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For å være en enda mer relevant samarbeidspartner for de 55 

kommunene i vår region, vil vi utvikle god struktur og kvalitet 

når det gjelder kunnskaps- og fagutvikling.  

Hensikten med denne publikasjonen er å gi kommunene i 

Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo en oversikt over status og 

resultater på en del av de områdene hvor IMDi samarbeider 

med kommunene i vår region. Gjennom å samle data om blant 

annet bosetting, introduksjonsordning, ny sjanse, norsk- og 

samfunnskunnskap og frivillighet på kommune og fylkesnivå, ønsker vi å gi et 

mer helhetlig bilde av integreringsarbeidet lokalt. I løpet av høsten 2012 vil vi 

også invitere til fagsamlinger i hvert av våre fire fylker med tema 

introduksjonsloven, NIR, norskopplæring og bosetting. 

I 2012 har vi en særlig utfordring med et stigende antall flyktninger i mottak. 

Det bodde per august 2012 om lag 3500 personer i mottak i Norge som venter 

på å flytte til en kommune.  IMDi oppfordrer kommunene til å legge til rette for 

en regelmessig og jevn bosetting gjennom året.  

Vi håper dere finner publikasjonen nyttig.  

 

Randi Kleven 

regiondirektør IMDi Øst 

 

  

Dersom det er spørsmål, kommentarer eller 

innspill til innholdet i denne publikasjonen, kan 

vi kontaktes via e-post til btr@imdi.no 
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IMDis strategiske prioriteringer 

IMDi har tre strategiske prioriteringer: 

 

 

 

 

 

IMDi skal utvikle seg videre som et kompetent, profesjonelt fagorgan og en 

etterspurt samarbeidspartner for kommunene og statlige sektormyndigheter.  

Kommunene  

Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere. Det er i kommunene 

innvandrerne bor, går på skole, arbeider og deltar i samfunnslivet for øvrig. IMDi 

skal styrke kommunenes arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger og 

familiegjenforente, samt utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning.  

Sektormyndighetene  

IMDi skal bidra til at andre statlige sektormyndigheter oppnår sine mål. IMDi skal 

også bidra til å fremme samarbeidet mellom ulike statlige sektormyndigheter, 

slik at innsatsen overfor kommunene i arbeidet med integrering og mangfold blir 

mer koordinert. 

Kompetansesenter 

Som kompetansesenter skal IMDi arbeide helhetlig og systematisk for å øke 

kunnskapen om integrering og mangfold. Gjennom systematisk 

kunnskapsinnhenting om innvandrere skal IMDi gi faglige innspill til og være 

premissleverandør for regjeringens utvikling av integrerings- og 

mangfoldspolitikken. IMDi skal formidle kunnskap om integrering og mangfold og 

gjøre den kjent og lett tilgjengelig for direktoratets viktigste samarbeidspartnere 

og befolkningen for øvrig. 

 

 

 

 

 

  

• Samarbeid med kommunene 

• Samarbeid med sektormyndighetene 

• Utvikling av IMDi som kompetansesenter 
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Bosetting 

Anmodninger, foreløpige vedtak og status for bosetting per 3.8.2012 

Det er behov for å bosette 1649 flyktninger i region øst i 20121. Kommunene i 

regionen hadde pr. 3.8.2012 vedtatt å bosette til sammen 1245 flyktninger. Pr 

3.8.2012 var 872 av plassene disponert (bosetting og avtale om bosetting av 

bestemte personer). 

 Anmodning Vedtak Disponerte 

plasser 

Østfold 286 186 160 

Akershus 657 483 283 

Oslo 450 410 293 

Vestfold 256 166 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

Anmodning2                  Vedtak                 Disponerte plasser 

                                                           
1 Dette tallet inkluderer tilleggsanmodning sendt kommunene i mai 2012. 
 
 

 

 

 

Østfold Vestfold 

Akershus 
Oslo 
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Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i 2011 

Bosettingsbehovet for region øst i 2011 var 1600 personer. Kommunene vedtok 

å bosette til sammen 1241 flyktninger. Det faktiske antallet flyktninger som ble 

bosatt i vår region var 1226.    

 Anmodning Vedtak Bosatte 

Østfold 330 172 167 

Akershus 565 476 460 

Oslo 410 410 422 

Vestfold 295 183 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

Anmodning                Vedtak                 Bosatte 

 

  

 

 Østfold Vestfold 

Akershus Oslo 
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Antall bosatte flyktninger i Akershus i 2011 

 

Per 1. januar 2011 bodde det 545.653 personer i Akershus. Det ble bosatt 460 

flyktninger i fylket i 2011. Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble 

bosatt i Akershuskommunene i 2011.  
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Antall bosatte flyktninger i Oslo i 2011 

 

Per 1. januar 2011 bodde det 607.292 personer i Oslo. Det ble bosatt 422 

flyktninger i fylket i 2011. Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble 

bosatt i Oslos bydeler i 2011. 2 

 

