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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2021, samt tillegg til dette. 
 

4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE, RESULTATKRAV, RAPPORTERING  
    OG OPPDRAG 

 
Oppdrag nr. 2021-028 Effektive og gode utdannings- og 

opplæringstjenester 
Bakgrunn 
Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har fått i oppdrag å 
samarbeide med mål om å utvikle effektive og gode utdannings- og 
opplæringstjenester for ledige, permitterte og utsatte grupper på arbeidsmarkedet. 
De skal bygge videre på eksisterende samarbeid, og etter behov trekke inn KS, 
fylkeskommuner og øvrige direktorater i samarbeidet. Oppdraget følger med som 
vedlegg sammen med Kompetanse Norge og AVdir sin plan for oppdraget. 
 
Kompetanse Norge og AVdir sitt oppdrag henger tett sammen med arbeidet som 
gjøres gjennom den pågående integreringsreformen.  
 
Den pågående virkemiddelgjennomgangen på bakgrunn av Riksrevisjonens kritikk er 
også av relevans, og særlig punktet om at tiltakene for å integrere innvandrere 
gjennom kvalifisering og arbeid fungerer for dårlig hver for seg. 
 
Beskrivelse av oppdraget 
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Som det fremgår av vedlagte plan skal oppdraget utvides til å omfatte et samarbeid 
med IMDi om integreringsfeltet som følge av direktoratets ansvar for 
implementering av integreringspolitikken. 
 
Vi ber på denne bakgrunn IMDi delta i det videre arbeidet med oppdraget, med 
særlig vekt på deloppdragene (tiltakene) hvor innvandrere utgjør en større del av 
målgruppen. 
 
Det skal rapporteres felles om samarbeidet til de respektive departementene. 
 
Finansiering  
Oppdraget finansieres innenfor gjeldende rammer.  
 
Frist: Årsrapport  

 
 
Oppdrag nr. 2021-029 Følge opp handlingsplanen Frihet fra negativ 

sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) 
Bakgrunn 
Vi viser til tildelingsbrevet til IMDi for 2021, punkt 3 om at IMDi skal ha en viktig 
rolle i implementeringen av regjeringens handlingsplan Frihet fra negativ sosial 
kontroll og æresrelatert vold (2021-2024), samt styringsparameter 4.3 Styrket innsats 
mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Planen ble lansert den 15. juni 2021. 
   
Beskrivelse av oppdraget 
IMDi skal iverksette følgende tiltak i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial 
kontroll og æresrelatert vold (2021-2024), inkludert å initiere samarbeid med 
medansvarlige aktører i relevante tiltak: 
 
Tiltak 1: Utvikle strategi for å heve kompetansen i tjenestene som møter nyankomne 
flyktninger og innvandrere. (jf. oppdrag nr. 2021-17 b. En kartlegging av 
kompetansebehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i ulike 
hjelpetjenester) 
 
Tiltak 2: Styrke oppfølgingen av av nyankomne og flyktninger som er volds- og 
trusselutsatte. (jf. oppdrag nr. 2021-17 a. En kartlegging av behov for beskyttelse og 
krisesentertilbud for nyankomne flyktninger på asylmottak, deltakere i 
introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen, som er utsatt for negativ sosial kontroll 
og æresrelatert vold) 
 
Tiltak 3: Innhente kunnskap om frafall fra ordningene under integreringsloven. 
 
Tiltak 5: Etablere et nasjonalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving. 
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Tiltak 8: Styrke informasjonen om de særskilte hjelpetjenestene. (jf. oppdrag nr. 2021-
16 Informasjonstiltak om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold) 
 
Tiltak 27: Styrke informasjonen om rettigheter, hjelpetilbud og handlingsalternativer 
ved ufrivillige utenlandsopphold. (jf. oppdrag nr. 2021-16 Informasjonstiltak om 
negativ sosial kontroll og æresrelatert vold) 
 
Tiltak 31: Etablere et nordisk praktikernettverk. 
 
IMDi skal samarbeide med hovedansvarlig aktør i følgende tiltak:  
 
Tiltak 9 a) Utvikle støtteressurser for ansatte i grunnopplæringen og SFO.  
 
Tiltak 9 b) Bidra til god undervisning om vold, kropp, kjønn, seksualitet og seksuell 
grensesetting. 
 
Tiltak 19: Utvikle opplæringstiltak om negativ sosial kontroll i tros- og 
livssynssamfunn. 
 
IMDi bes også om å opprette en referansegruppe for arbeidet med planen, i 
samarbeid med berørte direktorater. Denne skal være bredt sammensatt av 
representanter fra sivilsamfunnet.  
  
