Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 672
8508 NARVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

22/251-3

27. januar 2022

Tillegg nr.1 til tildelingsbrevet for IMDi 2022
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2022, samt tillegg til dette.
Dersom det er kommentarer eller synspunkt knyttet til disse oppdragene, bes IMDi om å ta
kontakt med departementet.
3.

Mål, styringsparametere og oppdrag

Oppdrag nr. 20
Tilskudd til informasjonsarbeid i kommuner
Bakgrunn
Det er lavere vaksinasjonsgrad i deler av innvandrerbefolkningen enn i resten av
befolkningen. Dette gjelder særlig arbeidsinnvandrere fra øst-europeiske land.
Kommunene har fra november 2021 fått plikt til å tilby lett tilgjengelige vaksinasjonstilbud.
Tilskuddet skal bidra til økt vaksinering av personer med innvandrerbakgrunn gjennom
informasjonsarbeid mv.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi får i oppdrag å forvalte tilskudd til ti utvalgte kommuner. Tilskuddet skal bidra til å
senke barrierene for vaksinering i innvandrergrupper med lav vaksinasjonsgrad. Tilskuddet
fordeles til de ti kommunene med flest bosatte fra innvandrergruppene med lavest
vaksinasjonsgrad. Tilskuddet kan også benyttes til tiltak overfor andre innvandrergrupper
ved behov.
Tilskuddet skal benyttes til å senke barrierer for vaksinering, blant annet gjennom målrettet
informasjonsarbeid på aktuelle språk og gjennom relevante kanaler, oppsøkende
virksomhet og økt tilgjengelighet. Tilskuddet skal videre bidra til økt tillit og etterfølgelse i
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målgruppene når det gjelder informasjon, råd og pålegg fra myndighetene, for eksempel
ved å bruke ressurspersoner i miljøene.
For å oppnå størst mulig effekt av tilskuddet, bør kommunene samarbeide med, og få
innspill fra, arbeidsgivere og tillitsvalgte i den aktuelle kommunen. Det oppfordres også til
erfaringsdeling og samarbeid med andre kommuner. Departementet ber om en kort
rapport på bruken av midlene innen 1. juni 2022.
Finansiering:
Særskilt tilskudd på 20 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 671 Bosetting av flyktninger
og tiltak for innvandrere, post 62 Kommunale innvandrertiltak. Tilskuddet fordeles som
følger:

0301 Oslo kommune
4601 Bergen
3024 Bærum
1103 Stavanger
3005 Drammen
5001 Trondheim
1108 Sandnes
3025 Asker
3030 Lillestrøm
1507 Ålesund

Beløp per
kommune
6 451 032
3 102 086
1 505 271
1 438 445
1 380 163
1 318 219
1 314 252
1 237 356
1 210 503
1 042 674
20 000 000

Frist:

01.06.22 og årsrapport

Oppdrag nr. 21

Tilskudd til informasjonsarbeid mv. i regi av frivillige
organisasjoner

Bakgrunn
Se omtale under oppdrag nr. 21, tilskudd til informasjonsarbeid i kommuner.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi får i oppdrag å forvalte tilskudd til frivillige organisasjoner som driver
informasjonsarbeid for å senke barrierer mot vaksinering i innvandrerbefolkningen.
Tilskuddet skal bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, med
hensikt å oppnå økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn. Formidling
av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt. Tiltak som
innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer
i målgruppen, herunder oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen, prioriteres.

Side 2

Erfaringer fra pandemien viser at unge som lever under høy grad av negativ sosial
kontroll, er ekstra utsatt under nedstenginger av skole, utdanningsinstitusjoner og
aktiviteter utenfor hjemmet. 1,5 mill. kroner av den totale bevilgningen på posten
øremerkes til frivillige organisasjoner som arbeider med å forebygge negativ sosial kontroll
med følgende fordeling:
• Røde Kors (hjelpetelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse) – 500 000
kroner
• Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – 500 000 kroner
• Norske kvinners sanitetsforening – 500 000 kroner
Finansiering:
Særskilt tilskudd på 20 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. 1,5 mill. kroner øremerkes til tre frivillige organisasjonene som
arbeider med å forebygge negativ sosial kontroll. Dette finansieres av den øvrige
bevilgningen på posten, innenfor gjeldende rammer.
Bevilgningen på posten totalt er på 215,2 mill. kroner
Frist:

