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INNLEDNING

Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementet (BLD)stiller i dette tildelingsbrevet
midler til rådighet og gir rammer og retningslinjer for Integrerings- og
mangfoldsdirektoratets virksomhet i 2014.Tildelingsbrevet er BLDsviktigste
styringsdokument overfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDDog skal bidra
til å nå målene i Prop. 1 S (2013-2014)for BLD.Prop 1 S (2013-2014),Prop. 1 STillegg
1 (2013-2014)og Innst. 16S (2013-2014)skal være utgangspunkt for gjennomføring av
politikken i 2014,sammen med BLDs instruks for økonomi-og virksomhetsstyring i
IMDiog de presiseringer og retningslinjer som gis i dette brevet.

Instruksen for IMDier revidert og har virkning fra 1.januar 2014.Tildelingsbrev og
instruks beskriver til sammen oppdrag og oppgaver for direktoratet.

VIKI1GEPRIORITERINGERFOR 2014

Utfordringene på bosettingsområdet viIvære store i 2014med et høyt antall
bosettingsklare personer som venter i mottak. Nær halvparten av disse personene har
ventet lenger enn det som er målsettingen. Bosetting avflyktninger skal ha
hovedprioritet for IMDii 2014.Bosetting av barn skal prioriteres.

Departementet legger til grunn at IMDi har et tempo i bosettingsarbeidet i tråd med
målet i samarbeidsavtalen mellom staten og KS om at allevære bosatt i samsvar med
behovet som Nasjonaltutvalg har fastsatt. Det betyr at med de antallet bosettingplasser
som er stilt til disposisjon så langt, vil utsøkingen av bosettingsklare flyktninger til
vedtatte bosettingsplasser i hovedsak være konsentrert om første halvår 2014.

IMDiskal løpende vurdere både kort- og langsiktige tfltakfor å øke bosettingen.

Integrering er en del av utIendingsforvaltningen.Departementet forventer en tett dialog
med UDI om situasjonen med manglende gjennomstrømming i mottakene, og om tiltak
for å møte utfordringene.

Det vilbli avholdt egne styringsmøter på bosetting i forbindelse med
informasjonsmøtenei 2014,hvor utviklingen i måloppnåelse, avvikog mulige tiltak for å
møte disse avvikenevil bli drøftet. Disse styringsmøtene kommer i tillegg til de
ordinære etatsstyringsmøtene om halvårsrapport og årsrapport.

En annen prioritert oppgavefor IMDi i 2014er arbeidet med IKT-utvikling(IMpact).
IMDihar ansvar for å utvikle gode fagsystemer og gjøre relevant kunnskap og
styringsinformasjontilgjengeligfor aktørene på integreringsfeltet. IMpact skal bidra til
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ensikrereogmereffektivforvaltning.DeterviktigatIMDibidrartilforvaltningenog
utviklingenavregelverketi arbeidetmedIMpact.

DetvilbliavholdtmånedligestatusrapporteringsmøteromIKT-utviklingsålengedeter
behovfordet

3. MÅLOG STYRINGSPARAMETEREFOR 2014

HOVEDMÅL:ALLESOM BOR I NORGE SKALFÅ BRUKE RESSURSENE
SINE OGTA DEL I FELLESSKAPET

Delmål 1 Rask bosetting av flyktninger til kommunene

Styringsparametere
1.1 Andelflyktningersombosettesinnen6månederetteratvedtakom

oppholdi Norgeellerinnreisetillatelseer gitt.
Resultatkraveter 55prosentResterendeandelskalbosettesinnen12
mnd.

1.2 Andelfamiliermedbarnunder18år sombosettesinnen3månederetterat
vedtakomoppholder gitt.

Resultatkravetforførstehalvårer 30prosent,mensresultatkravetforåret
settunderetter 50prosentResterendeandelskalværebosattinnen9
mnd.

S. 1.3 Andelensligemindreårigemellom15og18år sombosettesinnen3
månederetteratvedtakomoppholdi Norgeellerinnreisetillatelseer gitt.

