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Tildelte tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak 2020 

 Søker Beløp Tiltak  

1.  Agenda X -
Antirasistisk senter 

kr 250 000 Ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år hvor 
ungdomsmedvirkning står i sentrum. 

2.  Barnevakten kr 100 000 «Lov og rett på nett»: Produksjon av 
læringsressurser for skole, digital artikkelserie, 
kurs-konsept inn mot hjelpeapparatet mm. 

3.  Blå Kors Kristiansand  kr 100 000 «Ung Sone»: Et fritidstilbud til unge som ikke finner 
seg til rette i tradisjonelle fritidstiltak. 

4.  Breaktrough kr 250 000 «Utenfor utdanning, utenfor arbeid»: Støtte og 
bistand til ungdom i alderen 15-25 år inn i 
hjelpeapparat, skole og arbeid.  

5.  DNT Oslo og omegn kr 200 000 «Ungdom og friluftsliv i Asker»: Forebygge rus og 
kriminalitet gjennom friluftsliv i nærområdet. 
Målgruppen er 10 – 19 år.  

6.  Drive for life  kr 200 000 «Drive for life»: Aktivitetstilbud for barn og unge i 
samarbeid med lokalt politi og kommunale 
virksomheter. 

7.  FFP - For fangers 
pårørende 

kr 150 000  «Barn og unge med foreldre i fengsel»: Styrking av 
hjelpeapparatets kompetanse om denne gruppen. 

8.  FIDA, Forum for 
integrering Agder 

kr 150 000 «Ung innvandrer og aktiv deltager i samfunnet»: 
Forebygging av utenforskap og kriminalitet 
gjennom en åpen møteplass for ungdom mellom 
14 og 25 år. 

9.  Forandringsfabrikken  kr 150 000 «Sint utenpå – Vondt inni»: Nettressurs og 
læringsfilmer for politiet om hvordan møte unge 
som utøver vold på en klokere måte. 

10.  Foreningen 
Basecamp 
ungdomsdiakonalt 
tiltak 

kr 150 000 «Tett på»: Oppsøkende kontaktarbeid rettet mot 
unge som oppholder seg på og rundt Sartor 
kjøpesenter i Øygarden kommune. 

11.  Foreningen 
Røverhuset  

kr 100 000 «Røverradioen»: Tilbakeføringstiltak med 
aktivitetstilbud både i og utenfor fengsel.  

12.  Fotballstiftelsen kr 450 000 «Fysisk aktivitet, sosialt nettverk og arbeidsrettet 
aktivitet for domfelte»: Videreutvikling av gatelag 
som en viktig møteplass. 

13.  Fri - Foreningen for 
kjønns og 
seksualitetsmangfold 

kr 321 000 «Rosa kompetanse Justis»: Informasjon- og 
opplæringsvirksomhet om hatkriminalitet, særlig 
rettet inn mot politiets arbeid. 

14.  Generasjon til 
Generasjon 

kr 60 000 «Sommerprosjekt 2020»: Forebygging av 
utenforskap gjennom sosiale aktiviteter og 
oppfølging.  

15.  Haugesund Røde 
Kors  

kr 150 000 #meigjengen»: Prosjekt for å rekruttere barn og 
unge med særlige behov inn i organisert aktivitet.  

16.  Herre Vel kr 60 000 «Herre Ung»: Et stiryddingsprosjekt rettet mot 
uorganisert ungdom i alderen 14 – 16 år i 
samarbeid med idrettslaget og velforening.  

17.  Idrett Bergen Sør  kr 150 000 «Utrustet ung»: Prosjekt for å rekruttere 
risikoungdom inn i organisert idrett. 
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18.  Kirkens 
Ungdomsprosjekt 
2020 

kr 200 000 «Oppfølging av risikoungdom»: Oppfølging av 
ungdom i alderen 12-20 år med flere og 
sammensatte risikofaktorer. I tillegg til individuell 
oppfølging, tilbys guttegrupper og Flexid kurs   

19.  KUN - 2020 kr 200 000 «Trygg på festival»: Videreutvikling av 
informasjonsmateriell og kursing av frivillige vakter 
og annet servicepersonell for å forebygge seksuell 
trakassering og voldtekt på festivaler. 

20.  Landsforeningen mot 
seksuelle overgrep 

kr 150 000 «Gråsonen»: En dokumentarfilm og et 
påvirkningsprosjekt om skam, stigma og stillheten 
rundt festvoldtekt. 

