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Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2020. 
 
 

4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2020 

4.1. Flere er i arbeid og deltar i samfunnet 

 
 

Oppdrag nr. 2020-013 Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Bakgrunn  
IMDi er i 2020 tildelt  3 mill. kroner til forskning og utvikling om negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på kap. 291, post 21.   

Beskrivelse av oppdraget  
IMDi bes om å gjennomføre følgende deloppdrag innenfor rammen for forskning og 
utvikling om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. IMDi 

vurderer selv størrelsen på oppdragene. 
   
Deloppdrag 1: En følgeevaluering av mentorordningen 
Formål/hensikt: 
Formålet er å igangsette en følgeevaluering for å få et kunnskapsgrunnlag for å 
videreutvikle tjenesten underveis og utvikling av ev. nye tiltak.  
Beskrivelse: 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Postboks 212 Sentrum 
0103 OSLO 
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19/4491-9 

Dato 

25. februar 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Jf. tiltak 9 i Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017 – 2020), ble det i 2019 etablert en mentorordning for unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap og som har 
brutt med familie og nettverk. Ordningen består av "Mentorfamilie" (i regi av Røde 
Kors), nettverket Sammen (i regi av Oslo krisesenter), søkbare tilskudd til 
mentorløsninger for organisasjoner (fra IMDi), og en mentorhub for organisasjoner 
som tilbyr mentorløsninger (i regi av Bufdir). I statsbudsjettet for 2019 ble 1,2 mill. 
kroner øremerket til dette, og i budsjettet for 2020 er det avsatt 2,7 mill kroner, 
hvorav 2 mill. kroner til Røde Kors og 0,7 mill. kroner til Oslo Krisesenter (midlene 
administreres av Bufdir). Siden mentorordningen er en ny tjeneste og det er ønskelig 
å igangsette en følgeevaluering på et tidlig tidspunkt. Det foreslås å følgeevaluere 

tjenesten i ett år. 
 
Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Bufdir. 
 
Frist 31. desember 2020. 
 
Deloppdrag 2: En gjennomgang av frivillige organisasjoners prosjekter mot 
negativ sosial kontroll og tvangsekteskap 
Formål/hensikt: 
Formålet med en gjennomgang vil være å få på plass et kunnskapsgrunnlag for å 
vurdere framtidig støtte og prioriteringer og å dele gode metoder. 
 

Beskrivelse: 
Det er i dag lite tilgjengelig kunnskap om metoder og resultater til prosjekter i regi av 
frivillige organisasjoner som mottar tilskudd til prosjekter mot negativ sosial kontroll 
og tvangsekteskap for å endre holdninger og praksis. Det er defor behov for en 
ekstern gjennomgang av prosjektene som har mottatt midler på kap. 291, post 71 fra 
IMDi. Kjønnslemlestelse skal ikke inngå i dette prosjektet da NKVTS gjennom 
tilleggsbevilgningen til Voldsprogrammet har sett på dette. Det foreslås å begrense 
gjennomgangen til prosjekter som har fått støtte i 2017-2019.  
 
Frist 31. desember 2020. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Toril Melander Stene (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingvild Sandvik 
seniorrådgiver 
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