Finansiering 
Oppdraget finansieres innenfor gjeldende rammer. 
 
Frist:  31.12.2024 (Årsrapporter) 

 
 
Oppdrag nr. 2021-030 Digital oversikt over tilskuddsordninger til 

frivillige organisasjoner – Digitilskudd  
Bakgrunn 
Det vises til regjeringens strategi Hverdagsintegrering – strategi for å styrke 
sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Gjennom arbeidet med denne strategien er 
det avdekket et stort behov for å gjøre statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor 
som omfatter målgruppen innvandrere og deres barn lettere tilgjengelig.   
Beskrivelse av oppdraget 
IMDi skal bidra inn i arbeidet med prosjektet Digitilskudd i regi av 
Kulturdepartementet og DFØ. Digitilskudd skal resultere i en digital oversikt over 
statlige tilskudd. IMDi skal utrede hvordan informasjon om aktuelle statlige 
tilskuddsordninger knyttet til målgruppen innvandrere og deres barn kan integreres i 



 

 

Side 4 
 

prosjektet. Formålet er at det skal bli lettere for frivilligheten å finne fram til og søke 
om tilskudd til integrerings- og inkluderingstiltak.  
 
Utredningen skal særlig se på hvordan Digitilskudd kan videreutvikles og bli mer 
brukervennlig og målrettet mot søkere av tilskudd på integreringsfeltet. I dette 
arbeidet inngår også å bidra i piloteringen av prosjektet, herunder å teste grensesnitt 
på løsningen og filtreringsfunksjonene med fokus på frivillige organisasjoner på 
integreringsfeltet.  
 
Inntil prosjektet Digitilskudd er ferdigstilt skal IMDi som en midlertidig løsning 
legge en lenke på imdi.no til oversikten over statlige tilskuddsordninger på 
regjeringen.no: Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner - 
regjeringen.no, med en filtrering som viser de mest aktuelle tilskuddsordningene. 
 
Finansiering 
Oppdraget finansieres innenfor egne rammer på kap. 291, post 45. Vi ber IMDi 
synliggjøre for departementet evt. budsjettbehov som oppstår som følge av 
oppdraget. 
 
Frist oppstart: 
Frist ferdigstillelse: 

15.06.2021 
I løpet av 2022 

 
 
Oppdrag nr. 2021-031 Utvikling av idébank  
Bakgrunn 
Det vises til regjeringens strategi Hverdagsintegrering – strategi for å styrke 
sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Gjennom arbeidet med denne strategien, er 
det avdekket et stort behov for å styrke informasjonsdeling og å legge til rette for 
bedre synliggjøring og erfaringsdeling mellom sivilsamfunnsaktører om gode tiltak 
og metoder på integreringsfeltet.   
Beskrivelse av oppdraget 
IMDi skal utvikle en idébank for erfaringsutveksling mellom sivilsamfunnsaktører, 
med gode eksempler på sivilsamfunnstiltak for integrering på imdi.no. Idébanken kan 
bygge videre på eksisterende løsninger, f.eks. gjennom utvidelse av 
"eksempelbanken" på www.imdi.no. Hensikten med idébanken er at organisasjoner 
kan lære av hverandre og bidra til økt samarbeid mellom myndigheter og 
sivilsamfunnet, herunder kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner. 
Tiltaket vil også bidra til å synliggjøre IMDis koordinerende rolle på 
integreringsfeltet. Departementet vil bidra med å oversende gode eksempler til IMDi 
som er mottatt ifm. sivilsamfunnsstrategien.  
 

http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/
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I tillegg skal IMDi vurdere hvordan idèbanken kobles opp mot livshendelsen «Starte 
og drive en frivillig organisasjon» og prosjektet Digitilskudd når denne er i drift fra 
2022. Se nærmere beskrivelse i oppdrag 2021-030.   
  
Finansiering 
Etablering og drift i 2021 finansieres med 1,5 mill. koner over kap. 291, post 21. 
 
Frist: 01.11.2021 

 
 
Oppdrag nr. 2021-032 Ekspertgruppe som skal vurdere, og foreslå, 

tiltak på integreringsfeltet som følge av 
pandemien  

Bakgrunn 
27. mai 2021 oppnevnte kunnskaps- og integreringsministeren en hurtigarbeidende 
ekspertgruppe som skal vurdere betydningen av igangsatte tiltak og foreslå nye, 
kortsiktige tiltak for å motvirke fortsatt overrepresentasjon blant personer med 
innvandrerbakgrunn når det gjelder smitte og innleggelser i pandemiens siste fase. 
 
