekstremisme for kommunens ansatte.
Kompetansehevende fagdag for kommunens ansatte i forbindelse
med lansering av oppdatert handlingsplan for forebygging av
radikalisering og hatkriminalitet for å sikre tverrfaglig samarbeid i
kommunen.
Samarbeidsprosjekt mellom Nordre Follo kommune og
næringsvirksomhet om inkluderende tiltak for ungdom i sentrum.
Videreføring av Ekstremisme prosjektet i Oslo kommune som
inkluderer følgende tiltak:
1) Felles mentorordning for Oslo kommune
2) Kompetansehevning til ungdomsarbeidere i bydelene
3) Kompetanseheving til mentorene
4) Kompetanseheving til førstelinjen i kommunen
Videreføring av Flexid samt drift av mentornettverk i Vestfold og
Telemark i samarbeid med RVTS Vest og Sør.
Kompetanseheving gjennom felles fagdag for ansatte i
kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike i henhold til
handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig
ekstremisme. Det samarbeides med Øst-politidistrikt.
Sertifisering av instruktører i Flexid, samt kompetanseheving
gjennom bedre metodikk og mer fokus på å forebygge
radikalisering og voldelig ekstremisme i Ringsaker kommune.
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33. Rælingen
kommune
34. Sarpsborg
kommune

35. Seljord
kommune
36. Sunnfjord
kommune
37. Sør-Odal
kommune

38. Trondheim
kommune
39. Vennesla
kommune
40. Vestre Toten
kommune

41. Volda
kommune

42. Øygarden
kommune
43. Øygarden
kommune
44. Ålesund
kommune

Romerikekonferansen som er en regional fagkonferanse om
radikalisering og utenforskap i samarbeid med kommunene
Lørenskog, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal og Lillestrøm.
Sammen om hjelp til utvei, som skal gi helhetlig oppfølging til
personer eller deres familier som ønsker å snu en negativ utvikling
og til tiltak for å øke den digitale tryggheten og kompetansen for å
forebygge hat på nett, hvor ungdomsmedvirkning står sentralt.
Inkluderingstiltaket Sommeraktiviteter 2022 for barn mellom 12-15
år.
Videreføring av Ung jobb som er et tverrfaglig og integrerende
tiltak. Tiltaket skal forebygge utenforskap og fremme inkludering
samt øke kunnskapen om det norske samfunnet.
Sammen mot radikalisering i Kongsvinger-regionen som er et
forebyggende samarbeid mellom kommunene i regionen,
voksenopplæringssentre og videregående skole, for en målrettet
innsats for å forebygge radikalisering og bygge broer fra
utenforskap til fellesskap.
Kompetanseheving av mentorer, skolekontakter og relevante
kontaktpersoner eksternt.
Prosjektet Ungdom-Trygghet-Trivsel (UTT) som inkluderer tiltakene
GutteINK (Gutter inkludert) og UNG inkludering i arbeidslivet
(sommerjobbprosjekt).
Tiltaket Velkommen hit som skal bidra til lavterskel møteplasser for
ungdom mellom 12-18 år, som gode og trygge arenaer for å
forhindre eskalering av usunne og ekskluderende miljøer. Tiltaket
er et samarbeid mellom kommunen, politiet og frivillig sektor og er
forankret i SLT-modellen.
Videreføring av prosjektet Forebygging av radikalisering og
voldelig ekstremisme som er et prosjekt i samarbeid med Ørsta
kommune og RVTS Vest. Prosjektet innebærer kompetanseheving
på fagområdet gjennom blant annet fagdager, mentoropplæring
og opplæring av "ambassadører" i barnehager.
Mentornettverk i Øygarden kommune, som er et samarbeid på
tvers av kommunens tjenester og er forankret i SLT. Kommunen
benytter seg av mentorutdanningen til RVTS.
Videreføring av tiltaket Kraftsenter for aktivitet som er en
møteplass for barn og unge som skal hindre isolasjon og
utenforskap gjennom aktivitetsrettede tiltak.
Ressursgruppe for forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme som inkluderer:
1) Utdanning av mentorer og tilbud om kompetanseheving for
eksisterende mentorer
2) Etablering av en koordinator
3) Kunnskapsformidling gjennom fagdager
4) Strategisk og systematisk arbeid i det flerkulturelle miljøet i
kommunen
5) Etablering av digitale plattformer
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