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8508 NARVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

22/251-166

4. juli 2022

Tillegg nr. 6 til Tildelingsbrev for IMDi 2022
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2022, samt tillegg til dette. Her følger tillegg nr. 6 til
tildelingsbrev for 2022.
3. Mål, styringsparametere og oppdrag
Oppdrag nr. 2022- 30

Oppfølging av rapporten Styrket beredskap for personer
med innvandrerbakgrunn i kriser. Tiltak for myndigheters
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid for en
mangfoldig og sammensatt befolkning

Bakgrunn
Oppdraget er en del av oppfølgingen av rapporten Styrket beredskap for personer med
innvandrerbakgrunn i kriser. Tiltak for myndigheters samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid for en mangfoldig og sammensatt befolkning (DSB/IMDi, 2021).
Beskrivelse av oppdraget
1. IMDi skal utarbeide en veileder om språklig og kulturell tilpasning av informasjon.
Veilederen skal kunne bidra til at offentlige myndigheter blir bevisste på behovet for
tilpasset informasjon, og samtidig minne om at brukermedvirkning og brukertilpasning
er nyttige verktøy i prosessen. Veilederen bør gi konkrete råd om hvordan offentlige
virksomheter kan få økt kunnskap og kompetanse om informasjons- og
tilretteleggingsbehov blant innvandrerbefolkningen. Veilederen skal inneholde
konkrete anbefalinger om hvilke verktøy og kanaler som er best egnet til å nå ulike
brukere.
2. IMDi skal, ved behov, veilede kommunene når det gjelder planer på lokalt nivå for
bruk av frivillig sektor i informasjonsarbeid som gjelder integrering.
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3. IMDi skal, ved behov, veilede offentlige sektorer når det gjelder å sikre brukerrettet og
kultursensitiv produksjon av informasjon og budskap gjennom brukertesting og
brukermedvirkning.
4. IMDi skal, ved behov, veilede kommunene om samspill med frivillige organisasjoner
på beredskapsfeltet når dette gjelder integrering.
5. IMDi skal, ved behov, veilede kommunene når det gjelder å inkludere
innvandrerorganisasjoner i kommunale beredskapsråd.
6. IMDi skal, ved behov, veilede kommunene når det gjelder styrket dialog mellom
representanter for innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter.
7. IMDi skal ha oversikt over hvilke tolkespråk det er særlig behov for i ulike
krisesituasjoner.
Frist:
31.12.22

Oppdrag nr. 2022- 31
Etablering av ungdomspanel for integrering
Bakgrunn
Det vises til oppdrag nr. 2022-09 i tildelingsbrev til IMDi Følge opp og implementere tiltak i
strategien Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på
integreringsfeltet 2021-2024, hvor det blant annet skal etableres et ungdomspanel for å legge
til rette for at ungdom kan medvirke i beslutningsprosesser. Det vises også til kommunikasjon
om forslag til nye tiltak i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal etablere et ungdomspanel for integrering slik at ungdom kan medvirke i
beslutningsprosesser og delta som reelle aktører i utvikling av integreringspolitikken. I tillegg
til å diskutere sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, skal ungdomspanelet også dekke
temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for
integrering. Ungdomspanelet kan knyttes an til andre aktuelle fora og arbeid i IMDi.
Frist:
31.12.22

4. Tildeling av midler
4.1 Budsjettrammen
Vi viser til Prop. 115 S (2021-2022) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2022 og Innst. 450 S (2021-2022). Følgende endringer fra Stortingets behandling av Prop.
115 S får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi:

Side 2

Kap. 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
I Prop. 1 S (2018-2918) og Prop. 1 S (2019-2020) ble det bevilget midler til prosjektet
Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet. Prosjektet er nå avviklet, og gjenstående
midler som var øremerket prosjektet omfordeles i departementet til andre
forskningsprosjekter på posten. 13,7 mill. kroner i ubrukte midler overføres tilbake til
departementet.
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Bevilgningen reduseres med 1,8 mill. kroner fra tilskuddsordningen for kvalifisering av
beboere på integreringsmottak. Reduksjonen følger med en tilsvarende økning på kap. 672,
post 21 knyttet til karriereveiledning.
Kap. 672 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Bevilgningen på posten økes med 225,8 mill. kroner, som følge av økt prognose for antall
personer i målgruppen for tilskudd til norskopplæring som følge av krigen i Ukraina.
Jf. de midlertidige endringene i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina,
som trådte i kraft 15.6.22, gis personer med midlertidig kollektiv beskyttelse rett til opplæring
i norsk i inntil ett år. Dette innebærer at plikten til opplæring i norsk bortfaller og at personene
ikke får rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap. Kommunene skal derfor motta tilskudd
i ett år for opplæring i norsk. Satsen kommunene mottar per person med midlertidig kollektiv
beskyttelse, som gis rett til opplæring i norsk i inntil ett år, settes til 45 000 kroner. Ny sats
innebærer isolert sett en økning i bevilgningsbehovet i 2022, og bevilgningen økes derfor
med 56,5 mill. kroner. Fordeling av tilskudd mellom kommuner og fylkeskommuner følger
ordinær praksis.
Samlet økes bevilgningen på posten med 282,3 mill. kroner.
Post 61 Kompetansekartlegging i mottak før bosetting
Bevilgningen på posten reduseres med 0,3 mill. kroner. Reduksjonen er knyttet til nedgang i
antall personer med opphold på annet grunnlag som er i målgruppen for
kompetansekartlegging.
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på nevnte poster over:
Kap. /post

Postnavn

671/21

Spesielle driftsutgifter

671/62

Kommunale innvandrertiltak

Side 3

Sum
26 931 230
236 456 000

672/60

Tilskudd til norskopplæring

672/61

Kompetansekartlegging i
mottak

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Hege Wilsberg
fung. avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Justis- og beredskapsdepartementet
Riksrevisjonen

Side 4

1 299 913 000
302 000

