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LR-27/2015 – TILSKUDDSORDNING FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING MV. – FELLESSØKNAD FRA
KOMMUNENE I AGDER
Vedlegg


Regjeringen/Justisdepartementet: Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme i kommunene.



Brev fra KS 12.8.15: Invitasjon til å delta i en felles Agdersøknad vedrørende tilskuddsmidler fra
Justisdepartementet.



Notat 8.8.15 fra Agder politidistrikt: Utfordringer i Agder relatert til radikalisering og voldelig
ekstremisme.
Søknad 31.8.15 fra KS Agder på vegne av Agderkommunene til Justisdepartementet: Søknad på
"tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene".



Bakgrunn og saksgang til nå
I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 17,5 mill. kroner til en tilskuddsordninger til arbeidet mot
radikalisering. Tilskuddsordningen ble lyst ut i midten av juni, og fristen for å søke midler fra ordningen
utløp 31.8.
Agder politidistrikt gjorde det regionale nettverket av SLT-koordinatorer i Agder (Ressursgruppen)
oppmerksomme på tilskuddsordningen, og skisserte samtidig en mulig felles søknad fra alle Agderkommunene om tilskudd til felles prosjektstillinger.
Ressursgruppen drøftet denne muligheten og konkluderte med at KS måtte involveres i prosessen. KS
sendte 12.8 en invitasjon til kommunene om å delta i en felles søknad. Sammen med invitasjonen fulgte
også et notat vedr. saken fra Agder politidistrikt.
Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen hadde 19.8 sak vedr. mulig fellessøknad til behandling og fattet
følgende vedtak:
Rådmannsutvalget er i utgangspunktet positive til tiltaket, men mener saken ikke er
tilstrekkelig belyst i forhold til bl.a. organisering. Det kan derfor ikke tas stilling til saken
på nåværende tidspunkt.
Vedtaket ble meddelt KS Agder, men da det etter hvert viste seg at alle øvrige kommuner i Agder ville
stille seg bak en felles søknad kom det en ny henvendelse fra KS Agder med oppfordring til rådmennene i
Lindesnesregionen om å vurdere saken på nytt. Alle rådmennene stilte seg da bak søknaden, selv om det
i noen tilfeller ble tatt forbehold i forhold til betingelsene for å få tilskudd.
En felles søknad ført i pennen av KS Agder ble sendt innen fristen. Nå er det blitt klart at det kreves en
ytterligere forankring i kommunene ved vedtak enten i kommunestyrene eller samlet for alle
kommunene i form av et vedtak i regionråd. Denne saken fremmes for Lindesnesrådet for å få
tilstrekkelig forankring i kommunene i regionen. Ut over dette kreves det også forankring i lokale
politiråd, men det er utenom denne saken.
Vurdering
Det er utvilsomt et viktig formål som et evt. tilskudd skal benyttes til. For nærmere opplysninger om
tilskuddets anvendelse vises det til vedlegg.
En samlet, forankret søknad fra alle Agderkommunene vil trolig stå veldig sterkt. At saksgangen og de
formelle kravene i forbindelse med søknadene har vært noe krevende får en bare ta til etterretning.
Når et evt. tilsagn om tilskudd foreligger kan det gjøres en konkret vurdering i forhold til betingelsene
som følger tilskuddet.
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Vedtak
Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak:
Lindesnesrådet/Lindesnesregionen ønsker å delta i felles Agdersøknad på «tilskuddsordning for
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme».

---*--Lindesnesrådet drøftet saken og vedtok følgende:
Lindesnesrådet/Lindesnesregionen ønsker å delta i felles Agdersøknad på «tilskuddsordning for
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme».
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