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Tildelte tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak 2019  

- totalt kr 7 400 000. 

 
 

 
Søker 

 
Beløp 

 
Tiltak 

1 Agenda X, Antirasistisk 
senter  

250 000 kr Agenda X: Ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år 
i Oslo – driftstilskudd. 
 

2 Bergen Røde Kors 200 000 kr «Fellesverket Bergen»: Aktivitetshus for unge – 
driftstilskudd. 
 

3 Blå Kors Kristiansand 200 000 kr «Åpen timeplan 2019»: Aktivitetstilbud og oppsøkende 
tjeneste overfor utsatt ungdom i Kristiansand.  
 

4 Bærum Røde Kors 150 000 kr «Fellesverket i Sandvika» - Aktivitetshus for unge – 
driftstilskudd. 
 

5 DNT Oslo og Omegn, 
Asker Turlag 

300 000 kr Ungdom og Friluftsliv i Asker med utgangspunkt i Borgen 
– aktivitetstilbud med vekt på friluftsliv.  
 

6 Drammen Røde Kors 150 000 kr «Fellesverket Drammen» - Aktivitetshus for unge – 
driftstilskudd. 
 

7 Fellesskap og Respekt  100 000 kr «Festival B04» – Kulturarrangement der unge i bydel 
Sagene i Oslo er involvert i alle faser. Arrangementet er 
åpent for alle.   
 

8 FIDA (Forum for 
Integrering og Dialog 
Agder 

200 000 kr Oppsøkende tjeneste og nettverks- og aktivitetstilbud 
rettet mot risikoungdom med minoritetsbakgrunn i 
Kristiansand.  
 

9 Fontenehuset Rygge 350 000 kr «#Innafor» – Tilbakeføringstiltak for unge som har 
gjennomført straff og tilbud til unge for å forebygge 
frafall fra videregående opplæring.  
 

10 For fangers pårørende  400 000 kr Kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge med 
foreldre i fengsel og produksjon av informasjonsfilm om 
denne gruppen, «Pappa sitter inne». To søknader er 
innvilget i én tildeling. 
 

11 Foreningen Basecamp 
Ungdomsdiakonitiltak  

200 000 kr «Tett på»: aktivitetstilbud og oppsøkende tjeneste rettet 
mot risikoungdom, med utgangspunkt i Sartor storsenter 
i Fjell kommune. 
 

12 Foreningen FRI 300 000 kr «Rosa kompetanse»: Informasjons- og 
opplæringsvirksomhet om hatkriminalitet, særlig rettet 
mot politiet.  
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13 Foreningen 
Røverhuset 

100 000 kr «Røverradion» -  tilbakeføringstiltak med aktivitetstilbud 
både i og utenfor fengsel. 
 

14 Haugesund Røde Kors  200 000 kr «#meigjengen»: Prosjekt for rekruttere barn og unge 
med særlige behov inn i organiserte aktiviteter. Mottaker 
vil på bakgrunn av tildelingen særlig sette inn ressurser 
for å nå unge med høy risiko for å begå kriminalitet.  
 

15 Idrett Bergen Sør  200 000 kr «Utrustet ung»: prosjekt for å rekruttere risikoungdom til 
organisert idrett. 
 

16 Jobb X 200 000 kr «Åpent Karrieresenter»: Tiltak for få unge i risikosonen 
inn i arbeidsmarkedet. Har et tett samarbeid med Agenda 
X.  
 

17 Likestillingssenteret 
KUN 

400 000 kr «Trygg på festival»: Innsamling av kunnskap, utvikling av 
informasjonsmateriell og kursing for å forebygge seksuell 
trakassering og voldtekt på festivaler.  
 

18 Maritastiftelsen 300 000 kr «En ny start på livet»: Kriminalitetsforebyggende arbeid 
rettet mot unge i Gjøvik og bydelene Stovner og Søndre 
Nordstrand i Oslo. 
 

19 MOT Norge 200 000 kr «MOT i skolen»: Program for skoler med mål om å styrke 
barn og unges livsmestring og selvfølelse og derav blant 
annet forebygge kriminalitet - nasjonalt tiltak.  
 

20 No Hate  200 000 kr «Nettravnene»: Tiltak for å prøve ut tilstedeværelse av 
voksne i ulike digitale forum med mål om å forebygge 
hatytringer, rasisme, radikalisering og hatkriminalitet. 
 

21 Norges Røde Kors  700 000 kr «Røde Kors gatemegling»: Fagansvar og opplæring i 
konfliktløsningsmetodikk. Nasjonalt tilbud som 
kanaliseres blant annet gjennom aktivitetshusene 
Fellesverket. 
 

22 Norsk folkehjelp m.fl. 100 000 kr «DiMe - Diskirimineringshjelpen og meglingsbenken»: 
Tilbud om mekling og rådgivning for unge som opplever 
seg utsatt for diskriminering og hatkriminalitet. 
 

23 OMOD – 
Organisasjonen Mot 
Offentlig 
Diskriminering 

200 000 kr «Empowering and Involving Minority Youth»: 
Kompetanseutvikling og støttetiltak om og for unge som 
opplever seg utsatt for diskriminering, rasisme og 
hatkriminalitet. 
 

24 Oslo Røde Kors 200 000 kr «Nettverk UNG»: Nettverkstjeneste for unge som har 
gjennomført straff. 
 

25 Oslo Røde Kors 200 000 kr «ORKIS Møteplass for ungdom»: Aktivitetshus for unge, 
tilsvarende Fellesverket. 
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26 Porsgrunn Røde Kors  150 000 kr «Ungdom i Porsgrunn KAN!»: Oppsøkende tjeneste og 
aktivitetstilbud med utgangspunkt i Fellesverket 
Porsgrunn. 
 

27 Sandefjord Røde Kors  150 000 kr «Fellsverket Sandefjord»: Aktivitetshus for unge – 
driftstilskudd. 
 

28 Stiftelsen Oslo World 
music festival 

75 000 kr «Grønlandsgutta-prosjektet»: Involvering av en gruppe 
unge, som tidligere har vært en utfordring for 
arrangørene i planleggingen og arrangeringen av Oslo 
World Music festival.  
 

29 Stiftelsen Tryggere 250 000 kr «Tryggere ungdom 2019»: Tilbud om chat eller 
samtaleveiledning for unge med 
sinnemestringsproblemer.  
 

30 Stine Sofies stiftelse 100 000 kr «Jegvilvite.no»: Informasjon og veiledning rettet mot 
barn for å informere om og forebygge vold og seksuelle 
overgrep. 
 

31 Strømsgodset 
toppfotball 

100 000 kr «Gatelaget»: Tilbakeføringstiltak der tidligere domfelte 
og innsatte spiller fotball. 
 

32 Tønsberg Røde Kors 150 000 kr «Fellesverket Tønsberg»: Aktivitetshus for unge – 
driftstilskudd. 
 

33 Wayback Bergen - livet 
etter soning 

175 000 kr «#unghelomvending»: Nettverkstjeneste og oppsøkende 
arbeid rettet mot tungt belastede unge i Bergen.  
 

34 Wild X 250 000 kr «Vei og vilje», og «Sommeråpent på Høybråten»: 
Aktivitetstilbud for unge i Groruddalen, med vekt på 
friluftsliv. Mottaker har fått innvilget to søknader i 
samme tildeling. 
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