 

  

                                                           
2
  16 personer ble bosatt i Oslo i 2011 uten at bydel er oppgitt. Disse vises ikke i tabellen. 
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Antall bosatte flyktninger i Østfold i 2011 

 

Per 1. januar 2011 bodde det 274.827 personer i Østfold. Det ble bosatt 167 

flyktninger fordelt på 13 kommuner i fylket i 2011. Oversikten viser hvor mange 

flyktninger som ble bosatt i Østfold i 2011.  
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Antall bosatte flyktninger i Vestfold i 2011 

 

Per 1. januar 2011 bodde det 233.705 personer i Vestfold. Det ble bosatt 177 

flyktninger i fordelt på 11 kommuner i fylket i 2011. Oversikten viser hvor mange 

flyktninger som ble bosatt i Vestfold i 2011.  
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Bosetting av enslige mindreårige 2011 

 

I 2011 ble det bosatt 629 enslige mindreårige flyktninger i Norge. 11 av disse 

kom som overføringsflyktninger. 163 enslige mindreårige ble bosatt i vår region. 

Disse fordelte seg slik: 

Fylke:  Bosettings-
kommuner 

   

Akershus 
Antall 
bosatte: 56  

Bærum, Asker, 
Skedsmo, Nes, 
Lørenskog, Ski, 
Oppegård, Vestby, 
Ås, Frogn, 
Nesodden og 
Rælingen 

   

   

Oslo 
Antall 
bosatte: 46 

 

 

Oslo 

   

   

Østfold 
Antall 
bosatte: 31  

 

 

Halden, Moss, 
Sarpsborg 
Fredrikstad, 
Trøgstad, Askim, 
Skiptvet, 
Rakkestad, Rygge, 
Hvaler 

   

   

Vestfold 
Antall 
bosatte: 30  

Holmestrand, 
Horten, Tønsberg, 
Stokke, Larvik, 
Sandefjord og 
Nøtterøy 

 

Status for bosetting av enslige mindreårige i 2012 

Per 23.8.2012 hadde IMDi Øst disponert 76 av totalt 114 tilgjengelige 

vedtaksplasser for enslige mindreårige. Det vil trolig ikke være behov for nye 

omsorgstiltak for enslige mindreårige i 2012 og 2013, gitt at ankomstene ikke 

øker. Ledig kapasitet i eksisterende tiltak vil bli benyttet.
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Introduksjonsordningen 

Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal over i arbeid eller 

utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Tabellen under viser hvor 

mange prosent av kursdeltakerne som enten gikk over i arbeid eller i utdanning 

direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 2011. Kilde: SSB. 

 

Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 

kommunen i 2011 er ikke med i statistikken av personvernhensyn.  

I følge rapporter fra Rambøll og FAFO henger gode resultater i 

introduksjonsordningen sammen med at kommunen setter konkrete mål for 

ordningen, arbeidsretting av tiltakene, og godt samarbeid mellom de aktørene i 

kommunen som jobber med deltakerne i introduksjonsprogrammet.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Norsk og samfunnskunnskap 

37 prosent av alle deltakerne som deltok i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap i Norge i 2011 bodde i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold. 

15.853 personer deltok i programmene regionen. 

 

 

 

 

 

 

Figurene under viser prosentandel som bestod muntlig og skriftlig Norskprøve 2 i 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestått muntlig  Bestått skriftlig          Totalt antall kandidater             

Tabellen viser prosentandel og antall deltagere i norsk 

og samfunnskunnskap fordelt på fylkene i regionen 

 

 Prosent av total  Antall  

Oslo  22%  9 479  

Akershus  8%  3 412  

Østfold  4%  1 565  

Vestfold  3%  1 397  

Total for hele landet  100%  42 821  

63% 66% 

64% 64% 

Akershus Østfold 

Vestfold     Oslo 

92% 93% 

91% 96% 
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Ny sjanse  
Ny sjanse er en forsøksordning hvor formålet er å prøve ut og dokumentere erfaringer 

med ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. I Ny sjanse 

vektlegges det å få frem erfaringer med metoder og arbeidsformer som kan evalueres, 

formidles og benyttes i andre kvalifiseringsordninger for innvandrere. Kommuner kan 

søke IMDi om midler til å starte opp Ny sjanse-prosjekt. IMDi arrangerer årlige samlinger 

og studieturer for samtlige Ny sjanse-prosjekt for nettverksbygging, erfaringsutveksling 

og kompetanseheving.  

Ny sjanse er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen. Ny sjanse omfatter 

innvandrere mellom 18 og 55 år med lang botid i Norge, uavhengig av oppholdsgrunnlag, og 

som er uten fast tilknytning til arbeidslivet. Innvandrere fra landgrupper med lav sysselsetting 

og høy arbeidsledighet er prioriterte grupper i Ny sjanse. Målgrupper i Ny sjanse i 2012 er 

hjemmeværende kvinner, kvinner som mottar overgangsstønad og ungdom som er avhengig 

av sosialhjelp. 

