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Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev for IMDi 2022
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2022, samt tillegg til dette. I lys av tilbakemeldinger om at
oppdrag nr. 2022-23 er uklart og fristen knapp, sender departementet et justert oppdrag som
presiserer og avgrenser hva utredningen i oppdraget skal dekke. Til orientering har Bufdir fått
et oppdrag om å bidra i arbeidet. Videre er oppdrag nr. 2022-31 justert med ny frist, jf. dialog
med IMDi. Her følger tillegg nr. 7 til tildelingsbrev for IMDi for 2022.
3. Mål, styringsparametere og oppdrag

Oppdrag nr. 2022- 23
(REVIDERT)

Koordinert oppfølging av unge over 18 år som ikke favnes
av eksisterende tjenester ved retur etter ufrivillige
utenlandsopphold

Bakgrunn
Rapporten fra ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje Det var ikke
bare ferie (2020) fremmet flere anbefalinger, blant annet å gjennomgå nasjonale instansers
rolle og å vurdere behovet for en mer operativ, koordinerende funksjon i komplekse
utenlandssaker for å sikre at unge blir ivaretatt ved retur til Norge. Denne anbefalingen blir
fulgt opp gjennom tiltakene 6 og 28 i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og
æresrelatert vold (2021-2024).
Ekspertgruppen påpekte også behovet for koordinert oppfølging i form av et bo- og
støttetilbud for to grupper over 18 år som ikke favnes av eksisterende tjenester: i) De som
ikke er trusselutsatte, men som har store hjelpebehov og ii) De som kan være trusselutsatte,
men som ikke oppfyller kriteriene for en plass på et krisesenter eller i det nasjonale bo- og
støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold med behov
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for beskyttelse. Dette fordi de har en tilleggsproblematikk som av hensyn til egen eller andres
sikkerhet ikke er forenlig med et opphold i det eksisterende bo- og støttetilbudet. Denne
anbefalingen er ikke fulgt opp gjennom egne tiltak i handlingsplanen og ønskes utredet
gjennom dette oppdraget.
Beskrivelse av oppdraget
Vi ber IMDi, AVdir og Bufdir om i fellesskap å utrede en pilot for koordinert oppfølging
gjennom et bo- og støttetilbud for unge over 18 som har returnert til Norge etter et ufrivillig
utenlandsopphold. Målgruppen for piloten er de som ikke favnes av eksisterende tjenester (jf.
beskrivelse over). Organisatorisk innretning og hvor et slikt oppfølgingstilbud kan plasseres
skal vurderes. Det bør ses hen til det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt
for tvangsekteskap og æresrelatert vold og med behov for beskyttelse og Kompetanseteamet
mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll sin koordinering av dette,
erfaringen og metodikken fra tiltakene Human Trafficking Support Oslo (HTSO) og den
nasjonale veiledningsfunksjonen for arbeids- og velferdsforvaltningen mot radikalisering og
voldelig ekstremisme, som er lokalisert ved NAV Grünerløkka. Utredning bør også ses i
sammenheng med endringer i velferdstjenestelovgivningen som trådte i kraft 1. januar 2022.
Utredningen skal munne ut i et forslag til en pilot for et bo- og støttetilbud med et begrenset
antall plasser og redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser.
IMDi har hovedansvaret for oppdraget.
Frist:
21.10.22

Oppdrag nr. 2022- 31
Etablering av ungdomspanel for integrering
(REVIDERT)
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:
30.11.22
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