21.  Maritastiftelsen kr 200 000 «En ny start på livet»: Kriminalitetsforebyggende 
arbeid rettet mot unge i samarbeid med kommune, 
politi og kriminalomsorgen. 

22.  MOT kr 100 000 «MOT i skolen»: Nasjonalt program for skoler med 
mål om å styrke barn og unges livsmestring og 
selvfølelse og derav blant annet forebygge 
kriminalitet. 

23.  Namdal Jeger og 
Fiskarlag  

kr 100 000 «Tilgjengelig friluftsliv for alle»: Forebygge rus og 
kriminalitet gjennom gode aktiviteter på tvers av 
generasjoner. Etablere en utlånspool for utstyr til 
tur- og villmarksaktiviteter. 

24.  Norges Røde Kors  Kr 500 000 «Røde Kors Gatemegling»: Fagansvar og opplæring 
i konfliktløsningsmetodikk. Et nasjonalt tilbud som 
kanaliseres blant annet gjennom aktivitetshusene 
Fellesverket.   

25.  Norges Røde Kors  kr 850 000 «Fellesverket Nasjonalt»: Et aktivitetshus tilpasset 
ungdom i alderen 13-15 år. Etablert med 14 
fellesverk i 11 byer. 

26.  Norsk Folkehjelp kr 100 000 «DiMe - Diskrimineringshjelpen og 
meglingsbenken»: Et tilbud om mekling og 
rådgivning for unge som opplever seg utsatt for 
diskriminering og hatkriminalitet. 

27.  Norsk narkotika- 
politiforening 

Kr 100 000 «Tør du og Bry deg»: Skolebesøk og foredrag for 
elever i videregående skole på dagtid og for 
foreldre på kveldstid. Målet er å gi barn, unge og 
foreldre en bedre forståelse om faktakunnskap om 
narkotika, samt etablere foreldrenettverk 

28.  OMOD -
Organisasjonen mot 
offentlig 
diskriminering 

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

29.  Oslo Røde 
Kors/Nettverk etter 
soning 

kr 200 000 «Nettverk UNG»: Nettverkstjeneste for unge som 
har gjennomført straff. EXIN – en målrettet intensiv 
oppfølging for å forebygge at gjengangere ikke 
vender tilbake til kriminalitet og rus. 

30.  Oslo World Musikk 
Festival 

kr 70 000 «Oslo World UNG»: Festival av og for ungdom fra 
ulike bydeler i Oslo Øst. 
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31.  PKF - Politiets 
kriminalitetsforebygg
ende forum 

kr 100 000 «Kunnskapsløft 2020»: En nasjonal konferanse om 
forebygging av kriminalitet for ansatte i kommune, 
politi og annet hjelpeapparat. 

32.  Salen Menighet 
kontaktsenter, 
Trondheim 

kr 250 000 «22B Kontaktsenter»: Et tilbud om skole, arbeid, 
eller annet aktivitetstilbud for risikoutsatte 
ungdommer i alderen 16-23 år.  

33.  Stiftelsen Positiv 
Oppvekst -2020 

kr 70 000 «Freezone - utsatt ungdom opplever mestring»: En 
møteplass for ungdom i alderen 13 – 18 år mitt i 
Hønefoss sentrum.  

34.  Stiftelsen Tryggere kr 190 000 «Tryggere ungdom 2020»: Et tilbud om chat- eller 
samtaleveiledning for unge med 
sinnemestringsproblemer. 

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

36.  Ungdoms mot vold  kr 250 000 «Stabilitetsoppfølging - unge domfelte»: Prosjektet 
som skal stimulere unge domfelte til å velge en 
kriminalitetsfri tilværelse. 

37.  U-Turn kr 100 000 «Kontrabudskap på nettet»: Et tiltak for å nå 
ungdom i en tidlig alder med kontra-narrativer til 
voldelig ekstremisme. Prosjektet er rettet mot 
flerkulturell ungdom. 

38.  Wayback Bergen kr 150 000 «#unghelomvending»: Nettverkstjeneste og 
oppsøkende arbeid rettet mot tungt belastede 
unge i Bergen.  

39.  Wild X Kr 150 000  «Vei og vilje»: Et tilbud til unge som utvises fra 
skolen for kortere eller lengere periode. 
Naturbaserte friluftsopplevelser er en grunnpilar i 
arbeidet. 

 

 

https://www.konfliktraadet.no/