Resultatkraveter 80prosentResterendeandelskalbosettesinnen6mnd.
S. 1.4 Andelbosettingsplasserkommunenefattervedtakomavdentotale
anmodningentilkommunene(basertpåbeslutningi Nasjonaltbosettingsutvalg)

1.5 Andelbosettingsplassersombenyttestilbosettingavdettotaleantallet
plasserkommunenehar fattetvedtakom(plassutnyttelse)

Resultatkrav:100prosentavtilgjengeligeplasseneskalbenyttesi løpetav
året

Dehnål 2 Rask overgang tll arbeid eller utdanning for nyankomne innvandrere

Styringsparametere
Opplæringi norskogsamfunnskunnskapfor voksne innvandrere:

2.1 Andelmedrett ogpliktsomstarteropplæring
Resultatkraveter at85prosentskalha startetopplæringeninnen
utgangenavpåfølgendehalvår.1

Når nye data er tilgjengelig i NIR, vil det bli sendt ut et tillegg til tildelingsbrev med et endret
resultatkrav.
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2.2 Andelmed rett og plikt oppfyllersin plikt (300/600timer) innen fristen på
tre år

Resultatkraveter 90 prosent
Introduksjonsprogram:

2.3 Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning året etter avsluttet program
Resultatkraveter 70prosent

2.4 Andel av deltakerne i introduksjonsprogram som går over til arbeid eller
utdanning direkte etter avsluttet program

Resultatkraveter 55 prosent
2.5 Andelkommuner med introduksjonsprogram, som har egne mål for

introduksjonsprogranunet
Resultatkraveter 55 prosent

Særlige oppdrag:
IMDi skal lede en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan man bedre kan
kombinere introduksjonsprogram med grunnskole og videregående
opplæring, og utrede overganger mellom introduksjonsprogram og
kvalifiseringsprogram,jf.Tillegg nr. 6 til tildelingsbrevet for 2013.

Delmål 3 God bruk av kompetansen til innvandrere i arbeidslivet, særlig for
kvinner

Styringsparametere
3.1 Andel deltakere i Jobbsjansen som går over til arbeid eller utdanning etter

avsluttet program
Resultatkraveter 55prosent

S 3.2 Antallkommuner som har innført ordning med å innkalle minst en
kvalifisertsøker med innvandrerbakgrunn til intervju

Resultatkraveter 15nye kommuner
3.3 Antallbesøkende til Mangfoldsportalen

Resultatkraveter 10prosent økning på gjennomsnittlig antall daglige
besøk

3.4 Formidling av kunnskap til innvandrere om etablering av bedrift
Resultatkrav:Etablerersentrenes kunnskapsformidling skal styrkes

Særlige oppdrag:
Regjeringenhar i 2013lagt frem Handlingsplan 2013-2016Vi trengerinnvandrernes
kompetanse.IMDihar fått et oppdrag i Tillegg nr. 5 til fildelingsbrevfor 2013med
konkrete oppfølgningspunkter i planen.

Dehnål 4 Høy oppslutning om norsk statsborgerskap

Styringsparametere
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4.1 Andel av nye statsborgere som inviteres til statsborgerskapsseremoni som
deltar

Resultatkravet er at andelen som deltar i seremoniene skal øke

Delmål 5 Innvandrere deltar i demokrati og samfunnsliv

Styringsparametere
5.1 Bidrag fra lokale myndigheter og frivilligeorganisasjoner til økt

samfunnsdeltakelse for personer med innvandrerbakgrunn
Resultatkrav 1:Antallet samarbeidsfiltak og arenaer hvor frivillige
organisasjoner og kommuner, deltar, skal øke.
Resultatkrav2:Andel tillitsvalgte,ansatte, friviffigeog medlemmer med
innvandrerbakgrunn i frivilligeorganisasjoner som IMDihar avtaler med,
skal øke.

Delmål 6 Offentlige tjenester tilpasset mangfoldet i befolkningen

Styringsparametere
6.1 Antalletater og kommuner som har forpliktet seg til å arbeide aktivt for

tilpasning av tjenestene til mangfoldet av befolkningen
Resultatkrav:Antall etater og kommuner som har forpliktet seg skal øke

6.2 Antalltolker i Nasjonalt tolkeregister
Resultatkravet er 1400tolker, hvorav 65 prosent i de høyeste
kvalifikasjoner

6.3 Antallgjennomførte søk på tolkeregisteret
Resultatkrav:Antallet skal øke

Særlige oppdrag:
6.1: IMDi overtar ansvaret for forvaltningen av tilskuddet til forsøk med gratis
kjernetid i barnehage, samt ansvaret for forvaltningen av tilskudd til
Universitetet i Oslo for kursetA værereligiøslederi detnorskesamfunnet.
6.2: IMDi skal i 2014bidra i arbeidet til utvalget som skal utrede bruk av tolk i
offentligsektor.
6.3: IMDi skal gjennomføre en brukerundersøkelse av tiltak IMDihar ansvar
for i arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
6.4: IMDi skal ha den praktiske og administrative oppfølgingenav BLDs
samordningsansvar i statlig sektor for programområde fire i
Groruddalssatsingen og for Oslo-Sør-satsingen.Videre skal direktoratet bidra i
utviklingen av områdesatsing som virkemiddel for å forbedre levekår i utvalgte
områder med særlige utfordringer. IMDi skal samrå seg med andre statlige
etater, som Husbanken, Utdanningsdirektoratet, Arbeids-og
velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, i dette arbeidet.
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Det skal rapporteres på fordeling mellom kjønn i de tilfeller hvor det er relevant.