01.06.22 og årsrapport

Oppdrag nr. 22
Implementering av ny integreringspakke - kvalifisering
Bakgrunn
I 2020 og 2021 har deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogram og norskopplæring fått
mulighet til utvidede tilbud i inntil fire eller seks måneder. Smittesituasjonen tilsier at tilbud
om utvidelse i inntil fire måneder også bør gis til deltakere som skal avslutte program og
opplæring i løpet av første kvartal 2022. Forslag til en ny integreringspakke ble lagt fram
14. januar 2022 i Prop. 51 S (2021–2022) og Stortinget behandlet og vedtok forslaget 24.
januar 2022. Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring vil bli fastsatt så
snart som mulig.
Videreføring av utvidet introduksjonsprogram: Deltakere som skal avslutte
introduksjonsprogrammet i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022 har rett til å få utvidet
programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å
komme i jobb eller utdanning. Tilskuddssats per deltaker er 45 000 kroner.
Videreføring av utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til å delta i
opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som
avslutter opplæringen mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022, har rett til utvidet
opplæring i norsk i inntil fire måneder. Tilskuddssats per deltaker er 8000 kroner.
Beskrivelse av oppdraget

Side 3

IMDi får i oppdrag å implementere de nevnte tiltakene i den nye integreringspakken.
Oppdraget innebærer følgende:
• Å sørge for informasjon og veiledningsmateriale ut til kommunene og
fylkeskommunene
• Å samarbeide med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
• Å forankre arbeidet med implementeringen med KS
• Å utbetale midlene til utvidet introduksjonsprogram som for integreringspakke II og
III
• Å utbetale midlene til utvidet norskopplæring gjennom tilskudd til opplæring i norsk
som for integreringspakke II og III
Finansiering:
Utvidet programtid finansieres med 29,3 mill. kroner over kap. 671, post 60.
Utvidet norskopplæring finansieres med 9,6 mill. kroner over kap. 672, post 60.
Frist:
Umiddelbart

Oppdrag nr. 23

Arbeidsgruppe – Utrede og foreslå koordinerende enhet
for unge som er etterlatt i utlandet mot sin vilje

Bakgrunn
Unge over 18 år som har vært etterlatt i utlandet mot sin vilje har behov for en koordinert
innsats når de kommer hjem til Norge. Rapporten fra ekspertgruppen om unge som
etterlates i utlandet mot sin vilje, "Det var ikke bare ferie", kommer med flere anbefalinger
som forutsetter en koordinerende enhet, noe som ikke eksisterer i dag. Ekspertgruppen
foreslår også at det etableres et botilbud for denne gruppen unge, som bør være lavterskel
og kunne inkludere unge som sliter med traumer, psykiske belastninger, rus eller andre
utfordringer.
Beskrivelse av oppdraget
IMDI skal i samarbeid med AVdir i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe utrede og foreslå
innretningen og lage mandat til en slik koordinerende enhet. De skal også vurdere
organisatorisk innretning og hvor en slik enhet kan plasseres.
Utredningen bør innhente informasjon om erfaringen og metodikken fra tiltakene Human
Trafficking Support Oslo (HTSO) og den nasjonale veiledningsfunksjonen for arbeids- og
velferdsforvaltning mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Begge tiltakene er lokalisert
v/NAV Grünerløkka. Oppdraget bør ses i sammenheng med endringer i
velferdstjenestelovgivningen som trådte i kraft 1. januar 2022.
Arbeidsgruppen skal også vurdere behovet for et eget botilbud for denne gruppen unge og
eventuelt foreslå innretning av og mandat for et slikt tilbud.
Økonomiske og administrative konsekvenser skal utredes, herunder avgrense målgruppen
og anslå størrelsen på denne.
IMDi har hovedansvar for oppdraget.

Side 4

IMDi og AVdir involverer eventuelle andre relevante direktorater.
Frist:
06.05.22
4. Tildeling av midler
4.1 Budsjettrammen
Vi viser til Prop. 51 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet og Innst. 119 S (2021-2022).
Følgende endringer fra Stortingets behandling får virkning på poster stilt til disposisjon for
IMDi:
Kap. 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bevilgningen på posten økes med 29,3 mill. kroner til utvidet programtid for deltakere som
skal avslutte introduksjonsprogrammet i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022.
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Bevilgningen på posten økes med 20 mill. kroner til tilskudd til ti utvalgte kommuner for å
bidra til informasjonsarbeid overfor personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddet skal særlig
bidra til kommunenes arbeid med å øke vaksinasjonsgraden blant innvandrergrupper med
lav vaksinedekning.
Post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner
Bevilgningen på posten økes med 20 mill. kroner til tilskudd til frivillige organisasjoner som
driver informasjonsarbeid om pandemien rettet mot innvandrerbefolkningen. Tilskuddet skal
særlig bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, med hensikt om å
oppnå økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.
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 9,6 mill. kroner til utvidet norskopplæring i inntil fire
måneder for deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen
mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022.
Etter endringene i dette tillegget disponerer IMDi følgende på de nevnte postene over:
Kap./post
671/60
671/62
671/71

Side 5

Postnavn
Integreringstilskudd
Kommunale innvandrertiltak
Tilskudd til
integreringsarbeid i regi av
sivilsamfunn og frivillige
organisasjoner

Beløp
4 982 370 000
238 300 000
215 200 000

672/60

Tilskudd til opplæring i norsk
og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere

1 017 600 000

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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