Deltakere i Ny sjanse får tilbud om individuelt tilrettelagte program med tett oppfølging 

av en fast kontaktperson. Deltakerne følger de samme reglene som i arbeidslivet for 

øvrig. Hver veileder skal ikke ha mer enn 15 deltakere og skal ha hovedansvaret for 

oppfølging av den enkelte deltaker. Innholdet i Ny sjanse-programmet består i stor grad 

av norskopplæring, arbeidspraksis, tiltak og yrkesrettet kurs fra NAV, 

samfunnsorienterende tilbud, fysisk aktivitet og helsefremmende aktiviteter. I 2011 gikk 

52 prosent av ungdommene til arbeid eller utdanning etter fullført Ny sjanse-program. 

Fra prosjektene for hjemmeværende kvinner gikk 37 prosent til jobb eller utdanning. Ny 

forskning viser at Ny sjanse er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt (Proba 2012-07). For 

hver krone investert fra stat og kommuner i Ny sjanse, beregner Proba at norsk økonomi 

kan forvente å få tilbake over seks kroner gjennom økt produksjon.  I tillegg er det en 

del ikke-tallfestede effekter som antas å øke lønnsomheten ytterligere, som økt 

deltakelse på andre samfunnsarenaer og en forsterket oppdragerrolle overfor sine barn. 

I vår region har vi 17 prosjekter, fordelt på 15 kommuner/bydeler: 

 Prosjekter med målgruppe ungdom som mottar sosialhjelp: Bydel Alna, Bydel 

Gamle Oslo, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Fredrikstad kommune, Moss kommune, 

Sandefjord kommune, Ski kommune og Skedsmo kommune.  

 Prosjekter  med målgruppe hjemmeværende kvinner: Bydel Bjerke, Bydel 

Frogner, Bydel Grünerløkka, Bydel Sagene og Lørenskog kommune 

 Prosjekter med målgruppe kvinner på overgangsstønad: Bydel Sagene, Bydel 
Østensjø, Skedsmo kommune. 

Målgruppe kvinner Målgruppe ungdom  

Bjerke  Alna  

Frogner  Gamle Oslo 

Grünerløkka Grorud  

Sagene  Stovner  

Lørenskog  Fredrikstad  

Sagene  Moss  

Østensjø  Sandefjord  

Skedsmo Ski  

 Skedsmo 
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Områdesatsing 

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og 

kommune sammen om en ekstra innsats. Målet med områdesatsing er å utjevne 

levekår og stimulere til sosial inkludering i lokalsamfunnet og deltakelse i 

samfunnet for øvrig.  

Det foregår to områdesatsinger i vår region 

1. Groruddalssatsingen er det største byløftet i nyere norsk historie. Målet er 

bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet og 

levekår for Groruddalens befolkning. Mer informasjon finnes på Oslo 

kommunes nettside. 

2. Handlingsprogram Oslo Sør skal bedre oppvekst- og leveforhold i Søndre 

Nordstrand. Målet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre 

folkehelsen og løse bomiljøutfordringer.  

IMDi deltar i planlegging og oppfølging på områdene oppvekst, utdanning, 

levekår, kulturaktiviteter og inkludering sammen med partene i satsingen. IMDi 

har samordningsansvar i statlig sektor for programområde fire i 

Groruddalssatsingen og for hele Oslo Sør-satsingen. Programområde fire 

omfatter tiltak innen oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og 

inkludering.  

Programgruppe 4 består av deltakere fra alle de fire bydelene, Helsedirektoratet, 

Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for kunnskap og 

utdanning, Byrådsavdeling for kultur og næring, Utdanningsetaten, Kulturetaten 

og IMDi. Programgruppa ledes av bydelene på omgang. Plankontoret for 

Groruddalen har sekretariatsfunksjonen for Programgruppe 4. 

 

 

  

http://www.prosjekt-groruddalen.oslo.kommune.no/om_groruddalssatsingen/
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Partnerskapskommuner 

Som et ledd i satsingen på et helhetlig kommunalt integrerings- og 

mangfoldsarbeid har IMDi Øst inngått partnerskapsavtaler med 7 kommuner og 

5 bydeler i Oslo.  

Gjennom partnerskapsavtalene ønsker IMDi Øst å  

 å bidra til kommunenes utvikling og gjennomføring av en god og helhetlig 

integrerings- og mangfoldspolitikk.  

 å styrke kommunenes eierskap til arbeidet med bosetting, kvalifisering og 

integrering. 