4. BEVILGNING OG TILDELT BELØP

4.1 Økonomiske rammer

Bevilgninger i statsbudsjettet for 2014 som sfilles til disposisjon for IMDi i samsvar med
føringer i Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014):

(i 1 000 kr)
Kap. 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (jf. kap. 3820)
Post 1 Driftsutgifter 191 246

Sum kap. 820 til disposisjon for IMDi 191 246

(i 1 000 kr)

Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige
flyktninger, overslagsbevilgning
Post 62 Kommunale innvandrerfiltak
Post 70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging
Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig
virksomhet
Post 72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.
Post 73 Tilskudd
Sum kap. 821 til disposisjon for IMDi

18 500
32 792

5 895 503

448 165
194 900

1 925

51 582
2 611
4 000

6 649 978

Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere
Sum kap. 822 til disposisjon for IMDi

(i 1 000 kr)
innvandrere

1 659 768

1 659 768

(i 1 000 kr)

Kap. 823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Post 01 Driftsutgifter 6 749

Sum kap. 823 til disposisjon for IMDi 6 749

4.2 Budsjettbinclinger knyttet til postene

Spesifikke krav til disponering av de enkelte budsjettposter følger nedenfor. Disse
kravene fremkommer i noen tilfeller ikke av resultatkravene som det skal rapporteres
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på. For øvrig vises det til Budsjettfullmaktfor BLDsunderliggende virksomheter
(vedlegg 1).

Kap. 820 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Post01 Dri ut i er
Det er bevilget 191,25 mill,kroner på kap. 820,post 01.

Avdette skal 1 mill,kroner benyttes til kompetanseheving om godkjenningsordninger
for programrådgivere i introduksjonsordningen, jf.handlingsplanen Vi trenger
innvandrerneskompetansetiltak 5 "Kompetansehevingom godkjenningsordninger for
programrådgivere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere", 3,2mill.
kroner til utvikling av nytt IKT-systemfor bosetting og integrering og 1,22mill,kroner
til tiltak nr. 14i Handlingsplanmot tvangsekteskap,kjønnslemlestelseogalvorlige
begrensningerav ungesfrihet. Bevilgningener i tillegg økt med 4,1mill,kroner til IMDis
arbeid med uttak avytterligere 500overføringsflyktninger.

Kap. 821 Bosetting av flyldninger og tiltak for innvandrere

Post21 S esielledri ut i er kunnska sutviklin kan ove øres
IMDis andel av bevilgningen på kap. 821,post 21 er 18,5mill.kroner. Midlene skal
understøtte IMDis rolle som kompetansesenter på integreringsfeltet.

Igangsatte FoU-aktiviteterog utviklingstiltaki Handlingsplanmot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelseogalvorligebegrensningerav ungesfrihet samt kunnskap som bidrar til
helhetlig integreringsarbeid i kommunene skal prioriteres. Det skal være et perspektiv
på kjønn i kunnskapsarbeidet

2,785mill,kroner benyttes til Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes utgifter
til bosetting og integrering.

590000kroner skal benyttes til tilskudd til Universitetet i Oslo til kurset Å værereligiøs
lederi det norskesamfunnet.

Post45 Større uts rsanska elsero vedlikehold kan ove øres
Det er bevilget 41,25mill,kroner på kap. 821,post 45.Av disse midlene stilles
32,79 mill,kroner til disposisjonfor IMDi.Risikoavsetningpå 8,46mill.kroner
beholdes i BLD.Beløpet på 32,79mill,kroner skal brukes til utvikling av IMpact.

Post60 Inte rerin stilskudd kan ove øres
Det er bevilget 5 895,5mill,kroner på kap. 821,post 60. Integreringstilskuddet skal
bidra til rask bosetting, og gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige
merutgifter til bosetting og integrering avflyktninger i bosettingsåret og de neste flre
årene.
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Tilskuddetutbetalesoverfemår. For2014er satseneforintegreringstilskuddet:

Tilskuddsår Ensl e voksne Andre voksne Ensligemindreårige Barn
År1 (bosettingsår2014) 225000 177000 177000 177000
År2 (bosettingsår2013) 200000 200000 200000 200000
År3 (bosettingsår2012) 142600 142600 142600 142600
År4 (bosettingsår2011) 80000 80000 80000 80000
År5 (bosettingsår2010) 70000 70000 70000 70000
Totalt 717600 669600 669600 669600

Familieinnvandredetilpersonermed oppholdpåhumanitærtgrunnlagutløser
integreringstilskudddeførstetre årene.Tilskuddssatsenfordennegruppener på 519
600kroner,fordeltover3 år. Engangstilskuddetforpersonersomhar fylt60år ved
bosettinger på 152200kroner.Engangstilskuddetvedbosettingavbarni
barnehagealderer 23400kronerper barn.

