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Supplerende tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 2022 (5. 
supplering) 

Vi viser til tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022. Nedenfor følger 
presisering av to oppdrag direktoratet tidligere er gitt. 
 
Nordisk konferanse om inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet 2022 
I 2022 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd. Som ledd i det norske 
formannskapets program skal det tirsdag 15. november 2022 arrangeres en nordisk 
konferanse, i Den norske operaen i Oslo, om inkludering av utsatte grupper i 
arbeidsmarkedet. Formålet med konferansen er 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 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet er vertskap for konferansen og har det formelle 
ansvaret. Arbeids- og velferdsdirektoratet ble i brev av 10. mars 2022 gitt ansvaret for den 
praktiske gjennomføringen av konferansen. Dette ansvaret omfatter:  
 
 å komme med forslag til organisering av konferansen, herunder forslag til   

arrangementslokaler og plan for det videre arbeidet 
 administrere påmelding 
 bistå med spredning av informasjon om konferansen 
 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 
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Side 2 
 

 rapportere om gjennomføring av konferansen  
 
Samordningen mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og 
inkluderingspartementet ivaretas gjennom en egen styringsgruppe ledet av departementet. 
 
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 inkluderingsdepartementet stiller herved NOK 390 152 til rådighet under kap. 
601, post 21 til Arbeids-og velferdsdirektoratet i 2022 i forbindelse med gjennomføring av 
konferansen. Dette er den første utbetalingen vi har fått overført fra Det nordiske ministerråd.  
 
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. 
 
 
Koordinert oppfølging av unge over 18 år ved retur etter ufrivillige utenlandsopphold 
Det vises til tildelingsbrev 2022 og avsnittet om tverrsektorielle strategier og satsinger. Her 
kommer en justering av opprinnelig oppdrag gitt i tildelingsbrev 2022.  

 
Bakgrunn  
Rapporten fra ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje Det var ikke 
bare ferie (2020) fremmet flere anbefalinger, blant annet å gjennomgå nasjonale instansers 
rolle og å vurdere behovet for en mer operativ, koordinerende funksjon i komplekse 
utenlandssaker for å sikre at unge blir ivaretatt ved retur til Norge. Denne anbefalingen blir 
fulgt opp gjennom tiltakene 6 og 28 i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og 
æresrelatert vold (2021-2024).  
 
Ekspertgruppen påpekte også behovet for koordinert oppfølging i form av et bo- og 
støttetilbud for to grupper over 18 år som ikke favnes av eksisterende tjenester: i) De som 
ikke er trusselutsatte, men som har store hjelpebehov og ii) De som kan være trusselutsatte, 
men som ikke oppfyller kriteriene for en plass på et krisesenter eller i det nasjonale bo- og 



 

 

Side 3 
 

støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold med behov 
for beskyttelse. Dette fordi de har en tilleggsproblematikk som av hensyn til egen eller andres 
sikkerhet ikke er forenlig med et opphold i det eksisterende bo- og støttetilbudet. Denne 
anbefalingen er ikke fulgt opp gjennom egne tiltak i handlingsplanen og ønskes utredet 
gjennom dette oppdraget. 
 
Oppdrag 
Vi ber IMDi, AVdir og Bufdir om i fellesskap å utrede en pilot for koordinert oppfølging 
gjennom et bo- og støttetilbud for unge over 18 som har returnert til Norge etter et ufrivillig 
utenlandsopphold. Målgruppen for piloten er de som ikke favnes av eksisterende tjenester (jf. 
beskrivelse over). Organisatorisk innretning og hvor et slikt oppfølgingstilbud kan plasseres 
skal vurderes. Det bør ses hen til det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år 
utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold og med behov for beskyttelse og 
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll sin 
koordinering av dette, erfaringen og metodikken fra tiltakene Human Trafficking Support Oslo 
(HTSO) og den nasjonale veiledningsfunksjonen for arbeids- og velferdsforvaltningen mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme, som er lokalisert ved NAV Grunerløkka. Utredning 
bør også ses i sammenheng med endringer i velferdstjenestelovgivningen som trådte i kraft 
1. januar 2022.  
 
Utredningen skal munne ut i et forslag til en pilot for et bo- og støttetilbud med et begrenset 
antall plasser og redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser.  
 
IMDi har hovedansvaret for oppdraget.  
 
Frist  
21. oktober 2022 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Gulliksen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Camilla Landsverk 
avdelingsdirektør 
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