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DSB - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2021  

  

Oppdrag: Styrke beredskapstiltak overfor personer 

med innvandrerbakgrunn og øvrige 

personer med kort opphold i Norge i 

fremtidige kriser 

Frist for tilbakemelding: 15. juni og 30. november 2021 

Budsjettkapittel og post  Kap. 451, post 01 

 

Bakgrunn for oppdraget 

Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg markant de siste tiårene, med en 

økende andel personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn 

er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjorde de 11,4 

prosent av befolkningen i 2010 og har økt til 18,5 prosent i 2021 (ssb.no). I tillegg 

kommer personer på korttidsopphold, som ikke er folkeregistret i Norge. Det er f.eks. 

studenter, arbeidstagere med et såkalt D-nummer og turister mv.  Heretter benevnes 

gruppene samlet som målgruppen.  

 

På bakgrunn av denne befolkningsutviklingen, samt erfaringer fra pandemien i 

2020/2021, er det behov for en gjennomgang av eksisterende ordninger og planverk. 

Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe, og erfaringer tilsier at det er ulike 

utfordringer i å nå denne delen av befolkningen på en effektiv måte under en krise. 

Utfordringsbildet er komplekst, herunder manglende tillit til myndighetene i deler av 

målgruppen, samt kulturelle og språklige faktorer. Det er viktig at aktuelt arbeidet med 
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beredskap og krisehåndtering i tilstrekkelig grad tar høyde for at deler av målgruppen 

har svake norskferdigheter, svake digitale ferdigheter, mindre kjennskap til norske 

informasjonskanaler og/eller benytter andre kanaler enn majoritetsbefolkningen. 

 

Meld. St. 5 Samfunnssikkerhet i en usikker verden omtaler blant annet hvor viktig det 

er at myndighetenes kommunikasjon tar høyde for mangfoldet i samfunnet, herunder 

fremheves IMDis koordineringsansvar under pandemien og at erfaringene fra 

koordineringsgruppen vil være viktig for senere beredskapsarbeid rettet mot personer 

med innvandrerbakgrunn.  

 

Som ledd i håndteringen av Covid-19 pandemien nasjonalt er det erfart at det har vært 

krevende å nå målgruppen med blant annet de til enhver tid gjeldene råd, anbefalinger 

og tiltak. Det vurderes derfor som hensiktsmessig at det på bakgrunn av den beskrevne 

befolkningsutviklingen, samt erfaringer fra håndteringen av pandemien, utføres et 

arbeid for å identifisere utfordringene med å nå målgruppen i en krisesituasjon. 

 

Oppdraget som beskrevet gis til IMDi og DSB. Bakgrunnen for dette er at: 

 DSB skal understøtte JDs samordningsrolle og departementets arbeid med et 

helhetlig, systematisk og risikobasert samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av 

sektorer. DSB skal ta initiativ til, og tilrettelegge for samvirke og samordning 

innenfor samfunnssikkerhetsområdet, og arbeide for effektiv og god dialog 

mellom berørte sentrale etater. DSB skal sørge for god kunnskap om 

samfunnssikkerhet på lokalt og regionalt nivå. DSB skal etablere og koordinere 

samvirkeområder for temaer hvor det er identifisert særlige tverrsektorielle 

utfordringer1. 

  

 IMDi har et tydelig koordineringsansvar og integreringsfaglig kompetanse, og 

skal bidra til bedre samhandling mellom aktuelle offentlige sektorer, når det 

gjelder tiltak og informasjon rettet mot innvandrerbefolkningen2.  

 

Beskrivelse av oppdraget 

IMDI og DSB skal i samarbeid:  

1. Identifisere utfordringene med å nå målgruppen i en krisesituasjon basert på bl. 

a erfaringene fra pandemien. Direktoratene skal i arbeidet se hen til 

Koronakommisjonens rapport og anbefalinger. 

 

2. Nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra målgruppen, 

kommuner, Statsforvaltere og sentrale beredskapsaktører for å utarbeide en liste 

med anbefalte tiltak/tiltaksplan som tydeliggjør hvordan myndighetene kan 

tilpasse tiltak og kommunisere med målgruppen innenfor sitt ansvarsområde 

under en krise, herunder om og hvordan dette kan inkluderes i aktuelt 

                                                 
1 Hovedinstruksen til DSB 2020 
2 Tildelingsbrev til IMDi 2021 
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beredskapsplanverk. Som ledd i arbeidet bør beste praksis fra andre land 

innhentes.  

 

3. Ved behov avklares den nærmere arbeidsdelingen mellom direktoratene i dialog 

med Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oppdraget skal utføres innenfor gjeldende budsjettrammer.   

 

Frist 

Frist for underveisrapportering av oppdraget er 15. juni 2021. 

 

Frist for tiltak/tiltaksplan er 30. november 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hege Johansen 

fung. ekspedisjonssjef 

 

Wenche A. Andberg 

fagdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kunnskapsdepartementet 

Riksrevisjonen 
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