Engangstilskuddetvedbosettingavpersonermedalvorlige,kjente
funksjonshemmingerog/eller adferdsvanskerer på 170500kroner.Vedbosettingav
særligressurskrevendepersonerkan kommunersøkeomtilskuddpå inntil852900
kronerper år i inntilfemår.

Særskilttilskuddtilnorsk-ogmorsmålsopplæringi grunnskolenforeleverfra språklige
minoritetersomomfattesavintegreringstilskuddsordningen(skoletilskudd)avvikles
fra 1.januar2014.Bevilgningenpå post 60for2014inkludereretterslepav
skoletilskuddfor tidligereår.

Post61 Særskilt tilskuddved bosettin av ensli mindreåri e ktnin er
Deter bevilget448,17mill,kronerpåkap.821,post61.Bevilgningenskaldekkedet
særskiltetilskuddetsomblirutbetalttilkommunenenår ensligemindreårige
flyktningerblirbosatt.Satsener 185400kronerper ensligmindreårigper år.

Tilskuddetdifferensieresfradenmånedenvedkommendeblirbosattogutbetalestil og
meddet året den ensligemindreårigefyller20år.

Post62 Kommunale innvandrertiltak
IMDisandelavbevilgningenpåkap. 821,post62utgjør194,90mill.kroner.Disse
midleneskalbenyttestilforsøketmedgratiskjernetidi barnehage,utviklingsmidlertil
konununene,Jobbsjansenog en tilskuddsordningforregionaleetablerersenterefor
innvandrere.

69,90mill,kroner skalbenyttestil tilskuddtilforsøkmedgratiskjernetidi barnehage.
Formåletmedforsøketvidereføres,slikdet er beskreveti statsbudsjettetfor2014.
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87 mill, kroner skal benyttes til tiltaket Jobbsjansen. Målsettingen med tiltaket er å øke
sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke
fanges opp av andre ordninger. Tiltaket er spesielt rettet mot kvinner. En del av
bevilgningen skal benyttes til metodedokumentasjon.

32 mill,kroner skal benyttes til tilskuddsordning med utviklingsmidler til kommunene.
Formålet med tilskuddet er å øke kvalitetenog bedre resultatene i kommunenes
integreringsarbeid. Det skal legges særlig vekt på opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Midlene skal brukes til utviklingog implementering av prosjekter
og tiltak som styrker overgangen til arbeid og utdanning. IMDi skal, i tillegg til å
forvalte midlene, ha høy prioritet på utviklingav ordningen, og på dokumentasjon av
metoder og effekter. Forvaltningen av midlene skal sees i sammenheng med Vox sitt
utviklingsarbeid innenfor opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å sikre helhet i
satsningene på området.

I 2014skal IMDi sette av inntil 1,3mill,kroner innenfor rammene av de kommunale
utviklingsmidlene til gjennomføring av tiltak3 i Handlingsplanen: Vitrenger
innvandrerneskompetanse,som Voxhar ansvar for å følge opp.

6 mill,kroner skal benyttes til tiltak 17"Tilskuddtil regionale etablerersentre for
innvandrere" i handlingsplanen Vitrengerinnvandrerneskompetanse.Formålet med
tilskuddsordningen skal være å styrke og utvikle det ordinære etablerertilbudet i
kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for
etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.
Kommuner og fylkeskommuner med ordinært etablerertilbud kan søke om tilskudd.
Burskerud fylkeskommunes Nasjonalt senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV)skal
ha en særskilt stilling.

Post70Bosettin ordnin en o inte rerin stilskudd o øl in
Det er bevilget 1,93mil, kroner på kap. 821,post 70 for 2014.Midlene skal benyttes til
det samlede arbeidet KSgjør på flyktningfeltet.