 Systematisk arbeid med kunnskapsutvikling og læring  

IMDis partnerskapskommuner/bydeler i region Øst er:  

Kommuner: Bydeler i Oslo 

Larvik Stovner 

Sandefjord Alna 

Skedsmo Bjerke 

Bærum Søndre Nordstrand  

Fredrikstad Grorud 

Ski  

Sarpsborg  

 

Det er valgt ut fire hovedområder for samarbeidet: 

 God måloppnåelse i bosettingsarbeidet 

 God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt 

sysselsetting blant innvandrerbefolkningen 

 Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen 

 Helhetlig arbeid med integrering i kommunene, der konkrete 

områder spesifiseres i aktivitetsplanen for det enkelte år 

IMDi Øst forplikter seg til å støtte opp om kommunens aktiviteter med kunnskap 

og kompetanse, formidle gode grep og bistå med sin kompetanse. Kommuner 

som har inngått partnerskapsavtale med IMDi Øst forplikter seg til å samarbeide 

om aktiviteter som nevnes i aktivitetsplanen samt å sette mål og utarbeide 

planer.  

Gjennom avtalene legges det opp til samarbeid med andre statlige aktører som 

NAV, Husbanken, BUF etat og Fylkesmannen.  
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Forskning og utviklingsprosjekter i Oslo, Akershus, Østfold og 

Vestfold i 2012 

IMDi Øst forvaltet i 2012, 1,8 millioner kroner til regionale forsknings- og 

utviklingsprosjekter. Følgende prosjekter mottok midler i 2012. 

 

Prosjekt  Lokalisering 

  

 “Informasjonsarbeid i Alna barneverntjeneste”. Prosjektet 
skal bidra til å utvikle gode modeller og metoder for å gi 

informasjon om barnevernet til minoritetsfamilier i bydelen. 

 

Oslo 

Bydel Alna 

“Familielos”. Tverretatlig oppfølging av store 
velferdsavhengige barnefamilier. Prosjektet er basert på 

brukermedvirkning og empowerment. 

 

Oslo 

Bydel Stovner 

  

“Kobling mellom introdeltagere og arbeidsgivere”. Prosjektet 
skal jobbe for et mer forpliktende samarbeid med arbeidsgivere 

om opprettelse av språk- og/eller arbeidspraksisplasser. 

 

Olso 

Bydel Grorud 

  

 “Flere i jobb”. Prosjektet skal etablere nettverk med 
potensielle arbeidsgivere for å styrke arbeidet med å finne 

relevante praksisplasser for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. 

 

Oslo 

Bydel Stovner 

  

 “Jobbviseren”. Prosjektet skal få flere personer med 

innvandrerbakgrunn i jobb gjennom forpliktende samarbeid 
mellom kommunen og lokalt næringsliv. 

 

Oslo 

Bydel Bjerke 

  

 “Markedskoordinator”. Målet med prosjektet er å øke 

sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn i 
bydelen ved å inngåforpliktende samarbeid med lokale 

arbeidsgivere. 

 

Oslo  

Bydel Alna 

  

 “Evaluering av linkarbeidere i informasjonsformidlingen i 

bydelen”. Evaluering av prosjekt for tilpassing av offentlige 
tjenester i bydel Gamle Oslo til innbyggere med somalisk 
bakgrunn. 

 

Oslo  

Bydel Gamle 

Oslo 

  

 “Implemetering av “Ny Sjanse metodikk” for økt 

måloppnåelse i introduksjonsprogrammet og i kvalifisering av 
ikke-vestlige innbyggere i Skedsmo”.  

 

Skedsmo 

kommune/NAV 
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 “Bedre integrering av ikke-vestlige brukere av 

krisesentra mht å komme i arbeid”. Prosjektet skal skape 
samarbeidsavtaler med lokale bedrifter om arbeidsplasser for 
målgruppen. 

 

 

Skedsmo 

kommune/NAV 

 “Likeverdige tjenester for alle i Ski kommune; et forprosjekt 

for kartlegging og planlegging av metoder og tiltak”. Prosjektet 
vil kartlegge muligheter og strategier for å overføre elementer 
fra Hordalandsmodellen til Follokommunene. 

 

 

Ski kommune 

 “Målrettet arbeidspraksis”. Prosjektet skal gjennom 
langsiktige avtaler med bedrifter og virksomheter sikre at flere 

deltagere ved introduksjonsordningen, kvalifiseringsprogrammet 
og ny sjanse kommer i jobb. 

 

Ski kommune 

 “Deltakelse-kultur og fritid”. Prosjektet skal bidra til at flere 
innvandrere inkluderes og deltar i utviklingen av lokalsamfunn. 

 

Larvik 

kommune 

 “Flere innvandrere inn i arbeidslivet”. Prosjektet skal 
etablere kvalifiserings og språkpraksisplasser gjennom en 

styrking av samspillet mellom kommunen og arbeidslivet. 
 

Larvik 

kommune 

 “Matlagingskurs”. Prosjektet skal bidra til at målgruppen får 
et sunnere kosthold og en bedre helse. 

