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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Integrering- og mangfoldsdirektoratet
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2020, samt tillegg til dette.
I tillegg nr. 3 til tildelingsbrev for 2020 ble oppdraget om Prosjekt om hurtigbosetting av
enslige mindreårige asylsøkere – oppfølging av rapport gjennom nytt oppdrag til
direktoratene nummerert 2020 – 012. Nummereringen av dette oppdraget endres herved til nr.
2020 – 016.

4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2020
4.1. Flere er i arbeid og deltar i samfunnet
Oppdrag nr. 2020-017

Innføringen av ny integeringslov og standardiserte
elementer – utvikling av støttemateriale

Bakgrunn
I tildelingsbrevet for 2020 har direktoratet fått i oppdrag å ha hovedansvaret for å sørge for
implementeringen av ny integreringslov og de standardiserte elementene i
introduksjonsprogrammet. Direktoratet har uttrykt behov for ytterligere bevilgninger for å
gjennomføre ett av tiltakene direktoratet ønsker å gjennomføre som del av dette oppdraget.
Beskrivelse av oppdraget
Som en del av oppdraget med å innføre ny integeringslov og standardiserte elementer skal
direktoratet utvikle støttemateriale på IMDi.no. Dette støttemateriellet skal bestå av både elæring, filmer og annet type relevant materiell.
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Saksbehandler
Erffan Parandian
22 24 77 97

Finansiering
Det stilles 1 mill. kroner til disposisjon for IMDi i 2020 til utvikling av støttemateriale på
IMDi.no på kap. 291, post 21. Se også punkt 5.1. i dette brevet.

Oppdrag nr. 2020-018
Styrking av Jobbsjansen
Bakgrunn
Stortinget har i forbindelse med tiltakspakken for integreringen av innvandrere, jf. Prop.
127 S (2019-2020) bevilget 25 millioner kroner til styrking av Jobbsjansen i 2020. Disse
midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 85,3 millioner kroner i Statsbudsjettet for
2020, som ble utlyst av IMDi i januar jf. rundskriv 8/2020.
Beskrivelse av oppdraget
Direktoratet får i oppdrag å lyse ut de ekstraordinære midlene gjennom et tillegg til
rundskriv 8/2020. Det er kun kommuner med etablerte prosjekter som fikk tilskudd til
Jobbsjansen i 2020 som kan søke om disse midlene.
Finansiering
Viser til pkt. 5.1. i dette brevet.

Oppdrag nr. 2020-019

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for
innvandrerbefolkningen i regi av frivillige
organisasjoner

Bakgrunn
Stortinget har i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020 og Prop.
127 S (2019 – 2020) bevilget 20 mill. kroner til et ekstraordinært tilskudd til
informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal forvalte tilskuddsordningen, og fordele midlene til frivillige organisasjoner etter
søknad. IMDi kan legge til grunn det nye rundskrivet for ordningen Ekstraordinært tilskudd
til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner.
Formålet med ordningen er spredning av helsemyndighetenes informasjon og annen
relevant informasjon knyttet til koronaviruset til innvandrerbefolkningen.
Finansiering
Viser til pkt. 5.1 i dette brevet.
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Oppdrag nr. 2020-020

Kartlegging av frivillig norsktrening som grunnlag for å
vurdere mulig innretning av en "norskdugnad"