Post71 Tilskuddtil innvandreroranisas'onero annen ivilli virksomhet
Det er bevilget 51,58mill,kroner på kap. 821,post 71 for 2014.Avdette er:

14 mill,kroner satt av til nasjonaleressursmiljøer på innvandrerfeltet
18,13mill,kroner satt av til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig
virksomhet i lokalsamfunn, av dette 2,25mill.kroner til organisasjoner og
aktiviteter i Groruddalen og på Søndre Nordstrand
10mill,kroner satt av til frivilligeorganisasjoners
holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og alvorligebegrensninger av unges frihet.
7,45mill,kroner satt av til informasjons-og veiledningstiltak rettet mot
innvandrere, samt til aktiviteter knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og
friviffigeorganisasjoner. I 2014skal det innenfor intensjonsavtalene legges vekt
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på samarbeid mellomfrivillighetog arbeidslivets parter lokalt.Avmidlene settes
det av 400000kroner til gjennomføringav en Mangfoldsuke i tett samarbeid
med Røde kors.
2 mill,kroner satt av til innsats for særlig utsatte innvandrergrupper. Midlene
skal gå til Kirkens bymisjon/Primærmedisinsk verkstad, MiRA—Ressurssenter
for innvandrer- og flyktningkvinnerog NORSOMbro (norsk-somalisk
brobyggingsprosjekt)/Leadership Foundation.

Post 72 Statsautorisas'onsordninen or tolkermed mer
Det er bevilget 2,61mill,kroner på kap. 821,post 72 i 2014.Avdette er

- 2 392000kroner til tolkeautorisasjonsordningen
- 219000kroner til delvis dekning av de utgifter Finnmark fylkesbibliotekhar til

drift av Norsk-fmsktolke-og oversettertjeneste og oppfølgingav Norges
forpliktelser til nordisk språkkonvensjon.

Post 73 Tilskudd
IMDis andel av bevilgningen på kap. 821,post 73 utgjør 4 mill.kroner. Avdette skal 1
mill,kroner benyttes til Seksjonfor velferdstjenester ved Nasjonaltkunnskapssenter for
helsetjenesten og 3 mill.kroner til tiltak 9 "Tilskudd til mentor- og traineeordnigner for
personer med innvandrerbakgrunn" i handlingsplanen Vi trengerinnvandrernes
kompetanse.Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere virksomheter setter
i gang og systematiserer slikt arbeid, og at flere innvandrere får mulighet til å benytte
kompetansen sin.

Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post60 Tilskuddtil o lærin i norsko sam nnskunnska or voksneinnvandrere
Det er bevilget på 1 659,77mill,kroner på kap. 822,post 60. Målet med
tilskuddsordningen er å sikre at kommunene tilbyr voksne innvandrere opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å fungere i yrkes- og
samfunnslivet. Opplæringen skal starte så snart som mulig, og senest innen tre
måneder etter at krav eller søknad om deltakelse er fremsatt. Tilskuddet består av
persontilskudd og grunntilskudd.

Bevilgningenomfatter også tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Tilskudd til opplæring i norsk og samftumskunnskap etter introduksjonsloven
Persontilskudd
Persontilskuddet omfatter personer som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.Satsene for 2014er:

Tilskuddsår Lav sats Høysats

Side 10



År 1 (2014) 12200 31900
År 2 (2013) 21200 54700
År 3 (2012) 12400 34100
Sum




45800 120700

'Tilskuddsår"er året personenesomutløsertilskuddkominni personkretsensom
omfattesavordningen.

Lavsatsgjelderpersonerfra Belgia,Frankrike,Hellas,Irland,Italia,Kypros,
Luxembourg,Malta,Nederland,Portugal,Spania,Storbritannia,Tyskland, Østerrike,
Sveits,Israel,Canada,USA,Australiaog NewZealand.Personersomkommerfraandre
landutløsertilskuddetter høy sats.

Personermed begrensetoppholdstillatelsei påventeavdokumentertidentitetsomtrer
inni målgruppenfor rett ogplikttilopplæring1.september2014,vilbliomfattetav
tilskuddtil opplæringi norsk og samfunnskunnskap.Kommunenebosetterallerede
personermed dennetypentillatelse,menhar inntilnåkun mottattintegreringstilskudd.

Satsenforår 1-tilskuddfor dennegruppenvilvære 11000kronerfor2014.

Grunntilskudd
Tilskuddetvilbliutbetaltetter to satser.Høysats utbetalestilkommunersomper 15.
januarhar mellom4 og 150personeri personkretsenfortilskuddetregistrert i NIR Lav
sats utbetalestilkommunersomper 15.januarhar mellom1og3personeri
personkretsenfor tilskuddetregistrerti NIR Lavsats for2014er omlag 180000kroner
oghøysats omlag560000kroner.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak
Asylsøkereover16år i ordinæremottakkan få inntil250timernorskopplæring.
Opplæringenavsluttesnår den enkeltehar fått 250timeropplæringellerfår endelig
avslagfraUtlendingsnemnda.Kommunenefår tilskuddper personi målgruppa.
Tilskuddetutbetalesi sinhelhet det åretvedkommendetrer inni målgruppa.
Satsenfor2014er 18200kroner.