Gruppen skal også vurdere særskilte integreringsutfordringer som har oppstått som 
følge av pandemien. Gruppen skal særlig vurdere situasjonen for bosatte innvandrere 
og deres barn, men også se hen til innvandrere med midlertidig opphold i Norge 
(arbeidsinnvandrere på korttidsopphold, studenter mv.). Langsiktige tiltak for å 
motvirke økt arbeidsledighet omfattes ikke av mandatet. 
 
IMDis direktør leder ekspertgruppen. 
 
Beskrivelse av oppdraget 
Ekspertgruppen skal levere en kortfattet rapport til Kunnskapsdepartementet. IMDi 
administrerer og er sekretariat for gruppen. Medlemmer av ekspertgruppen som 
ikke er offentlig ansatte kan få godtgjørelse for arbeidet. IMDi skal administrere og 
foreta utbetaling av godtgjørelse. IMDi vil få refundert utlegget ved behov.   
 
Frist: 23.06.2021 

 
 
Oppdrag nr. 2021-033 Redusere restanser for utbetaling av tilskudd ved 

bosetting  
Bakgrunn 
Det er betydelige restanser for utbetaling av tilskudd ved bosetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker i 2020 og så langt i 2021. Det er også 
forsinkelser i utbetaling av integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger. Tilskudd til kommunene er et av de viktigste virkemidlene i 
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integreringspolitikken. Manglende eller forsinket utbetaling av tilskudd medfører 
konsekvenser for kommunene dette gjelder og kan også skape utfordringer for 
IMDis samarbeid med kommunene og for IMDis omdømme.   
Beskrivelse av oppdraget 
Departementet ber IMDi om å prioritere reduksjon av restanser og 
saksbehandlingstid for behandling og utbetaling av tilskudd til kommunene ved 
bosetting. 
 
IMDi skal også vurdere behov for forenklinger av regelverk for særskilt tilskudd ved 
bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. 
 
Resultatkrav:  

• Søknader om tilskudd ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne 
eller atferdsvansker skal være behandlet og utbetalt (forutsatt innvilgelse) 
innen 3 måneder fra mottak av søknad 

• Søknader om integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige 
mindreårige skal være behandlet og utbetalt (forutsatt innvilgelse) innen 2 
måneder fra mottak av søknad  

• Alle søknader fra 2020 eller tidligere skal være behandlet og utbetalt (forutsatt 
innvilgelse) senest innen 15.9.2021 

• Vurdering og ev. forslag til endringer i tilskuddsregelverket for særskilt 
tilskudd ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller 
atferdsvansker spilles inn til departementet i forbindelse med revidering av 
retningslinjer for 2022. 

 
IMDi skal utarbeide månedlige rapporteringer som viser saksbehandlingstid og 
resultatoppnåelse.  
 
Frist: Løpende, se nærmere beskrivelse over. 

 
 
Oppdrag nr. 2021-033 Implementering av ny integreringspakke - 

kvalifisering  
Bakgrunn 
Koronapandemien har ført til høy arbeidsledighet. Et mer krevende arbeidsmarked 
gjør det særlig utfordrende for yrkesdeltakere med lav formell kompetanse og liten 
yrkeserfaring å komme i jobb. Våren 2020 ble det satt av 456 mill. kroner til en 
integreringspakke, jf. Prop. 127 S (2019–2020) og vinteren 2021 ble det satt 
ytterligere 300 mill. kroner, jf. Prop. 79 S (2020-2021) for å videreføre sentrale tiltak 
fra den første integreringspakken. 
 
Situasjonen med høy arbeidsledighet vedvarer, og det er foreslått en ny tiltakspakke 
på 102,8 mill. kroner, jf. Prop. 195 S (2020-2021) for blant annet å videreføre tiltak som 
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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.  
  
Videreføring av utvidet programtid: Deltakere som startet introduksjonsprogrammet 
mellom 1. juli 2019 og 1. januar 2020, har rett til å få utvidet programmet med inntil 
fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb 
eller utdanning. Denne gruppen har også rett til behovsprøvd karriereveiledning. 
Tilskuddssats per deltaker er 45 000 kroner.  
 
Videreføring av utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til å delta i 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og 
som avslutter opplæringen mellom 1. juli 2021 og 31. desember 2021, har rett til 
utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. Tilskuddssats per person i målgruppen 
for tiltaket er 8 000 kroner. 
 
