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Vi viser til tildelingsbrev til IMDi samt tillegg til dette for 2020.
4.

MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2020
4.2. Andre oppdrag, rapportering og styringsinformasjon

Oppdrag nr. 2020-14:

Rapportering

Tilskudd til frivillige organisasjoner – bruk av
frivilligheten for å nå ut med informasjon om
koronaviruset til innvandrerbefolkningen.
Årsrapport

Bakgrunn:
Frivillige organisasjoner kan gjennom sine nettverk spille en viktig rolle i formidling
av helseinformasjon og annen relevant informasjon knyttet til koronaviruset til
innvandrerbefolkningen.
Den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i tilknytning til koronaviruset og
bekjempelsen av dette medfører et stort informasjonsbehov. Dette behovet er knyttet
til helseinformasjon så vel som sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte.
For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det avgjørende at informasjonen når
bredt ut og inkluderer innvandrerbefolkningen.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Integreringsavdelingen

Saksbehandler
Ingvild Sandvik
22 24 77 39

Beskrivelse av oppdraget:
6,58 mill. kroner av bevilgningen på kap. 291, post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i
regi av frivillig virksomhet øremerkes tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid
knyttet til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrerbefolkningen.
Tilskuddsmidlene skal fordeles som følger:
Organisasjon
Røde Kors
Caritas
Norges Frivillighetssentraler
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kristent Interkulturelt Arbeid
Norsk Folkehjelp

Beløp
1 500 000 kroner
1 500 000 kroner
500 000 kroner
1 080 000 kroner
500 000 kroner
1 500 000 kroner

Formålet med midlene er å bidra til god formidling av helsemyndighetenes
informasjon og annen relevant informasjon knyttet til koronaviruset til
innvandrerbefolkningen i kommunene.
Informasjonstiltak kan omfatte: generelle råd til innvandrerbefolkningen, smitte og
inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes,
helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, og
informasjon om ikke-helserelaterte konsekvenser av situasjonen som gjelder skole,
barnehage, NAV, mm.
Informasjon fra eksisterende offentlige nettressurser (FHI, NOKUT, Helsenorge.no,
m.fl.) benyttes/legges til grunn i informasjonsarbeidet. Det forutsettes at offentlige
råd og påbud knyttet til smitteforebygging av Corona-viruset overholdes i
gjennomføringen av tiltakene. Tilskuddsmottakerne skal også legge opp til
informasjonsspredning på andre språk enn norsk. Tilskuddsmottakerne oppfordres til
å samarbeide med andre relevante organisasjoner.
I den pågående situasjonen med korona-epidemi er det behov for god samhandling og
koordinering mellom frivillige organisasjoner og myndighetene. IMDi bes styrke dette
arbeidet fremover og være et tydelig bindeledd mellom frivillige organisasjoner som
jobber med innvandrerbefolkningen og offentlig sektor.
Finansiering:
6,58 mill. kroner av bevilgningen på kap. 291, post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i
regi av frivillig virksomhet øremerkes tilskudd til ovennevnte organisasjoner.
IMDi skal ikke utarbeide eget rundskriv for tilskuddsmidlene, men gi nødvendig
informasjon i tilskuddsbrev til hver enkelt organisasjon. Tilskuddsbrevene skal
utformes i tråd med kravene i økonomireglementet.

Side 2

Start:
Frist:

07.04.2020
31.12.2020

Oppdrag nr. 2020-15:

Deltakelse i koordineringsgruppe på
direktoratsnivå om sårbare barn og unge under
Covid-19 pandemien.

Rapportering

Direktoratsgruppen skal gi en statusrapport hver 14. dag
til Barne- og familiedepartementet.
Statusrapportene fra direktoratsgruppen og eventuelle
andre leveranser sendes til postmottak@kd.dep.no med
kopi til Anne Liltved (anne.liltved@kd.dep.no) og Ingvild
Sandvik (ingvild.sandvik@kd.dep.no) så sant ikke annet
blir avtalt.
For øvrig rapportering viser KD til rapporteringskrav i
årets tildelingsbrev.