Kap 823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Post01 Dri ut i er
Deter bevilget 6,75mill,kroner påkap.823,post 01.

5. ADMINISTRATIVE FØRINGER

Alleføringenefor BLDsvirksomhetersomoppgittnedenforskalfølgesoppinnenfor
budsjettrammenefor 2014.
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5.1 Fellesforing

Statligevirksomheterskali forbindelsemedårsrapportenfor2014rapporteretileget
departementomarbeidetmedfierningav"tidstyver".Detvilsi effektiviseringavegen
drift,regelforenklingog andregjennomførteforenklingstiltaki egenvirksomhetog
overforinnbyggere,næringslivog offentligevirksomheter.

I tilleggbes virksomheteneinnen1.september2014omå foreslåforenklingav
regelverkellerprosedyrekravfastsattavandresomskaper"tidstyver"for
virksomheten.

Bakgrunn ogncermereom begrepettidsyver
Forenklinger ett avregjeringenssatsingsområder.Enviktigstrategii denforbindelse
er å arbeidemed å identifisere,redusere ogfiernetidstyver.Åredusere ogfierne
tidstyverdreier seg delsomå gjøremøtetog samhandlingenmed offentligsektor
enklerefor innbyggereog næringsliv,ogdelsomå effektivisereoffentligsektor slikat
ansattei offentligsektorkanfåmer tid tilkjerneoppgaveneog økekvaliteteni
oppgaveløsningen.Åredusere ogfiernetidstyverskalforeksempelbidratilat lærere
kanfåmer tid tilundervisningog leger mer tid tilpasientbehandling.

Tidstyverkan væreforårsaketavforholdsomvirksomhetenogvirksomhetsledelsen
selvkan gjørenoemed,sliksomtungvintearbeidsrutiner.Tidstyverkan ogsåskyldes
forholdvirksomhetenikkehar kontrollmed,sliksomlov,regelverk,
innrapporteringskravogprosedyrerfastsattavandremyndigheter.I fellesforingenbes
virksomheteneomå arbeidebådemed internetidstyversomvirksomhetenselvhar
kontrollmed,og eksternetidstyversomvirksomhetenselvikkehar kontrollmed.

Virksomhetenekanhenvendeseg tilDirektoratetforforvaltningog IKT(Difi)forå få
bistandtilhvordankartleggings-og identifiseringsarbeidetkan gjennomføres,hvordan
virksomhetenekan arbeidemed å reduseretidstyveri egenvirksomhet,ogforå lære
avandreserfaringer.

5.1.1 Sikkerhet og beredskap

BLDharsomhovedmålfor sikkerhets-ogberedskapsarbeidetå forebyggeuønskede
hendelserog minimerekonsekvensenedersomslikehendelserskulleoppstå.Somen
delavdette forventerdepartementetat IMDihar utarbeidetnødvendige
beredskapsplaneroghvert år har beredskapsøvelser.Øvelserskalevalueresogfølges
opp,slikat de kangi forbedringeri beredskapen.Omfangetavøvelsermåvurderesi
forholdtilressursbruk.

Departementeter spesieltopptattavat arbeidetmedsikkerhetog beredskaphar god
lederforankring,samtat det arbeidesforå ha god sikkerhetskulturi virksomheten.
Innen01.6.2014ber viomredegjørelsefor:

organiseringavsikkerhetsog beredskapsarbeidet,
risiko-og sårbarhetsutfordringerforvirksomheten.
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Departementet ber om at IMDii årsrapporten for 2014redegjør for det konkrete
arbeidet på sikkerhets og beredskapsområdet i løpet av året, herunder
beredskapsøvelser som er gjennomført.

5.1.2 Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser

Det er et mål å sikre at varer og tjenester som kjøpes inn med norske offenfligemidler,
ikke produseres eller leveres under forhold som strider mot FNs universelle
menneskerettigheter og relevante ILOkonvensjoner for anstendig arbeid. Ved å stille
sosiale krav i sine anskaffelser,kan offentligevirksomheter medvirke til ivaretakelse av
anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder.

Det er et betydelig handlingsrom for å stille sosiale krav i alle faser aven
anskaffelsesprosess. Sosialekrav er særlig egnet som kontraktsvilkår. "Virksomheten"
skal derfor vurdere å stille sosiale krav i anskaffelser hvor det antas å være høy risiko
for brudd på grunnleggende menneske- og arbeklstakerrettigheter. I vurderingen bør
det legges vekt på muligheten for å følge opp kravene som stilles, og om kontrakten er
av en slik varighet og størrelse at kontroll med kravene er mulig. Som en del av den
årlige rapporteringen, skal virksomhetene oppgi om det er stilt krav i en eller flere av
deres anskaffelser, og i tilfellehvilke kontrakter.

