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Tillegg nr. 5 til Tildelingsbrev for IMDi 2022
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2022, samt tillegg til dette. Her følger tillegg nr. 5 til
tildelingsbrev for 2022.
3. Mål, styringsparametere og oppdrag
Oppdrag nr. 2022- 29
Veileder til midlertidig kapittel i integreringsloven
Bakgrunn
I Prop. 107 L (2021–2022) Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av
fordrevne fra Ukraina foreslås det et midlertidig kapittel i integreringsloven med regler for
personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal utarbeide en veileder til det midlertidige kapitlet i integreringsloven, tilsvarende
veilederne til de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Veilederen skal forelegges av departementet før den publiseres.
Frist:
Ved ikrafttredelsen av de midlertidige lovendringene.

4. Tildeling av midler
Vi viser til Prop. 78 S (2021-2022) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2022 og Innst. 270 S (2021-2022). Følgende endringer fra Stortingets behandling av Prop.
78 S får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi:
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Kap. 670 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen økes med 34,9 mill. kroner forøke IMDis kapasitet for arbeid med bosetting og
kartlegging av flyktninger, og veiledning av kommuner og andre aktører.
Kap. 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60, Integreringstilskuddet, kan overføres
Bevilgningen på posten økes med 3 297,3 mill. kroner som følge av en økning i prognosen
for antall flyktninger kommunene vil bosette i 2022 som følge av krigen i Ukraina.
Post 61, Særskilt tilskudd til enslige, mindreårige flyktninger
Bevilgningen på posten økes med 106,7 mill. kroner som følge av en økning i prognosen for
antall enslige mindreårige flyktninger kommunene vil bosette i 2022 som følge av krigen i
Ukraina.
Post 71, Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn
Bevilgningen på posten økes med tilsammen 95 mill. kroner.
Det er bevilget 30 mill. kroner til å styrke ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner, delordning A. Departementet viser til oppdrag nr. 2022-28 i Tillegg 4
til tildelingsbrevet til IMDi 2022 for nærmere beskrivelse av oppdraget. I tillegg er det bevilget
15 mill. kroner til den samme ordningen, delordning B. Bevilgningen skal gå til norsktrening
og engelsktrening i regi av frivillige organisasjoner.
I tillegg økes bevilgningen på posten med 50 mill. kroner til tidlig norskopplæring gjennom
norskopplæringsordningen. Bevilgningen skal brukes til å gi et tilbud om norskopplæring til
personer som er fordrevet fra Ukraina, som enten bor i mottak eller andre steder, og
muliggjøre et lett skalerbart tilbud tilpasset hurtigspor for flyktninger fra Ukraina etter
bosetting.
Tilleggsbevilgning på 95 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 blir med dette stilt til disposisjon for IMDi.
Ubrukt bevilgning i 2021 til disposisjon for IMDi i 2022
Arbeids- og inkluderingsdepartementet stiller ubrukt bevilgning fra 2021 til disposisjon for
IMDi på følgende budsjettposter:
- Kap. 670, post 01 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – 12,3 mill. kroner.
- Kap. 671, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres – 18,9 mill. kroner.
- Kap. 671, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres – 27,5 mill.
kroner.
- Kap. 671, post 60 Integreringstilskudd – 186,9 mill. kroner.

Side 2

Korreksjon av beløp i Tildelingsbrevet til IMDi 2022
Departementet viser til korrespondanse med IMDi om beløpene under kap. 671, post 71, og
korrigerer som følge av det fordelingen mellom ordningene under posten til:
- Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (127 685 000 kroner)
- Tilskudd til nasjonale ressursmiljø (37 510 000 kroner)
- Norskopplæringsordningen (30 000 000 kroner)
Oppdaterte bevilgninger stilt til disposisjon til IMDi
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på nevnte poster over:
Kap. / post

Postnavn

Sum

670/01

Driftsutgifter

671/21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

40 631 230 kroner

671/45

71 864 088 kroner

671/60

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres
Integreringstilskudd

671/61

Særskilt tilskudd til enslige mindreårige

671/71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
sivilsamfunn

349 636 688 kroner

8 466 574 684
kroner
763 471 000 kroner
310 195 000 kroner
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Lisbeth Fransplass Røren (e.f.)
ekspedisjonssjef
Toril Melander Stene
avdelingsdirektør
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