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet viser til at det er flere grunner til å vurdere behovet for en
"norskdugnad". Norskferdigheter er viktig både for tilgang til arbeid, men også for
deltakelse i samfunnet for øvrig. Det er et faktum at mange ikke behersker norsk i
tilstrekkelig grad til å kunne delta fullt ut i arbeids- og samfunnslivet. Den enkelte må
praktisere norsk mer for å komme opp på de ferdighetsnivåene som forventes.
Kravene til norskkunnskaper er hevet i ny integreringslov. Regjeringen vil også heve kravet
til ferdigheter i norsk muntlig for å få statsborgerskap.
Det er også gjort noen erfaringer under Covid-19-pandemien som viser at myndighetenes
informasjon ikke når ut til innvandrerbefolkningen på en god nok måte. I IMDis
statusrapport av 31. mai 2020 om direktoratets koordineringsrolle under Covid-19pandemien vises det blant annet til at manglende norskkunnskaper er en del av
utfordringene for å kunne nå ut med informasjon fra offentlige myndigheter. Det vises også
til at koronasituasjonen har hatt konsekvenser for både tilbud og kvalitet i norskopplæring
og kvalifisering, med redusert progresjon og isolasjon som konsekvens.
Gode norskkunnskaper og å være i arbeid er helt sentralt for integreringen, noe som også
kommer klart frem i Integreringsbarometeret 2020. SSB publiserte 11. juni statistikk over
deltakere i norskopplæring som viser at de aller fleste har norskferdigheter på basisnivå.
Det finnes flere relevante tiltak som bidrar til å styrke norskkunnskaper utover tilbudene
som er hjemlet i introduksjonsloven og ny integreringslov. Dette dreier seg blant annet om
nettbasert opplæring og frivillig norsktrening.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi gis i oppdrag å gjennomføre en begrenset kartleggingsstudie med den hensikt å
fremskaffe et situasjonsbilde om hvordan eksisterende tilbud om frivillig norsktrening
fungerer, herunder i hvilken grad tilbudene benyttes, hvem som nyttiggjør seg av disse, og
om det er behov for oppskalering av tilbuds- og etterspørselssiden. Slik oppskalering kan
være å etablere flere og ulike typer norsktreningstilbud i regi av lokale lag og foreninger,
gjøre eksisterende og nye tilbud mere kjent, mer målrettet rekruttering mot målgruppen
og/eller rekruttere flere frivillige norsktrenere, for eksempel ved bruk av en kampanje.
Sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner har en viktig rolle på integreringsfeltet og
IMDi har ordninger og virkemidler rettet mot frivillige organisasjoner og forvalter tilskudd
til frivillig sektor. IMDi bes om å operasjonalisere oppdraget på en hensiktsmessig måte.
IMDi bes også om å lage en oversikt over midlene som går til norsktrening over post 71, og
vurdere om det er elementer fra foreliggende rapporteringer på disse midlene som kan være
av interesse for oppdraget. Det samlede situasjonsbildet som IMDi presenterer vil gi
grunnlag for å beslutte videre innsats i form av en "norskdugnad" i regi av IMDi og frivillig
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sektor for å styrke mulighetene til å praktisere norsk og få økte norskferdigheter som igjen
vil bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet for øvrig.
Målgruppen for en eventuell norskdugnad vil være voksne innvandrere med begrensede
norskkunnskaper og med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og
innvandringsårsak.
IMDi bes om å involvere Kompetanse Norge på egnet måte i gjennomføringen av
oppdraget. Kompetanse Norge orienteres ved å motta en kopi av oppdraget til IMDi. Til
informasjon har Kompetanse Norge i tildelingsbrevet for 2020 fått i oppdrag å oppdatere
informasjonen om frivillig norsktrening, nettbasert norskopplæring, og andre tiltak som kan
være supplement til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet er at samlet og
oppdatert informasjon om tilbud og tiltak skal fremgå på Kompetanse Norges nettsider.
Finansiering
Oppdraget vurderes å være av begrenset omfang og skal derfor gjennomføres innenfor
gjeldende budsjettrammer.
Frist

