Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 672
8508 NARVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

22/251-36

21. april 2022

Tillegg nr. 4 til Tildelingsbrev for IMDi 2022
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2022, samt tillegg til dette. Her følger tillegg nr. 4 til
tildelingsbrev for 2022.
3. Mål, styringsparametere og oppdrag
Oppdrag nr. 2022-28

Ekstraordinær utlysning av tilleggsmidler til
integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner til
norsk- og engelsktrening og andre tiltak rettet mot
fordrevne fra Ukraina

Bakgrunn
I tilleggsproposisjonen som ble lagt frem 1. april med planlagt behandling i Stortinget i
starten av mai 2022, foreslår regjeringen å bevilge 30 mill. kroner til integreringsarbeid i
regi av frivillige organisasjoner, til aktiviteter rettet mot fordrevne fra Ukraina med
midlertidig kollektiv beskyttelse. Regjeringen foreslår også å øremerke 15 mill. kroner til
norsktrening og engelsktrening til samme målgruppe, gjennom ordningen Tilskudd til
integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi bes om å lyse ut ekstraordinære tilskuddsmidler gjennom ordningen Tilskudd til
integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. 30 mill. skal lyses ut gjennom
delordning A, til frivillige organisasjoners aktiviteter rettet mot ukrainske flyktninger, og 15
mill. kroner skal lyses ut gjennom delordning B, og øremerkes norsktrening og
engelsktrening for fordrevne fra Ukraina.
Tilskuddsmidlene skal lyses raskt ut med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Tilskuddet skal forvaltes innenfor rammene av retningslinjene for tilskudd på kap. 671,
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post 71 fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 01.01.2022, med de vilkår
og presiseringer som fremgår i dette oppdraget. Under følger særskilte føringer for bruk av
de ekstraordinære tilskuddsmidlene:
30 mill. kroner til delordning A
Formål og målgruppe
Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant
innvandrere og deres barn. De ekstraordinære tilskuddsmidlene på 30 mill. kroner skal
tildeles til tiltak innenfor ordningens delmål A, som skal bidra til å stimulere til fellesskap,
tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke
utenforskap (ordningens delmål A).
Målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i
statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.
Tildelingskriterier
De ekstraordinære tilskuddsmidlene skal benyttes til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter
som retter seg mot målgruppen, ikke til generell drift av organisasjonene.
Dette gjelder:
• Lokale tiltak og aktiviteter som bidrar til at asylsøkere og flyktninger fra Ukraina
deltar i felleskap, aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunn i regi av frivillig
virksomhet.
• Tiltakene kan omfatte fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet,
utflukter, og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte i Norge eller
hjemlandet (ved retur) både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i
lokalsamfunn.
• Det kan tildeles tilskudd til sentralleddet i frivillige organisasjoner til fordeling til
aktiviteter i deres lokallag.
IMDi skal ved fordeling av tilskudd legge til rette for variasjon i type prosjekter,
organisasjoner og geografisk spredning, samt at ulike deler av målgruppen nås.
15 mill. kroner til delordning B
Formål og målgruppe
Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant
innvandrere og deres barn. De ekstraordinære tilskuddsmidlene på 15 mill. kroner skal
tildeles til tiltak innenfor ordningens delmål B og skal øremerkes norsk- og engelsktrening
til fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse (målgruppen).
Tildelingskriterier
De ekstraordinære tilskuddsmidlene skal benyttes til tiltak som gir språktrening i norsk og
engelsk. Språktreningen kan:
• kombineres med andre aktiviteter, som å gi informasjon om norsk samfunnsliv
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•

gjennomføres av lokallag hvor sentralleddet i frivillige organisasjoner søker om
midler til fordeling til språktreningsaktiviteter

Felles vilkår for tilleggsmidlene
Tildeling av midlene
Organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi prioriteres i søknadsbehandlingen. For
organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi, gjelder ikke maksbeløpet på 1 mill.
kroner.
Forvaltning av ordningen
Forvaltningen av tilleggsmidlene skal i sin helhet ligge hos IMDi, og ikke hos kommuner
slik det er angitt i retningslinjene kap. 5.1.
Tidsperiode for tilskudd
Tilskuddet er midlertidig, og kan tildeles for ett år om gangen.
Rapporteringskrav til tilskuddsmottakere
AID viser til retningslinjene for den ordinære tilskuddsordningen.
IMDi skal følge opp at tiltak/aktiviteter kommer raskt i gang hos organisasjonene.
Tilskuddsmottaker skal bes om en statusrapportering på tiltak og eventuelle resultater
innen en måned etter tilskudd er innvilget/utbetalt.
Finansiering:
Tilleggsbevilgning på 45 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 671 Bosetting av flyktninger
og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og
frivillige organisasjoner. Bevilgningen blir stilt til disposisjon for IMDi i tillegg til
tildelingsbrev dersom forslaget vedtas av Stortinget, jf. Prop. 78 S (2021-2022).
Frist:
Utlysning: Snarest
Rapportering: IMDis årsrapport 2022

Med hilsen

Lisbeth Fransplass Røren (e.f.)
ekspedisjonssjef
Toril Melander Stene
Avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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