 

 

Sandefjord 

kommune 

 “Arbeid”. Prosjektet skal sørge for at flere kommer i arbeid 
etter introduksjonsprogrammet. Økt bruk av praksisplasser og 
tettere samarbeid med lokale arbeidsgivere er sentrale tema. 

 

Sandefjord 

kommune 

 “Økt sysselsetting av innvandrere i Sarpsborg”. Prosjektet 
skal bygge nettverk og øke samhandlingen med ulike aktører i 
privat og offentlig sektor slik at flere innvandrere kommer i 

aktivitet og arbeid. 
 

 

Sarpsborg 

kommune 

 Videreføring av FoU-prosjekt for å styrke tolketjenesten i 
offentlig sektor i Vestfold. 
 

Fylkesmannen 

i Vestfold 
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 Pilotprosjekt for iverksetting av statlig tilsyn med 

kommunenes forvaltning av introduksjonsloven.Fylkesmannens 
tilsyn med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven 
prøves ut og det skal utarbeides en veileder for tilsyn som skal 

gjelde fra 2013. 
 

Fylkesmannen 

i Vestfold 

 “Peer Review”. I november 2012 skal IMDi, i samarbeid 
med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 
arrangere en fagfellevurdering med deltagere fra flere 

europeiske land. Temaet for møtet er områdesatsing for økt 
sosial mobilitet, og tiltak mot barnefattigdom. 

Oslo 

  



19 
 

Minoritetsrådgivere  

Ordningen med minoritetsrådgivere ble igangsatt i 2008 og varer foreløpig ut 

2012. IMDis minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler med en stor 

andel elever med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne inngår som en del av 

den ordinære rådgivertjenesten i skolen, men med en spesialfunksjon. De skal 

bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder 

tvangsekteskap og relatert problematikk.   

 

IMDi har minoritetsrådgiverne ved følgende skoler og institusjoner i 

Oslo, Akershus og Østfold: 

              Oslo               Akershus               Østfold 
 Bjørnholt vgs  Rud vgs  PPT for 

videregående 
 Etterstad vgs  Lillestrøm vgs opplæring, avd.  

 Hellerud vgs  Stalsberg  Nedre Glomma 
 Holtet vgs Ungdomsskole,  Malakoff, Moss 
 Oslo  Strømmen  

Handelsgymnasium  Romerike   
 Sandaker vgs Veiledningssenter,  

 Sofienberg vgs Lillestrøm  
 Sogn vgs   

 Ulsrud vgs   
 Rommen skole   
 Nydalen vgs   

 Fyrstikkaleén               
(8-13 skole)   

 Frydenberg    
ungdomsskole   

 Holmlia 

ungomsskole 
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Frivillighet 

 

IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner  

For å bidra til bedre integrering av personer med minoritetsbakgrunn, har IMDi 

inngått samarbeidsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner. 

Avtalene skal bidra til integrering av minoritetsbefolkningen gjennom å informere 

om lokale aktiviteter, om frivillig sektor, fremme sosialt fellesskap og bidra til å 

utvikle demokratisk kompetanse og deltakelse.   

Lokallagenes samarbeid med kommunale aktører er en svært viktig faktor for 

gjennomføring og opprettholdelse av tiltakene, ikke minst når det gjelder kontakt 

mellom de frivillige og målgruppen.  

IMDi har samarbeidsavtaler  
med følgende organisasjoner: 

Lokalisering 

 Frivillighet Norge 
 
Aktiviteter i hele landet. Se omtale side 22 

 Norges Fotballforbund 
 
Aktiviteter i hele landet. Egen satsing i 
Groruddalen. Se omtale side 24 

 Norsk Folkehjelp  
 
Aktiviteter i hele landet. Se omtale side 22 

 Norske Kvinners Sanitetsforening  
 
Aktiviteter i hele landet 

 Redd Barna  
 
Aktiviteter i hele landet. Se omtale side 24 

 Norges Røde Kors 
 
Aktiviteter i hele landet. Se omtale side 23 
og aktivitetsliste side 28-30 

  

Mer informasjon finnes også på  www.imdi.no/frivillighet/ 

  

http://www.imdi.no/frivillighet/
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Tilskuddsordninger  

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 

I Norge, hvor organisasjoner utgjør en viktig del av demokratiet, er 

innvandrerorganisasjoner aktører på linje med andre frivillige organisasjoner. 

Mange av innvandrerorganisasjonene er relativt små, driftet av få personer på 

frivillig basis. I statsbudsjettet avsettes det årlig om lag 14 millioner kroner til 

tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.  

Fordelingsrammen for tilskudd til fylkeskommunene beregnes ut fra fylkets andel 

av landets innvandrerbefolkning3. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å 

styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt og å øke 

tilgjengeligheten til sosiale nettverk for innvandrere. 