Direktoratet for forvaltningog IKT (Difi)tilbyr veiledning og verktøy som skal lette
arbeidet med å stille og følge opp sosiale krav.

5.2Alle grupper skal involveres

I sitt arbeid skal IMDita hensyn til ulike grupper i innvandrerbefolkningen, uansett
kjønn, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering.

5.3 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

I de tilfellerhvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen,skal IMDi
iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp.
Departementet ber om å bli orientert om hvordan eventuelle merknader fra
Riksrevisjonener fulgt opp i etatsstyringsmøtene. IMDi skal, i samsvar med
utarbeidede rutiner, oversende departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonennår
korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonenog etaten.

6. RAPPORTERING

6.1 Virksomhets- og regnskapsrapportering

Departementet styrer IMDii henhold til styringsparametre, defmert slik:

Styringsparameterer alle typermålemetoderellerkvalitative vurderingersom brukesi
styringenav virksomhetenpå ulike nivåer. Styringsparameteremåler ellerbeskriver
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direkteellerindirektei hvilkengrad virksomhetennår sine overordnedemål i en gitt
periode (eksempelviset budsjettår).Forhverstyringsparameterkan detsetteset konkret
ambisjonsnivåfor hvilke resultatersom skal nås i den aktuelleperioden.Dettekalles
gierneet resultatmål. (DFØ—Enveilederi resultatmåling)

Styringsparameternei tildelingsbrevethartilknyttetambisjonsnivå,ogdisseer omtalt
somresultatkrav.IMDiskalihalvårsrapportogårsrapportrapportereommåloppnåelse
forstyringsparametern.Resultatkravetdannergrunnlagforvurderingavmåloppnåelse.

Rapporteringomresultaterskalomfatteen analyseavinnsatsfaktorer,aktiviteter,
produkterogtjenester,samteffekterforbrukereogsamfunn,innenforheleellerdeler
avvirksomhetensansvarsområde.

Virksomhetenskalinformeredepartementetomvesentligeavviki forholdtilvedtatte
planerellertildelingsbrevstraksvirksomhetenfårkjennskaptilslikeavvik.Deter
viktigatårsakenetilvesentligeavvikframåleneblirforklartpåenutfyllendemåte.
Virksomhetenskalviderefremmeforslagommuligekorrigerendetiltak.

Halvårsrapporteringenskalværesærliginnrettetmotavvikfraresultatkraveneogtiltak
foråmøteavvikene.Halvårsrapportenskalogsåinnholdeenrisikovurderingforhele
IMDisvirkeområde.

Årsrapportenskalinnholdeenmerfyldigrapporteringpåsamtligeparametereogkrav
samtenoverordnetanalysepåintegreringsfeltet.Detvisesforøvrigtilnyekravtil
innholdi årsrapportenogoppstillingavårsregnskapi Bestemmelseneom
økonomistyringi staten,hvordetståratårsrapportenskalinneholdeseksdelermed
følgendebenevnelseogrekkefølge:

Ledersberetning
Introduksjontilvirksomhetenoghovedtall
Åretsaktiviteterogresultater

W. Styringogkontrolli virksomheten
Vurderingavframtidsutsikter
Årsregnskap

Regnskapsrapportenskalinneholdestatusforhverpostogprognoseforrestenavåret
påforventetforbruk.Rapporteringenunderkap.821,post60Integreringstilskuddskal
omfatterapporteringpåhvormangeintegreringstilskuddsomharblittutbetaltetter
kriterietomattilskuddeti enkeltetilfellerognårsærligegrunnertalerfordet,kan
utbetalesforpersonersombosettesframottakselvomdeikkeharoppholdstillatelsepå
grunnlagavsøknadomasyl,er overføringsflyktningerellerharinnvilgetkollektiv
beskyttelse.

Ietterkantavvirksomhetsrapporteringenblirdetavholdtetatsstyringsmøtermellom
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IMDi og departementet for gjennomgang av status på IMDis ansvarsområde. I tillegg
vil det bli avholdt informasjonsmøter.

IMDi skal innen utgangen av mai oversende departementet forslag til fordeling av
støtte over statsbudsjettet 2014for ordningen Nasjonaleressursmiljoerpå
innvandringsfeltetover kap. 821,post 71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen
frivilligvirksomhet.