Oppdrag nr. 2020-021

31. august 2020

Implementering av integreringspakken –
kvalifisering

Bakgrunn
Utbruddet av covid-19 og de iverksatte smitteverntiltakene kan ha negative konsekvenser for
deltagere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er satt av
midler i en egen integreringspakke for å styrke mulighetene for flyktninger og innvandrere til å
få gjennomført et kvalitativt godt introduksjonsprogram og norskopplæring, og unngå at de
avslutter kvalifiseringen sin i en periode med svært høy arbeidsledighet. Integreringspakken
skal bidra til å dempe de negative konsekvensene av covid-19, og på sikt bidra til at flere
kommer inn og blir værende i arbeidslivet.
Utvidet programtid: Målgruppen for utvidet introduksjonsprogram er deltakere som har startet
opp i introduksjonsprogrammet før 1.1.2019 og som fortsatt er i program når ordningen skal
tre i kraft (etter planen 1.8.2020). Denne gruppen har rett til behovsprøvd karriereveiledning
og kan få mulighet til utvidet programtid på inntil seks måneder. Kommunen skal vurdere
behovet for utvidet programtid og behovet for karriereveiledning. Fylkeskommunen skal være
ansvarlig for tilbud om karriereveiledning.
Forsterket introduksjonsprogram: Målgruppen for forsterket introduksjonsprogram er
deltakere som har startet opp i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2019 og som fortsatt er i
program når ordningen skal tre i kraft (etter planen 1.8.2020). Forsterket
introduksjonsprogram inkluderer rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et
sluttmål for deltagelsen, samt rett til behovsprøvd karriereveiledning. Hva som skal være
innholdet i det forsterkede programmet skal vurderes individuelt. Deltagere som etter revisjon
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av sin individuelle plan får sluttmål om fullført videregående opplæring, kan få programtid på
inntil tre år, med mulighet for ett års forlengelse slik at den totale programtiden blir fire år.
Utvidet norskopplæring: Deltagere som har rett og plikt til deltagelse i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap og som etter planen avslutter sin opplæring høsten 2020 får rett til utvidet
opplæring i norsk, i inntil seks måneder. Gode norskkunnskaper kan være avgjørende for
overgang til arbeid eller utdanning og det bør satses på mer opplæring for de som avslutter
opplæringen i et mer utfordrende arbeidsmarked enn tidligere.
Lovendringer: Utvidet programtid, forsterket program og utvidet norskopplæring forutsetter
endringer i lov.Prop. 123 L (2019-2020) er behandlet i Stortinget. Lovendringene ble vedtatt
15. juni 2020 og skal etter planen tre i kraft fra 1.8.2020.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi og Kompetanse Norge får i oppdrag å samarbeide om å implementere
integreringspakken. Oppdraget innebærer følgende:
 Å sørge for informasjon ut til kommunene og fylkeskommunene på en egnet måte.
Dette arbeidet bør begynne fortløpende.
 Utarbeide veiledningsmateriale og veilede kommunene og fylkeskommunene.
Veiledningsmaterialet må minst inneholde retningslinjer for kommunens vurderinger
av utvidelsene, innhold i forsterket program og behov for karriereveiledning.
 Å forankre arbeidet med implementeringen med KS.
IMDi får i tillegg oppdrag med å finne en egnet løsning for utbetalingen av styrkingen av
integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk. Midlene skal utbetales til kommunene
senest innen utgangen av oktober 2020.
Finansiering
Utvidet programtid finansieres med 250 mill. kroner over kap. 291, post 60.
Utvidet norskopplæring finansieres med 161 mill. kroner over kap. 292, post 60.
Styrking av karriereveiledning finansieres over KMDs budsjett.
Frist for å starte informasjonsarbeidet ut
24.6.2020
mot kommuner og fylkeskommuner
Frist for veiledningsmaterialet:
1.8.2020
Frist for utbetaling av integreringstilskudd 31.10.2020
og tilskudd til opplæring i norsk

Oppdrag nr. 2020-022
Bidra i utredning av menneskehandelfeltet
Bakgrunn
Granavolden-plattformen fastslår at regjeringen vil intensivere arbeidet med å bekjempe
menneskehandel, bl.a. ved å straffeforfølge bakmenn, sikre et helhetlig tilbud til ofre og
forebygge at mindreårige asylsøkere blir ofre for menneskehandel. Videre vil regjeringen
styrke frivillige organisasjoner som arbeider for å forebygge og bekjempe menneskehandel, og
styrke samarbeidet mellom politiet, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Justis- og
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beredskapsdepartementet (JD) har i dag det koordinerende ansvar på feltet, mens ansvaret for
gjennomføring av de ulike tiltak etter sektorprinsippet tilligger flere berørte departementer.
En rekke direktorater er involvert i arbeidet med å forebygge og bekjempe
menneskehandel. «Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel» (KOM) er en enhet
administrativt plassert i Politidirektoratet som har i oppgave å bedre samordningen mellom
myndigheter og organisasjoner. KOMs årsrapporter gir detaljerte opplysninger om
utfordringene på feltet. Nylig opprettet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter
oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) en nasjonal veiledningsfunksjon for
arbeidet med mindreårige ofre for menneskehandel. Det er her ansatt tre personer som skal gi
råd i enkeltsaker til ansatte i tjenesteapparatet, samt bidra til kompetanseutvikling og styrket
samarbeid.
Et prosjekt gjennomført av JD i samarbeid med Difi fastslår behovet for å etablere en
tydeligere struktur rundt organisering og ansvarsdeling på feltet. Det brukes i dag
betydelige ressurser på å bekjempe menneskehandel, men mye kan vinnes på en sterkere
samordning. Utfordringsbildet er i endring ved at utnytting av mennesker i økende grad finner
sted innen ulike arbeidsforhold, og ikke bare innen prostitusjonsvirksomhet. Arbeidsdelingen
mellom berørte myndigheter og organisasjoner er i dag ikke tilstrekkelig avklart eller effektiv.
Dagens organisering av og rolle til «Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel» er
ikke hensiktsmessig. Regjeringens handlingsplan fra 2016 samt anbefalinger fra Europarådet,
påpeker videre behovet for en bedre organisering. Behovet for en styrket koordinering av den
videre innsatsen på feltet er godt dokumentert også gjennom det nevnte prosjektet til Difi.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi bes om å bidra i følgende oppdrag gitt til direktoratene:
1. Utrede og foreslå en eller flere alternative løsninger for organisering og/eller
organisatorisk plassering av innsatsen mot menneskehandel, herunder forvaltningen av
tilskuddsordningen på feltet. Minst ett av forslagene skal være innenfor dagens
samlede utgiftsnivå.
2. Tydeliggjøre de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene.
Arbeidet ledes av Politidirektoratet og påbegynnes snarest. Deltagere i arbeidet
er Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og IMDi.
Relevante frivillige organisasjoner skal involveres i utredningsarbeidet.
Arbeidet er forankret i en etablert tverrdepartemental gruppe.
Finansiering
Oppdraget finansieres innenfor egne rammer.
Frist
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Innen 31.12.2020