Tilskuddsordningen er todelt, med en del som går til driftsstøtte og en del som 

går til aktivitetsstøtte til innvandrerorganisasjoner og andre lokale aktører. I 

2011 ble det tildelt 1.240.365 kroner i driftsstøtte i region øst. Det ble gitt 

driftsstøtte til 71 organisasjoner. Tilskuddene fordelte seg slik: 

Driftsstøtte antall 
søknader 

antall 
tilskudd 

total 
søknadssum 

total 
tilskuddssum 

Oslo 26 19   774.365 

Akershus 28 22 501.750 227.000 

Vestfold 12 12 306.000 108.000 

Østfold 20 18 136.000 131.000 

 

Det ble gitt aktivitetsstøtte til 285 ulike aktiviteter i regi av organisasjoner og 

andre lokale aktører. I alt ble det tildelt 5.430.954 kroner til formålet i 2011. 

Tilskuddene fordelte seg slik: 

Aktivitetsstøtte antall 
søknader 

antall 
tilskudd 

total 
søknadssum 

total 
tilskuddssum 

Oslo 197 129 11.147.900 2.995.000 

Akershus 61 54 5.617.806 1.407.000 

Vestfold 67 31 1.574.440 390.600 

Østfold 140 71 2.349.467 638.354 

 

  

                                                           
3
 På bakgrunn av befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå per 1. januar foregående år. Med 

innvandrerbefolkning forstås i denne sammenheng antall utenlandsfødte personer som er fast bosatt i Norge 
og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. 
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Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i 

2012 

Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner søke støtte til 

informasjonstiltak som er tilpasset innvandreres behov, og veiledning for å 

styrke deltakelsen i lokalsamfunnet. Målgruppen inkluderer arbeidsinnvandrere 

og personer kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Tiltak rettet mot 

nyankomne er prioritert. 

Prosjekt  Lokalisering 
  

  Frivillighet Norges inkluderingsarbeid. Målgruppen er 

minoritetsbefolkningen og frivillige organisasjoner - både 
tradisjonelle norske og minoritetsorganisasjoner. Aktiviteten 

består blant annet av informasjonsmøter i samarbeid med 
voksenopplæringssenter, kommuner, frivillighetssentraler, 

minoritetsorganisasjoner og andre nettverk om inkludering i 
frivillige organisasjoner.  Frivillighet Norge har samarbeidsavtale 
med IMDi. 

 

Hele landet 

  

 Nansen fredssenter har fått støtte til prosjektet “Deltakelse 

gjennom økt forståelse”. Fredssenteret skal arrangere 
dialogmøter med deltakere fra tradisjonelle frivillige 

organisasjoner og innvandrerorganisasjoner i kommunene Ski og 
Skedsmo. 

 

Ski 

Skedsmo 

  

 Norsk Folkehjelp har fått støtte til prosjektet 
“Folkevenn”. Prosjektet skal bidra til integrering av bosatte 

flyktninger i kommunene over hele landet der de har lokallag. 
Norsk Folkehjelp har samarbeidsavtale med IMDi. 

Hele landet 

  

 Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har fått støtte til 

prosjektet “Mangfoldig hørselsfelleskap - informasjon om hørsel 
og opplæring av frivillige ressurspersoner”. Formålet med 
prosjektet er å spre informasjon om rettigheter. Prosjektet er 

rettet mot minoritetsmiljøer i Oslo. Det skal gjennomføres 6 
informasjonsmøter samt at de skal engasjere og lære opp minst 

8-10 nye likemenn med minoritetsbakgrunn. Metoden skal 
formidles til fylkeslagene og lokallagene i organisasjonen.   

 

Oslo  

  

 Somalisk kvinnenettverk i Asker har fått støtte til prosjektet 
“Informasjon og veiledning til somaliere i Asker”. Prosjektet skal 

drive tilpasset veiledning og informasjon gjennom bl.a. møter, 
seminarer og samarbeid med offentlige instanser for økt 

samfunnsforståelse og styrket deltakelse i lokalsamfunnet. 

 

Asker 
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 Norges Røde Kors har fått støtte til prosjektet 

“Integrerings- og inkluderingstiltak i regi av Røde Kors”.  Støtten 
for 2012 retter seg primært mot å styrke det faglige innholdet i 

norsktreningsaktiviteten og øke mangfoldet i Røde kors i form av 
at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer i Røde Kors. 

Røde Kors har samarbeidsavtale med IMDi. 
 

 

Hele landet 

  

LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk har fått støtte til 
prosjektet “Ny i Norge”. LIN skal drive informasjon, veiledning og 

rådgivning rettet mot nyankomne innvandrerkvinner i bydel Alna. 
Målgruppen er kvinner fra bl.a. Pakistan, Afghanistan, Somalia og 

Tyrkia. 

 

Bydel Alna, 

Oslo 

kommune 

  

Eidsvoll frivilligsentral har fått støtte til prosjektet 

“Flerkulturelt samarbeidsprosjekt”. Det skal drives målrettet 
informasjon til nyankomne og bosatte innvandrere i kommunen. 