Bakgrunn:
Covid 19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende
konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier. Regjeringen har besluttet at det
skal opprettes en koordineringsgruppe på direktoratsnivå for å sikre at sårbare barn og
unge blir ivaretatt og at det eksisterer et helhetlig kunnskapsgrunnlag for konsekvensene
av pandemien og iverksatte smitteverntiltak for denne gruppen.

Beskrivelse av oppdraget:
Koordineringsgruppen skal ledes av Bufdir, og skal bestå av representanter fra
Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir),
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD) og Sekretariatet for
konfliktrådene (SfK). Deltakelse i direktoratsgruppen skal være på relevant ledernivå
Gruppen skal ha dialog med Barneombudet, Nasjonalbiblioteket og relevante
representanter for frivilligheten. En av oppgavene til gruppen vil være å utarbeide
statusrapporter hver 14. dag for hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og
følges opp under pandemien. Gruppen skal også fremme forslag til oppfølgingstiltak.
Arbeidet til direktoratsgruppen forankres i interdepartemental arbeidsgruppe ledet av BFD.
Gruppen består ellers av representanter fra HOD, JD, KD, KMD og KUD.
Bufdir tar initiativ til konstituering av direktoratsgruppen så raskt som mulig, og senest
innen 8. april 2020.
Videre beskrivelse av oppdraget følger av vedlagte mandat.

Side 3

Finansiering:
Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende rammer.

Start:
Frist:

08.04.2020
Til gruppen har avsluttet sitt arbeid

Med hilsen

Hege Wilsberg (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Ingvild Sandvik
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:
Riksrevisjonen

Side 4

Mandat for koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19pandemien
1. Bakgrunn og formål
Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende
konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det uttrykkes bekymring fra
mange hold om effektene både på kort og lang sikt. Sårbare barn skal også i krisetid fanges
opp, få hjelp og ivaretas. Problemstillingene er tverrsektorielle. En del tjenester som yter
bistand til sårbare barn og unge opererer med sterkt redusert kapasitet. Det kan få svært
store konsekvenser for denne gruppen. Det er derfor avgjørende at det sikres en god
koordinering mellom relevante sektorer slik at gruppen ivaretas på en god måte. Gjennom de
etablerte strukturene i krisehåndteringen er det mekanismer for jevnlig rapportering for status
for de samfunnskritiske funksjonene særskilt og for alle sektorområder. Disse mekanismene
fanger ikke nødvendigvis godt nok opp utfordringer knyttet til gruppen sårbare barn og unge.
Det er behov for en egen struktur på direktoratsnivå som sikrer at problemstillinger av
relevans for denne gruppen drøftes og håndteres på tvers av sektorene. Det er videre behov
for at regelmessige vurderinger av tilstanden og mulige tiltak løftes opp til departement og
regjering.
Det ligger som et premiss for arbeidet at normal drift i tjenestene skal tilstrebes så raskt som
det er forsvarlig ut fra gjeldende smittevernråd

2. Oppgaver
Gruppen skal:
a) sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt
mellom direktoratene og ut til tjenestene.
b) gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen
sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien og forslag til
oppfølgingstiltak. BFD forankrer arbeidet i den interdepartementale gruppen.
c) beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge i en
situasjon med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak
for å bøte på konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid.
d) Gruppen skal etablere dialog med Barneombudet, sentrale organisasjoner i frivillighet
som jobber med sårbare barn og unge, samt Nasjonalbiblioteket for å fange opp de
utfordringer disse observerer og diskutere hvordan disse organisasjonene kan bidra.

3. Organisering og deltagelse
Gruppen ledes av Bufdir. Andre deltagere er Hdir, Udir, FHI, IMDi, POD og SfK. Gruppen er
ikke noe beslutningsorgan. Vedtak om oppfølging av gruppens arbeid fattes av de
deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har. Gruppens
rapporter blir offentlige fra det tidspunkt BFD bestemmer.

-

4. Fremdrift og milepæler
Gruppen etableres og møtes snarest
Gruppen leverer sin første statusrapport 20. april 2020,
Gruppen leverer første vurdering av mulige konsekvenser og tiltak ved en langvarig
pandemi innen utgangen av april, jf. punkt 2c) ovenfor