IMDi skal rapportere på statistikk i henhold til vedlegg 3. Allstatistikk skal være
konsistent og kvalitetssikret og spesifisertpå kjønn. Så langt det er mulig skal det også
gis en vurdering av tallmaterialet.

BLDvilkomme nærmere tilbake til frister for utarbeidelse av materiale til bruk i
arbeidet med statsbudsjettet, herunder innspilltil Beregningsgruppen for
utlendingsforvaltningen. Statistikk og annet materiale som leveres til departementet
skal være konsistent og kvalitetssikret.

BLDvil innkalle til egne regnskapsmøter ved behov. BLDvilkomme tilbake til frister
for oversendelse av korreksjonsanmodning/omposteringer, forklaringer til
statsregnskapet og årsrapport til Riksrevisjoneni et eget brev. Videre vil BLDkomme
tilbake til behov for innspillved utarbeidelsen av Prop. 1 S (2013-2014)for BLD,
herunder krav om resultatrapport for tilskuddsordningene. Viviser til vedlagte
budsjettkalender for angivelse av datoer for innspill.

6.2 IMDi skal avgi følgende rapporteringer:

Delrapport om avsluttede FoU-prosjekter Rapporten skal oversendes
det foregående år til BLDsresultatrapport. departementet primo februar.

Delrapport som redegjør for prioriteringer Rapporten skal oversendes
og iverksetting av FoU-relevantetiltak i departementet primo februar.
inneværende budsjettår til BLDs
handlingsdokument.

Helhetlig rapport om bruk av midlene på 03.06.2014
kap 821,post 71, tilskudd til lokale
innvandrerorganisasjoner og annen frivillig
virksomhet i lokalsamfunn.
Halvårsrapport pr. 30.06.2014som skal Halvårsrapporten oversendes
inneholde departementet innen 22.08.2014

• virksomhetsrapport
(avviksrapportering og årlig
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risikovurdering)
regnskapsrapport
rapporteringpåutviklingenavnytt
IKT-system

Årsrapportpr. 31.12for2014somskal Årsrapportenoversendesdepartementet
inneholde innen20.02.2015

virksomhetsrapport
regnskapsrapport
rapporteringpå utviklingenavnytt
IKT-system

Detvisesforøvrigtilkravenetil
rapporteringunder 6.1ogtilnyekravi
Bestemmelseneomøkonomistyringi
staten.
IMDiskalrapporterepå tiltaki Halvårs-og årsrapport.
Handlingsplanmottvangsekteskap,
kjønnslemlestelseog alvorlige
begrensningeri ungesfrihet (2013-2016)
henholdtilBLDsrapporteringsmaler.
IMDiskalrapporterepåtiltaki Halvårs-og årsrapport.
handlingsplanenVitrengerinnvandrernes
kompetanse(2013-2016).

IMDiskalrapporterepåutredningom Halvårs-og årsrapport
hvordanmanbedrekankombinere
introduksjonsprogrammedgrunnskoleog
videregåendeopplæring(tilleggnr. 6 til
tildelingsbrev2013)
IMDiskalrapporterepågjennomføringen Årsrapporten.
avstatligtilsyn,ogpå dennebakgrunnen
kommemedtilrådingeromeventuelle
behovforendringeri regleverkog/eller
presiseringeri departementets
retningslinjeri rundskrivtil
introduksjonsloven
IMDiskaIrapporterepåfølgende srapportfor2014.
administrativeforhold:

Personalforvaltningog
internkontroll
Aktivitets-og
redegjørelsesplikter2

2 Oppfølgning av likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjenglighetsloven og
diskrimineringsloven om seksuell orientering. Veileder fra FAD skal følges.
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Sosialehensyn i offentlige
anskaffelser
Sikkerhet og beredskap
Varslingsrutiner

7. KONTAKTITIVALGETMELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG
MYNDIGHETENE (IUM)

KIMer et regjeringsoppnevnt uavhengig utvalg. KIMs målsettinger og mandat er
fastsatt i kgl. res. samt i Prop. 1 S. MM står fritt til å ta opp de sakene de selv ønsker, jf.
§ 1. MM fastsetter selv sine satsingsområder og sin forretningsorden.

Bevilgningentil MM skal stilles til disposisjonfor KIMgjennom et disponeringsbrev
fra IMDitil MM.

Det vil bli sendt et tillegg til dette tildelingsbrevet med nærmere retningslinjer for
ansvarsdeling og rapportering.

Vedlegg:
Fullmakter 2014
Kalender for styringsdialog 2014
Statistikkrapportering 2014
Kalender for arbeidet med budsjett og tildelingsbrev for 2014 (foreløpig)
Instruks for økonomi-og virksomhetsstyring i IMDi

Kopi:Riksrevisjonen
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