Hensikten er å skape møteplasser gjennom ulike aktiviteter som 
språkpraksisgrupper, leksehjelp, språkkafé, og etablering av 

flyktningråd og selvhjelpsgrupper. 

 

Eidsvoll 

  

 Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) har fått støtte til 

prosjektet “Rettighetsinformasjon til innvandrerkvinner (RIK)”. 
Målet er å sikre at utsatte minoritetskvinnegrupper i Norge får 

rettighetsinformasjon og rettshjelp, bl.a. gjennom foredrag, 
informasjonsbrosjyrer og rettspolitisk arbeid. Særlige 

målgrupper: au-pairer og familiegjenforente. 

 

Hele landet 

  

 Chinese Professionals in Norway har fått støtte til prosjektet 

“Kompetansesenter for innvandrere”. Prosjektet er en 
videreutvikling av helhetstilbud for arbeidsinnvandrere i Oslo fra 

ikke-vestlige land og deres familier, for informasjon om det 
norske samfunnet og styrket deltakelse. 

 

Oslo 

  

 Ski Røde Kors har fått støtte til prosjektet “Somalisk 

kvinnegruppe, Ski”. Det overordnede mål for prosjektet er at 
deltakerne etter et år skal drive gruppen selv. Prosjektet skal 
bevisstgjøre og gi kunnskap om det norske samfunnet, motivere 

og engasjere kvinnene til utdanning, jobbsøking og lokal 
deltakelse.  

 

Ski 
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 Norges håndballforbund har fått støtte til prosjektet 

“Velkommen til håndballklubben og en del av lokalmiljøet!” 
Håndballforbundet skal inkludere familier med 

innvandrerbakgrunn inn i de lokale håndballklubbene, gjennom 
aktiv dialog og aktiviteter (“Fargerik Håndball”) i de enkelte 

nærmiljøene. 

 

Hele landet 

  

 Norske Kvinners Sanitetsforening har fått støtte til 

“N.K.S. Flyktningprosjekt”.  Prosjektet har som målsetting å nå 
nybosatte kvinner som deltar i introduksjonsordningen og som 

kan dårlig norsk inn i ordinære aktiviteter i lokallagene.  N.K.S. 
har samarbeidsavtale med IMDi. 

 

Hele landet 

  

 Redd Barna har fått støtte til prosjektet “Frivillig 

aktivitet for bosatte flyktningbarn og familier”. Redd Barna har 
utarbeidet tre aktivitetsmodeller for frivillig arbeid med familier, 
barn og ungdom som har fått opphold i Norge til bruk i 

lokallagene. Redd Barna skal gjennomføre dialogmøter med 
minoritetsnettverk og/eller organisasjoner. Videre skal 

organisasjonen gjøre seg erfaringer og forsøke å finne gode grep 
i arbeidet med målrettet inkludering av enslig mindreårige 
gjennom ulike medvirkningsprosesser. Redd Barna har 

samarbeidsavtale med IMDi. 

 

Oslo 

(Groruddalen 

og Søndre 

Nordstrand) 

Østfold 

Drammen 

 

 

 

 Norges Fotballforbund (NFF) har fått støtte til 

prosjektet “En inkluderende fotballhverdag 2012”. NFF skal ha et 
særlig inkluderingsfokus rettet mot utviklingshemmede med 
minoritetsbakgrunn. NFF skal opprette et nasjonalt nettverk som 

skal kartlegge og bistå klubbene i sitt rekrutteringsarbeid med 
særlig fokus på foreldre med minoritetsbakgrunn i Oslo, Bergen, 

Skien, Drammen, Kristiansand, Trondheim og Stavanger. NFF har 
samarbeidsavtale med IMDi. 

 

Hele landet 

  

 Askim internasjonale senter har fått støtte til prosjektet 
“Temabaserte dialogmøter”. Senteret skal formidle konkret og 

tilpasset informasjon til nyankomne innvandrere og andre som 
trenger mer kunnskap. Gjennom dialogmøter med aktuelle tema 

knyttet til lokalsamfunnet i Askim skal deltakerne få kunnskap, 
verktøy, inspirasjon og selvtillit til å delta på ulike arenaer i 

lokalsamfunnet. 
 

 

Askim 
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Tilskudd til forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse 

IMDi forvalter en tilskuddsordning for frivillige organisasjoners 

holdningsskapende og forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse.  

Prosjekt  Lokalisering 

  

 Afrikansk helse- og sosial utviking organisasjon har fått støtte 
til prosjektet "Raising the level of awareness and mobilizing efforts 

against forced marriage" - Debattmøter om arbeid mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for ungdom, foreldre og 
religiøse ledere.  

 

Oslo og 

omegn 

  

Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR) har fått støtte 
til informasjons- og endringsarbeid vedrørende tvangsekteskap 
blant kurdiske foreldre og familier.  

 

Hele 

Østlandet 

  

Foreningen unge afghanere i Bærum har fått støtte til 

informasjons- og endringsarbeid vedrørende tvangsekteskap blant 
nyankomne, unge afghanere.  

