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Supplerende tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 2022 (8. 
supplering) 

Vi viser til tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022. Nedenfor følger 
presisering av et oppdrag direktoratet tidligere er gitt.  
 
Nordisk konferanse for inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet 2022 
Vi viser til supplerende tildelingsbrev av 23. august til Arbeids- og velferdsdirektoratet om 
gjennomføring av en nordisk konferanse om inkludering av utsatte grupper på 
arbeidsmarkedet 2022. Konferansen ble arrangert 15. november i Den Norske Opera i Oslo. 
Formålet med konferansen var å drøfte utenforskap og innsats for å øke arbeidsdeltakelsen 
blant utsatte grupper i arbeidsmarkedet i Norden, samt utveksle erfaringer og etablere 
nettverk for læring mellom de nordiske landene på dette området. 
 
Gjennomføring av konferansen 
Den nordiske konferansen ble arrangert i samarbeid mellom departementet og direktoratet. 
Direktoratet ble i brev av 10. mars 2022 gitt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
konferansen.  
 
Tildeling av midler 
Det er tildelt 400 000 DKK fra Ministerrådet for arbeidsliv (MR-A) og 300 000 DKK fra 
Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S) til konferansen, til sammen 700 000 DKK. 
 

Utbetaling ved kontraktsunderskrift DKK 280 000  40,00% 

Utbetales mot statusrapportering DKK 315 000 45,00% 

Utbetales mot sluttrapport DKK 105 000 15,00% 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Postboks 354 
8601 MO I RANA 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/3013-79 

Dato 

18. november 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet stiller herved ytterligere 444,56 kroner til rådighet til 
Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2022 i forbindelse med gjennomføring av konferansen. 
Dette er den andre raten vi har fått overført fra Nordisk ministerråd. 
 
      (1000 kr) 

Kapitler/post Tildelingsbrev 
2022 

Suppl. 
tildelingsbrev 
5. supplering 

Suppl. 
tildelingsbrev 
8. supplering 

Sum 

Kap. 601, 
Utredningsvirksomhet, 
forskning m.m 

    

Post 21 Spesielle 
driftsutgifter 

550 390,15 444,56 1 384,71 

 
Rapportering 
I etterkant av konferansen og senest innen 13. januar 2023 skal Arbeids- og 
velferdsdirektoratet rapportere om gjennomføringen av konferansen. Rapporteringen skal 
bl.a. inneholde deltakerliste (herunder fordelingen av kvinner og menn som deltok på 
konferansen), en redegjørelse for aktivitetene på konferansen, om konferansen nådde de 
mål som var satt opp i forkant (herunder om nordisk nytte), deltakerevaluering, 
kommunikasjonsaktiviteter og ev. anbefalinger eller forslag til oppfølgingsprosjekter i 
etterkant av konferansen. Rapporteringen skal videre inneholde et fullstendig 
prosjektregnskap (i NOK og DKK). Prosjektregnskapet skal stilles opp i henhold til avtalt 
budsjett for prosjektet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Gulliksen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Camilla Landsverk 
avdelingsdirektør 
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