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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2021
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2021, samt tillegg til dette.
4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE, RESULTATKRAV, RAPPORTERING
OG OPPDRAG
Oppdrag nr. 2021-021

Samarbeidsforum med Avdir og partene i
arbeidslivet

Bakgrunn
Det vises til tildelingsbrevet for 2021 og styringsparameter 2.3 Økt mangfold i
arbeidslivet og til styringsparameter 2.2 Flere kvalifiseres for en varig tilknytning til
arbeidslivet, med tilhørende oppdrag. Det vises videre til ordningen med statsrådens
deltakelse i ALPR. Det vises også til vedlagt brev fra ASD av 21. januar 2021.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal igangsette et arbeid, i samarbeid med Avdir, med sikte på å etablere et
samarbeidsforum på operativt direktoratsnivå mellom IMDi, Avdir og partene i
arbeidslivet.
Formålet med oppdraget er å øke treffsikkerheten på arbeidslivsrettede tiltak og
virkemidler på integreringsfeltet gjennom å etablere et forum der partene i
arbeidslivet kan gi innspill til ansvarlige myndigheter. Gjennom dette forumet kan
IMDi og Avdir motta innspill til arbeidet på kvalifiserings- og mangfoldsfeltet,
herunder til framtidig politikkutvikling og innspill på saker som eventuelt kan løftes
inn i ALPR.
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Oppdraget bør videre omfatte en vurdering av i hvilken grad også andre relevante
statlige aktører bør delta. Utredningen bør også inneholde en kartlegging av
eksisterende aktuelle fora/arenaer på fylkesnivå/regionalt nivå og hvordan et slikt
samarbeid kan ses i sammenheng med fylkeskommunenes ansvar for kvalifisering av
innvandrere. Samarbeidet med partene avgrenses til arbeidsrelaterte temaer innenfor
integreringsfeltet. Se for øvrig vedlagt brev fra ASD.
Departementet ber om å motta minimum to forslag til hvordan dette samarbeidet
best kan organiseres.
Frist:
15. mai 2021
Oppdrag nr. 2021-022

Vurdere bruk av talesyntese i
informasjonsarbeidet rettet mot
innvandrerbefolkningen.

Bakgrunn
Det vises til oppdrag nr. 2021 – 020 i tillegg til tildelingsbrev for 2021. Talesyntese
antas å være nyttig i enveiskommunikasjon for brukere med begrensede
leseferdigheter til å orientere seg i tekst og automatiske tjenester.
Beskrivelse av oppdraget
Formålet med oppdraget er å vurdere om talesyntese kan bidra i
informasjonsarbeidet rettet mot innvandrerbefolkningen. IMDi skal vurdere om
direktoratet selv skal ta i bruk talesyntese, og i hvilke tilfeller dette kan være aktuelt.
Frist:
30. juni 2021
Oppdrag nr. 2021-023

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). Situasjonen med høy arbeidsledighet
vedvarer, og det er foreslått en ny tiltakspakke på 323 mill. kroner, jf Prop. 79 S (20202021) for blant annet å videreføre tiltak som 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. januar 2019 og 1. juli 2019, 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.
karriereveiledning. Tilskuddssats per deltaker er 45 000 kroner.

Side 2

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. januar 2021 og 30. juni 2021, har rett til utvidet
opplæring i norsk i inntil fire måneder. Tilskuddssats per person i målgruppen for
tiltaket er 8 000 kroner.
Norsktrening for innvandrere: Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle gjennom
å tilby norsktrening for innvandrere. Tiltaket skal gi større kapasitet ved å styrke
eksisterende tilbud om frivillig norsktrening og medvirke til å etablere nye tilbud.
Lovendringer: Utvidet programtid og utvidet norskopplæring forutsetter endringer i
lov. Prop. 78 L (2019-2020) skal behandles i Stortinget. Lovendringene skal etter
planen tre i kraft straks loven er behandlet.
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 finne egnet løsning for utbetalingen av midlene til utvidet programtid.
• Å utbetale midlene til utvidet norskopplæring gjennom tilskudd til opplæring i
norsk som i 2020.
Finansiering
Utvidet programtid finansieres med 135 mill. kroner over kap. 291, post 60.
Utvidet norskopplæring finansieres med 120 mill. kroner over kap. 292, post 60.
Norsktrening for innvandrere finansieres med 10 mill. kroner over kap. 291, post 71.
Frist for utbetaling av tilskuddet til
utvidet opplæring i norsk
Frist for å ha fordelt midlere til
norsktrening for innvandrere
Oppdrag nr. 2021-024

