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Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  

Søknadsfrist: 1. desember  

 

Tilskuddsordningen forvaltes av Sekretariatet for konfliktrådene. Regelverket er fastsatt av Justis- og 

beredskapsdepartementet til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, kapittel 433, post 60, med 

forbehold om endelig bevilgning i Stortinget.  

 

1. Formål 

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av det lokale forebyggende og rehabiliterende 

arbeidet, slik at det også omfatter målrettede tiltak og arbeid for å forebygge og bekjempe alle typer 

radikalisering og voldelig ekstremisme. Hovedmålene for tilskuddsordningen er å stimulere til: 

 

• Økt kompetanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene. 

• Utvikling av gode systemer, metodikk og tiltak lokalt og digitalt for å forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme. 

 

Delmål: 

• Fremme demokratiske verdier og kritisk tenkning og forebygge fremvekst av 

fremmedfiendtlighet og hatefulle ytringer, digitalt og i det offentlige rom. 

• Økt kunnskap om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i førstelinjen i 

kommunene. 

• Økt samarbeid mellom kommunene, relevante sektorer og frivillige organisasjoner i det lokale 

forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

• At personer eller miljøer i risikosonen for radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder 

personer under straffegjennomføring, fanges opp så tidlig som mulig og møtes med 

kunnskapsbaserte tiltak. 

• At personer som ønsker seg ut av ekstreme miljøer og berørte familier til personer i ekstreme 

miljøer får hjelp gjennom det lokale støtteapparatet. 

 

2. Hvem som kan få tilskudd  

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til: 

• Kommunale og fylkeskommunale tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme. 

• Kommunale og fylkeskommunale tiltak i samarbeid med en eller flere frivillige organisasjoner 

eller statlige aktører. 

Kommunene eller fylkeskommunene skal stå som ansvarlige for søknad og rapportering, og som 

mottakere av midlene. 
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3. Hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis tilskudd til prosjekter eller tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med 

tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til:  

• Generell drift 

• Forskningsprosjekter 

• Tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) det som produseres.  

 

4. Krav til aktiviteter i tilskuddsperioden 

En tilskuddsmottaker skal: 

• Bruke tilskuddet i samsvar med formålet, aktivitetene og budsjettet som fremgår av regelverket 

og søknaden som ligger til grunn for tilskuddsvedtaket. 

• Gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet 

• Benytte tilskuddet innen 12. måneder etter at tilskuddet er mottatt, med mindre 

tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.  

 

5. Krav om rapportering  

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til 

Sekretariatet for konfliktrådene om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet 

slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket. Dersom tilskuddet er 200 000 kroner eller mer, skal 

tilskuddsmottaker levere et regnskap av det tildelte tilskuddet, attestert av revisor.  

 

Erfaringer fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for andre 

kommuner og interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av erfaring 

og resultater til relevante aktører. 

 

Sekretariatet for konfliktrådene kan utdype kravene og det kan fastsettes ytterligere 

rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket. Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har 

adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets 

bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd. 

 

6. Kravene til en søknad om tilskudd 

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Sekretariatet for konfliktrådene innen 1. desember 

året for tildelingsåret. Søknaden skal:  

• angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, 

telefonnummer og kontaktperson 

• angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket 

• angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat 
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• angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt 

• angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, 

samarbeidspartnere og tidsrammer 

• opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket 

• angi muligheter for å koordinere med andre samarbeidspartnere 

• fremlegge budsjett for tiltaket 

• angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og 

beredskapsdepartementet eller underliggende organer 

• angi beløpet det søkes om 

• oppgi søkerens egenandel 

• oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre 

finansieringskilder 

• Dersom det søkes om midler til flere tiltak, skal det opplyses hvorvidt tiltakene kan understøtte 

hverandre, og i tilfelle på hvilken måte.  

 

7. Søknadsbehandlingen  

Sekretariatet for konfliktrådene kan i tillegg til opplysningene nevnt i pkt.6 

• kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden 

• kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere 

• avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren i nødvendig 

utstrekning medvirker til befaringen. 

 

Vedtak om tilskudd til kommuner er ikke å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og 

kan ikke påklages. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis. 

 

8. Hvordan søknaden blir vurdert  

Sekretariatet for konfliktrådene tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig 

vurdering av i hvilken grad formålet som det er søkt om tilskudd til, bidrar til å oppfylle formålet med 

tilskuddsordningen. 

I vurderingen av søknadene skal det særlig legges vekt på om tiltaket: 

• innebærer samarbeid mellom ulike aktører og som er forankret i kommunenes 

kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk som for eksempel SLT (Samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende tiltak) eller lignende samarbeidsformer. 

• når ut til mange i målgruppen 

• har en plan for videreføring etter prosjektperioden der dette er aktuelt 

• har overføringsverdi til andre aktiviteter og tiltak og legger til rette for spredning av resultatene 

tilskuddet har bidratt til 

• bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse. 
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• benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets 

radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen, lokalt Konfliktråd, NAV og RVTS. 

• utvikler og prøver ut ny metodikk på fagfeltet. 

 

Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets 

påfølgende år som hovedregel bli prioritert, med forbehold om Stortingets bevilgning. 

 

9. Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt 

Sekretariatet for konfliktrådene kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i 

tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å: 

• kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen 

• innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene 

• besiktige tiltaket, og mottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for 

kontrollen. 

 

10. Stans og tilbakebetaling 

• Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket, kan 

tilskuddsforvalter stoppe videre utbetalinger. 

• Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet 

kreves delvis eller helt tilbakebetalt. 

• Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd eller ikke brukt et tilskudd i samsvar med 

kravene i regelverket og tilskuddsvedtaket, kan det som er for mye utbetalt eller som skal 

tilbakebetales, trekkes fra i et tilskudd som måtte tildeles senere. 

 

 

 

 


