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Nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet 

(2. supplering til tildelingsbrevet for 2017) 

1. INNLEDNING 

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd. Som ledd i det norske formannskapets 
program skal det tirsdag 13. juni 2017 arrangeres en nordisk konferanse om integrering av 
flyktninger i arbeidslivet på Scandic Fornebu, Oslo. Formålet med konferansen er å diskutere 
hvordan Norden bedre og raskere kan fremme integrering av flyktninger i arbeidslivet og 
forebygge utenforskap. Det er Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som arrangerer konferansen. 

2. GJENNOMFØRING AV KONFERANSEN 

Arbeids- og sosialdepartementet er vertskap for konferansen og har ansvar for fastsetting av 
program. En arbeidsgruppe ledet av Arbeids- og sosialdepartementet og med deltakelse fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet planlegger konferansen. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet ble i brev av 1. september 2016 gitt ansvaret for den 
praktiske gjennomføringen av konferansen. Dette omfatter følgende: 

• Administrere påmelding 
• bistå med spredning av informasjon om konferansen 
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• ha ansvar for det praktiske på konferansedagen, eksempelvis registrere deltakerne, 
sørge for at nødvendig teknisk utstyr er på plass i lokalet og trykke opp mapper, 
navnelapper, program og deltakerliste 

• legge til rette for at deltakerne kan evaluere konferansen og oppsummere dette  
• rapportere om gjennomføring av konferansen 
• være kontraktspart med foredragsholdere på konferansen der dette er aktuelt, og 
• håndtere godtgjørelser knyttet til reise, overnatting, kost, honorar og så videre. 

3. TILDELING AV MIDLER 

Arbeids- og sosialdepartementet stiller herved inntil 715 000 kroner til rådighet til Arbeids- 
og velferdsdirektoratet i 2017 knyttet til gjennomføring av konferansen: 
                                                                                                                                (beløp i kroner) 

Kapittel/post Tildeling i TB 
2017 

Endringer i 1. 
supplering  

Endringer i 2. 
supplering  

Sum tildeling for 
2017 
 

Kap. 601 Utrednings-
virksomhet/forskning 
m.m. 

    

Post 21 Spesielle 
driftsutgifter  

3 325 000 715 000 NOK* 715 000 NOK* 4 755 000** 

* Tilsvarende om lag 600 000 DKK ved overføringstidspunktet 
** Ved en inkurie ble det i 1. suppl. tildelingsbrev satt feil beløp i sum tildeling for 2017, der riktig beløp for 
sum tildelt skulle vært 4 040 000 kr og etter 2. supplering er sum tildelt for 2017 4 755 000 kr.   
 
Det er tildelt 100 000 DKK fra formannskapspotten under EK-A, og 250 000 DKK fra 
formannskapspotten under EK-S. Arbeidsmarkedsutvalget under EK-A har innvilget 150 000 
DKK til konferansen, og integreringsprogrammet under MR-SAM har innvilget 100 000 
DKK. 
 

4. RAPPORTERING 

I etterkant av konferansen og senest innen 15. august 2017 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  
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Ulf Pedersen (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Dagfinn J. Hansen 
 avdelingsdirektør 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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