15. juni 2021
15. juni 2021

Implementering av ny integreringspakke –
tilskudd til informasjonstiltak og styrking av IMDi

Bakgrunn
Stortinget har i forbindelse med behandling av Prop. 79 S (2020-2021) bevilget 20
mill. kroner til ekstratilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi
av frivillige organisasjoner og 3 mill. kroner til styrking av IMDi.
Beskrivelse av oppdraget

Side 3

IMDi skal forvalte tilskuddsordningen, og fordele midler til frivillige organisasjoner
etter søknad. IMDi kan legge til grunn rundskriv 13/2021 Ekstraordinært tilskudd til
informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner 2021. Det skal gis tilskudd til
informasjonstiltak i alle landets fylker og i de 20 kommunene med størst
innvandrerandel. Formålet med ordningen er å bidra til god formidling av
myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder
informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene.
Departementet satte 16. november 2020 ned en ekspertgruppe som skulle vurdere og
foreslå tiltak for å redusere koronasmitte i innvandrerbefolkningen. Ekspertgruppen
leverte 4. desember 2020 en rapport med forslag til tiltak. IMDi styrkes for å kunne
følge opp foreslåtte tiltak fra ekspertgruppens rapport som ligger under direktoratets
ansvarsområde.
Finansiering
Tilskudd til informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner finansieres med 20
mill. kroner over kap. 291, post 71.
Styrkingen av IMDi finansieres med 3 mill. kroner over kap. 290, post 01.

5. Tildeling av midler
5.1. Budsjettrammen
Vi viser til Prop. 79 S (2020 – 2021) Endringer i statsbudsjettet i 2021 (økonomiske
tiltak i møte med pandemien) og Innst. 233 S (2020 – 2021). Følgende endringer fra
Stortingets behandling av Prop. 233 S får virkning på poster stilt til disposisjon for
IMDi:
Kap. 290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten økes med 3 mill. kroner for at IMDi skal kunne følge opp
foreslåtte tiltak fra ekspertgruppen for å redusere koronasmitte blant innvandrere.
Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bevilgningen på posten økes med 135 mill. kroner til økt bruk av forlenget
introduksjonsprogram i inntil fire måneder for deltakere som er i sluttfasen av
programmet.
Post 71 Tilskudd til integereringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner
Bevilgningen på posten økes med 20 mill. kroner til ekstratilskudd til informasjonstiltak
for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. I tillegg økes bevilgningen
på posten med 10 mill. kroner til norsktrening for innvandrere.

Side 4

Til sammen økes bevilgningen på posten med 30 mill. kroner.
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Bevilgningen på posten økes med 120 mill. kroner for å utvide tiden med opplæring i
norsk og samfunnskunnskap i inntil fire måned for personer som avslutter sin rett og
plikt til opplæring innen 30. juni 2021.
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på de nevnte postene over:

Kap./Post Postnavn

Budsjett
2021

290/01

Driftsutgifter

308 591 000
kroner

291/60

Integreringstilskudd

6 170 134 000
kroner

291/71

Tilskudd til integereringsarbeid i regi av sivilsamfunn
og frivillige organisasjoner

203 748 000
kroner

292/60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere

1 180 508 000
kroner

Øvrig
Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet
I statsbudsjettet for 2019 ble det bevilget 0,5 mill. kroner over kap. 291, post 71 til
mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og
tvangsekteskap (tiltak 9 i handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv). IMDi fikk
i oppdrag i tildelingsbrevet for 2019 om å samarbeide med Bufdir om forvaltning av
mentorordning (jf. O-13). I statsbudsjettet for 2020 ble ordningen styrket med 1 mill.
kroner over kap. 291, post 71. Vi gjør IMDi oppmerksom på at det totalt er satt av 1,5
mill. kroner til mentorordningen i 2021 på kap. 291, post 71. Dette er inkludert i
totalbeløpet på posten, jf. tabell over.
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