Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 212 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/4848-57
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Tillegg nr. 5 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
Presisering av oppdrag 2021-021
Vi viser til henvendelsen fra IMDi av 24.3.2021 vedrørende oppdrag 21 i tillegg nr. 3 til
tildelingsbrevet for 2021 hvor IMDi ber om en nærmere avklaring på hvor bredt
mandatet for et slikt forum skal favne når det gjelder å gi innspill til kvalifiseringsfeltet.
Etter IMDis vurdering grenser mandatet opp mot utdannings- og kompetansepolitiske
tiltak og virkemidler.
Oppdrag nr. 2021-021

Samarbeidsforum med Avdir og partene i
arbeidslivet

Bakgrunn
Det vises til tildelingsbrevet for 2021 og styringsparameter til styringsparameter 2.2
Flere kvalifiseres for en varig tilknytning til arbeidslivet og 2.3 Økt mangfold i
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
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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.
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.
Presisering av oppdraget
På bakgrunn av formålet med integreringsreformen og IMDis virkemidler på
kvalifiseringsfeltet, blant annet tilskuddsordningen for fag- og yrkesopplæring for
voksne minoritetsspråklige, er det hensiktsmessig at forumet også favner utdanningsog kompetansepolitiske tiltak som er særlig relevante for nyankomne og
minoritetsspråklige.
Departementet ber om å motta minimum to forslag til hvordan dette samarbeidet best
kan organiseres.
Finansiering
Oppdraget finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer.
Frist

Oppdrag nr. 2021-026

15. juni 2021

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger – oppdatering av håndboken for
kommunene

Bakgrunn
Av Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen vil bedre tilbudet til enslige
mindreårige med midlertidig opphold gjennom styrket innsats for oppsporing av
familie, og opplæring som er relevant ved retur, for eksempel gjennom tilpasset
videregående opplæring. For enslige mindreårige med tidsbegrenset tillatelse frem til
fylte 18 år vil aktuell opplæring etter opplæringsloven være videregående opplæring
etter § 3-1, eventuelt grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1. Det er viktig å
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sørge for at den enkelte blir henvist til rette rådgivningstjeneste for informasjon om
utdanningsmuligheter tilpasset senere retur.
Beskrivelse av oppdraget
IMDI bes om å oppdatere håndboken Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger: en håndbok for kommunene ved å tydeliggjøre at representantene for de
enslige mindreårige skal sørge for informasjon til den enkelte om relevante
rådgivningstjenester for informasjon om utdanningsmuligheter. Det bør også fremgå
at representanten bør opplyse den mindreårige om at han eller hun selv må gi
beskjed om sin midlertidige oppholdsstatus til den som skal rådgi. På grunn av
taushetsplikten vil ikke enhver rådgiver sitte med informasjon om den enkelte
mindreåriges oppholdsstatus.
Finansiering
Oppdraget finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer
Frist

15. mai 2021

Oppdrag nr. 2021-027
Rapportering på norskinnsatsen
Bakgrunn
Det vises til Oppdrag nr 2021-09 Styrket norskinnsats for bedre integrering i
tildelingsbrevet til IMDi for 2021. Det er stor politisk oppmerksomhet om
norskinnsatsen og departementet ser behov for en noe hyppig rapportering på status
og iverksetting av norskinnsatsen. Dette knytter seg i hovedsak til
klippekortordningen som er en pilot, samt gjennomføringen av
infomasjonskampanjen.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi bes om å rapportere på status på gjennomføringen av norskinnsatsen med vekt
på følgende:
- Hvordan innretningen av klippekortordningen fungerer, herunder spørsmål
knyttet til retningslinjen og evt behov for justeringer av denne, eller andre
forhold IMDi vurderer at KD bør være kjent med.
- Søknadsmasse og tildelinger innenfor klippekortordningen
- IMDis dialog med tilbydere av norskopplæring knyttet til klippekortordningen
- Erfaringer med informasjonskampanjen om norskinnsatsen
Finansiering
Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
Frist:
17. september 2021. I tillegg gis en
rapportering i IMDis årsrapport for 2021.
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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. 79 S får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi:
Kap. 291, post 62 Kommunale innvandrertiltak
Bevilgningen på posten økes med 25 mill. kroner til Jobbsjansen.
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på nevnte post over:
Kap./post

Postnavn

Budsjett 2021

291/62

Kommunale
innvandrertiltak

255 406 000

Kunnskapsdepartementet stiller i tillegg ubrukt bevilgning fra 2020 til disposisjon for
IMDi på følgende poster:
Kap./post

Postnavn

Budsjett 2020

290/01

Driftsutgifter

14 809 850 kr

291/21

Spesielle driftsutgifter

29 577 029 kr

291/45

Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold

17 319 165 kr

Med hilsen

Lisbeth Fransplass Røren (e.f.)
ekspedisjonssjef
Erffan Parandian
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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