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Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme 2021 

 Søker Beløp Tiltak 

1.  Arendal 
kommune  

 500 000 kr Etablering av tiltaket Alle inkludert i et positivt inkluderende 
felleskap som inkluderer digitale, sosiale og fysiske møteplasser og 
engasjerende arrangement for en økt deltagelse i aktivitet 
blant ungdom. Tiltaket koordineres med programmet Playmaker. 

2.  Bergen 
kommune 

 550 000 kr Videreføring av tiltaket Youth Alliance som er et samarbeid mellom 

Bergen kommune og Møhlenpris idrettslag. Tiltaket innebærer 

blant annet rekruttering og utdanning av juniormentorer og 

inkluderende aktiviteter og diskusjonsforum. 

3.  Bodø 
kommune 

158 000 kr  Etablering av tiltaket Samfunnsløft krysskultur som blant annet 
innebærer skolering av Flexid instruktører.  

4.  Bærum 
kommune  

700 000 kr 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. 

5.  Bærum 
kommune 

710 000 kr Videreføring av tiltaket Nav ressurs som sikrer en tett og 
koordinert oppfølging av sårbare personer i kontakt med NAV.  

6.  Fredrikstad 
kommune 

300 000 kr Etablering av tiltaket Forebygging av ekstremisme og bygging av 
demokrati og medborgerskap på Litteraturhus, bibliotek og 
fritidsklubb som blant annet inkluderer workshops/arrangementer 
på fritidsklubber og bibliotekene i Fredrikstad, samt en utvikling og 
utprøving av teaterteknikker i arbeid for å bygge demokratiske 
ferdigheter og motvirke ekstremisme på holdningsnivå i samarbeid 
med kulturaktører og lokale teatermiljø.  

7.  Færder 
kommune 

 657 000 kr Etablering av tiltaket Fra utenfor til innenfor som innebærer 
følgende to prosjekt: 
1) HKH-kartlegging ved revisjon av lokal handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme samt kompetanseheving 2) 
Prosjekt «Sommerjobb 16-19 

8.  Herøy 
kommune 

 210 000 kr Tiltaket Tidlig oppdagelse og innsats relatert til forebygging av 
radikalisering og alvorlige hendelser som består av følgende fire 
deler:  
1) Evaluering av trusselsak for læring og fremtidig håndtering av 
alvorlige hendelser  
2) Deling av kunnskap og erfaringer, til alle som arbeider med barn 
og unge i kommunen 
3) Bygging av en felles kunnskapsplattform for å oppdage, 
risikovurdere og forebygge radikalisering, ekstremisme, rasisme og 
trusler  
4) Opplæring av mentorer som kan utgjøre et ressursteam i 
kommunen 

9.  Holmestrand 
kommune 

 480 000 kr Etablering av Hof flerbrukshus: kompetansesenter og møteplass for 
alle. Flerbrukshuset skal være 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 
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å planlegge åpne temakvelder for både ansatte og ungdommer 
med foresatte. Midlene benyttes i hovedsak til å lønne en 
miljøarbeider som følger opp ungdommer i målgruppen. 

10.  Hvaler 
kommune 

500 000 kr Videreføring og videreutvikling av SLT-arbeidet samt en synlig 
voksen/lønnet natteravn i kommunen. Arbeidet skal rette seg mot 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i henhold til 
målsetningen med tilskuddsordningen.  

11.  Kristiansand 
kommune 

150 000 kr Etablering av prosjektet Ytringsfrihet og demokrati i Kristiansand i 
2021 bestående av følgende fire delprosjekt: 
1) Opprettelse av en ad-hoc gruppe  
2) Dialogseminarer i samarbeid med aktuelle ungdomsgrupper 3) 
Arrangementer med fokus på valg og demokrati  
4) Gjøre det nye kapittelet om hatefulle ytringer og hatkriminalitet 
kjent i det flerkulturelle miljøet 

12.  KS Agder  1 400 000 kr Videreføring av samarbeidsprosjektet Interkommunal rådgiver for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme / 
PLATTFORM. Midlene fordeles på følgende fire hovedtiltak: 
1) Fortløpende kartlegging, oversikt og kvalitetssikring av 
eksisterende kompetanse, ressurser og tiltak samt avdekking av 
behov.  
2) Bistand til kommuner i enkeltsaker 
3)Kunnskapsformidling gjennom fagdager og utvikling, 
koordinering og gjennomføring av nye tiltak i kommunene. 
4) Sikring av fremdrift, styrking av samhandling, koordinering og 
kompetanseheving. 

13.  Larvik 
kommune 

500 000 kr Videreutvikling av tiltaket FlexID Pluss med mentor gjennom blant 
annet styrking av mentorordningen samt aktivitetskurs for 
ungdom. 