5. Tildeling av midler
5.1 Budsjettrammen
Vi viser til Prop. 117 S (2019 – 2020) Tillegsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2020 og Prop. 127 S (2019 – 2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 (økonomiske tiltak i møte
med virusutbruddet) og Innst. 360 S (2019 – 2020).
Følgende endringer fra RNB 2020 får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi:
Kap. 290 Integrerings og mangfoldsdirektoratet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten økes med 2,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under under
kap. 291, post 62 til å finansiere arbeidet med kunnskaps- og erfaringsutveksling om
integreringsarbeid i mottak.
Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bevilgningen reduseres med 70,9 mill. kroner.
Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning
Bevilgningen reduseres med 22,8 mill. kroner.
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Bevilgningen på posten reduseres med 2,4 mill. kroner jf. omtale under post 01.
Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet
Bevilgning på posten økes med 10 mill. kroner til frivillige organisasjoner arbeid med
informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkning om koronaviruset og dets konsekvenser.
Følgende endringer fra Stortingets behandling av Prop. 127 S (2019 – 2020) Endringer i
statsbudsjettet 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) får virkning på poster stilt
til disposisjon for IMDi:
Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bevilgningen på posten økes med 250 mill. kroner til økt bruk av forlenget
introduksjonsprogram for deltagere som er i sluttfasen av programmet.
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Bevilgningen på posten økes med 25 mill. kroner til Jobbsjansen.
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Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet
Bevilgning på posten økes med ytterligere 10 mill. kroner til frivillige organisasjoners arbeid
med informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkning om koronaviruset og dets
konsekvenser.
Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrere
Bevilgningen på posten økes med 161 mill. kroner for å utvide tiden med opplæring i norsk
og samfunnskunnskap i inntil seks måneder for personer som avslutter sin rett og plikt til
opplæring i 2020.
Øvrige endringer som har virkning for IMDis budsjettposter:
Kap. 290 Integrerings og mangfoldsdirektoratet
Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold
Det stilles ytterligere 9 mill. kroner jf. IMDis svar på bestilling om budsjettsituasjonen i 2020
av 9. juni 2020.
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på de nevnte postene over:
Kap./post
290/01
291/45
291/60
291/61

291/62
291/71

292/60

Postnavn
Driftsutgifter
Større utstyrsinnkjøp og
vedlikehold, kan overføres
Integreringstilskudd
Særskilt tilskudd ved
bosetting av enslige
mindreårige flyktninger
Kommunale innvandrertiltak
Tilskudd til
innvandrerorganisasjoner og
annen frivillig virksomhet
Tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrerer

Budsjett 2020
291 156 000 kroner
69 544 000 kroner
7 724 723 000 kroner
1 691 303 000 kroner

227 971 000 kroner
145 443 000 kroner

1 334 273 000 kroner

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)
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Erffan Parandian

avdelingsdirektør
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