Lovendringer: Utvidet programtid og utvidet norskopplæring forutsetter endringer i 
midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven. Prop. 196 L (2020-2021) er 
behandlet i Stortinget. Lovendringene trådte i kraft fredag 18. juni 2021. 
  
Beskrivelse av oppdraget 
IMDi får i oppdrag å  implementere de nevnte tiltakene den nye integreringspakken. 
Oppdraget innebærer følgende: 

• Å sørge for informasjon og veiledningsmateriale ut til kommunene og 
fylkeskommunene jf. plan for oppdrag 2021-03. 

• Å samarbeide med Kompetanse Norge.    
• Å forankre arbeidet med implementeringen med KS. 
• Å forvalte midlene til norsktrening for innvandrere på egnet måte.  
• Å utbetale midlene til utvidet programtid som for integeringspakke II. 
• Å utbetale midlene til utvidet norskopplæring gjennom tilskudd til opplæring i 

norsk som for integreringspakke II. 
 
Finansiering 
Utvidet programtid finansieres med 60,8 mill. kroner over kap. 291, post 60.  
Utvidet norskopplæring finansieres med 32 mill. kroner over kap. 292, post 60.  
 
Frist: 31. oktober 2021 

 
 
5. Tildeling av midler   

5.1. Budsjettrammen 
Vi viser til Prop. 195 S (2020 – 2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
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statsbudsjettet 2021 og Innst. 600 S (2020 – 2021). Følgende endringer fra Stortingets 
behandling av Prop. 195 S får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi: 
 
Kap. 290 Integrering- og mangfoldsdirektoratet 
Post 01 Driftsutgifter  
Bevilgningen på posten økes med 6,329 mill. kroner til midlertidige tolke- og 
oversettelsestjeneste ifm. pandemien. Videre økes posten med 0,1 mill. kroner til å 
finansiere videreutvikling av veiledningsmateriell for kommunen til karriereveiledning 
før oppstart i introduksjonsprogram og informasjonsfilmer for flyktninger som ennå 
ikke har startet i introduksjonsprogrammet. Til sammen økes posten med 6,4 mill. 
kroner.  
 
Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere  
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
Bevilgningen på posten økes med 1,5 mill. kroner til utvikling av idébank.   
 
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres 
Bevilgningen på posten økes med 60,8 mill. kroner til økt bruk av forlenget 
introduksjonsprogram i inntil fire måneder for deltakere som er i sluttfasen av 
programmet. Videre reduseres bevilgningen på posten med 726,1 mill. kroner som 
følge av at det utbetales integreringstilskudd år 1 og år 2 for færre personer i 2021. Til 
sammen reduseres bevilgningen på posten med 665,3 mill. kroner.  
 
Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning 
Bevilgningen på posten økes med 58,1 mill. kroner grunnet en økning i prognosen for 
tilskudd til enslige mindreårige bosatt før 2021.  
 
Post 62 Kommunale innvandrertiltak 
Bevilgningen på posten reduseres med 2,4 mill. kroner. Reduksjonen knytter seg til 
tilskuddsordningen for kvalifisering av beboere på integreringsmottak.   
 
Post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner 
Bevilgningen på posten økes med 10 mill. kroner til tilskudd til klippekortordningen.  
 
Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere  
Bevilgningen på posten økes med 32 mill. kroner for å utvide tiden med opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap i inntil fire måneder for personer som avslutter sin rett og 
plikt til opplæring i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021. Videre reduseres 
bevilgningen på posten med 88 mill. kroner grunnet reduksjon i antall personer som 
utløser tilskudd år 2 i 2021. Til sammen reduseres bevilgningen med 56 mill. kroner.  
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Post 61 Kompetansekartlegging i mottak før bosetting 
Bevilgningen på posten reduseres med 0,1 mill. kroner som følge av reduksjon i antall 
personer i målgruppen for tilskuddet.  
 
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på nevnte poster over: 
       

Kap./post Postnavn Sum 

290/01 Driftsutgifter 329 829 850 kr 

291/21 Spesielle driftsutgifter  57 677 029 

291/60 Integreringstilskudd 5 504 799 000 kr 

291/61 Særskilt tilskudd til 
enslige mindreårige 

1 050 343 000 kr 

291/62 Kommunale 
innvandrertiltak 

252 977 000 kr 

291/71 Tilskudd til 
integreringsarbeid i regi 
av sivilsamfunnet og 
frivillige organisasjoner 

213 748 000 kr 

292/60 Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere 

1 124 482 000 kr 

292/61 Kompetansekartlegging i 
mottak før bosetting 

412 000 kr 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lisbeth Fransplass Røren (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Toril Melander Stene 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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