14.  Lindesnes 
kommune 

 175 000 kr Etablering av prosjektet Inkluderende sommerjobber for ungdom. 

15.  Molde 
kommune 

522 000 kr Videreføring og styrking av det forebyggende arbeidet mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme i Molde kommune, som 
blant annet består av en koordinatorstilling, tverrfaglig 
ressursteam med fokus på tidlig innsats, kompetanseheving for 
koordinator, mentorer, utekontakter og lærere samt 
foreldrestøttende tiltak. 

16.  Oslo 
kommune, 
ved 
Velferdsetat
en 

1 100 000 kr Videreføring av Ekstremisme prosjektet i Oslo kommune som 
innbefatter følgende fem tiltak: 
1) Felles mentorordning  
2) Prosjektleder  
3) Kompetanseheving til ungdomsarbeidere  
4) Kompetanseheving til mentorer 
5) Kompetanseheving til førstelinjen i kommunen 

17.  Randaberg 
kommune 

223 000 kr Videreføring av tiltaket Forebygge utenforskap - styrket innsats 
som inkluderer en prosjektkoordinator som skal jobbe for en 
forankring av lokal veileder for forebygging av radikalisering, 
arrangere en fagdag for førstelinjetjenesten i forbindelse med 
lanseringen av veiledereden samt styrking av Flexid i kommunen. 

18.  Ringerike 
kommune 

50 000 kr Felles fagdag for kommunalt ansatte i forbindelse med revidering 
av lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  
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19.  Ringsaker 
kommune 

 250 000 kr Sertifisering av instruktører i Flexid samt kompetanseheving i 
arbeidet for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme for 
ansatte i kommunen. 

20.  Sarpsborg 
kommune 

250 000 kr Videreføring av tiltaket Sammen skaper vi trygghet i Sarpsborg som 
har følgende tre tiltaksmål:  
1) Øke kunnskap og styrke fokus på hatkriminalitet, radikalisering 
og voldelig ekstremisme  
2) Styrke og videreutvikle samarbeid og koordinering  
3) Oppfølging av enkeltsaker for målgruppen 

21.  Skien 
kommune 

 404 000 kr Etablering av Flexid som metode i kommunens barneverntjeneste, 
og på denne måten øke kompetansen om inkludering og 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

22.  Sogndal 
kommune 

250 000 kr Videreutvikling av mentorordning samt kompetanseheving for 
kommuneansatte gjennom fellesforedrag, digitale 
foredrag/informasjonsvideo, fagdag og veileder for forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme. 

23.  Stavanger 
kommune 

700 000 kr Videreføring av samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i 
Rogaland, SAMVER som inkluderer to regionale fagkonferanser 
samt mentoropplæring.  

24.  Stavanger 
kommune 

 41 500 kr  Videreføring og en utvidelse av tiltaket Arbeidspraksis som et tiltak 
for integrering og inkludering. 

25.  Steinkjer 
kommune 

430 500 kr Videreføring av kompetansehevingsprosjektet i Nord-Trøndelag 
om unge menn, radikalisering og incels. Prosjektet er todelt og 
består av:  
1) Fire Zoom-webinarer for kommuner og andre interessenter 2) 
Utvikling av læringsressurser rettet mot ulike tjenester, deriblant 
produksjon av to korte filmer, og et nettkurs 

26.  Sunnfjord 
kommune 

400 000 kr Etablering av tiltaket Ung jobb som et tverrfaglig integrerende og 
forebyggende tiltak. 

27.  Trondheim 
kommune 

170 000 kr Videreføring av arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig 
ekstremisme i Trondheim kommune gjennom kompetanseheving 
og målrettede tiltak som blant annet mentoroppfølging, 
tverrfaglige og tverretatlige samlinger lokalt, regionalt og 
internasjonalt. 

28.  Vestre Toten 
kommune 

300 000 kr Videreføring av tiltaket Fyrverkeriet mekkeverksted og etablering 
av gruppetilbudet Fast&Curious (F&C) for som inkluderende tiltak 
ungdom i alderen 13 - 20 år. 

29.  Ørsta 
kommune 

730 000 kr Kompetanseheving i forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme gjennom en prosjektleder samt en styrking av en 
miljøarbeider med fokus på tematikken radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Det forebyggende arbeidet skal blant annet bestå av:  
1) Utarbeiding og implementering av rutiner ved bekymring  
2) Kompetanseheving blant kommunalt ansatte  
3) To fagdager i samarbeid med RVTS Vest 

30.  Øygarden 
kommune  

800 000 kr Videreføring av tiltaket Kraftsenter for aktivitet i Øygarden 
kommune. 

 