 

Bærum 

  

Furuseth Idrettsforening har fått støtte til prosjektet 

"Fremtidens veiledere (Ditt liv - dine valg)". Målet er å 
kompetanseheve ungdom ved Alnaskolen og i ungdomsmiljøer til 
rollemodeller og endringsaktører vedrørende tvangsekteskap.  

 

Bydel Alna, 

Oslo 

  

Internasjonal helse og sosialgruppe - IHSG har fått støtte til 
prosjektet "Sammen for en bedre hverdag". De skal distribuere og 
markedsføre filmen "Gift" - film om tvangsekteskap, vold, 

gjengmentalitet, og lage et teaterstykke om samme tema.  

 

Oslo 

  

Nettverket LIN har fått støtte til prosjektet "Ære eller urett". 
De arbeider mot tvangsekteskap gjennom informasjonsarbeid og 

mor-dattersamlinger i bydel Alna, Oslo.  

 

Bydel Alna, 

Oslo 

  

Minhaj Konfliktråd har fått støtte til prosjektet "Forebyggende 
arbeid mot tvangsekteskap og filialen vår i Kharian". Minhaj 
jobber med konfliktløsning i familier via meglere og informasjon 

rettet mot foreldre og barn. Minhaj holder til i Oslo og 
samarbeider med moderorganisasjonen i Kharian i Pakstan.  

 

Oslo og 

omegn 

Pakistan 
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Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk har fått støtte til 

prosjektet "Dialog, kunnskap og engasjement". Minotenk holder 
dialogmøter om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for voksne 
og ungdom rundt om i landet.  

 

Oslo 

  

Moshood Media Consulting har fått støtte til prosjektet "Folk 
Magazine". De skal skrive artikler om tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse.  

 

 

Oslo 

 Det Islamske Nettverk Islam Net har fått tilbud om støtte til 
prosjektet "Holdningsskapende og forebyggende arbeid mot 
tvangsekteskap". Støtte skal gå til temadag, diskusjonskveld, 

videoproduksjon, samt skrive en artikkel og en rapport om 
tvangsekteskap.  
 

 

Oslo 

Oslo Krisesenter har fått støtte til to prosjekter: 
“Holdningsendringsarbeid blant gutter og menn med 

minoritetsbakgrunn “ for gutter i videregående skole og 
“Videreføring av nettverksgruppe i Bokollektivet”. 

Oslo 

 

Panafrican Women Association – PAWA, har fått støtte til 
“Holdningsskapende og forebyggende arbeid mot tvangsekteskap 

og kjøbnnslemlestelse – samtalegruppe for gutter, menn og 
religiøse ledere. 

 

Oslo 

 

Primærmedisinsk Senter har fått støtte til prosjektet “Et godt 
liv med gode valg” arbeid mot ungdom og kvinnegrupper. 

 

Oslo 

Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold har fått støtte til 
prosjektet “Kamp for selvstendig valg 2012”. Arbeid mot gutter og 
menn på skoler. 

Oslo 

Skeiv verden Oslo og Akershus har fått støtte til prosjektet 
“Åpen og trygg – homofile med innvandrerbakgrunn” – nettverk 
for homofile, info og selvhjelpsgrupper i Oslo og Akershus 

Oslo 

Tyrkisk hjelpe- og støtteforening har fått støtte til prosjektet 

“Nei, nei og nei til tvangsekteskap” – informasjon rettet mot 
kvinner. 

Oslo 
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Utrop har fått støtte til prosjektet “Kontakt- og 

diskusjonsforum mot TVE”. En kontaktside på internett rettet mot 
innvandrerbefolkningen. Utrop holder til i Oslo. 

Hele landet 

Statsborgerskapsseremonier 

Det ble i 2011 avholdt 2 seremonier i hvert fylkesmannsembete i vår region. I alt 

ble 3753 nye statsborgere invitert til begivenhetene. Av disse valgte 931 

personer å delta på seremonien. Oslo og Akershus hadde den største veksten 

med en økning på hele 5,1 prosent fra året før. I Østfold var veksten på 3,8 

prosent. I Vestfold var deltagelsen stabil sammenlignet med 2010. 

Figuren viser i prosent hvor mange av de inviterte nye norske statsborgerne som 

takket ja til å delta på statsborgerseremoni i 2011. 

 

 

 

Kommende statsborgerseremonier  

Fylke 2012 2013 

Oslo og Akershus 16. september  

21. oktober  

15. september 

24. november 
Østfold 14. oktober Ikke fastsatt 
Vestfold 14. oktober Ikke fastsatt 

 

Oslo og Akershus avholder sine statsborgerskapsseremonier i Oslo rådhus. I 

Vestfold brukes Teie Hovedgård i Tønsberg, mens seremoniene i Østfold 

ambulerer mellom ulike byer i fylket.  
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Vedlegg 

 

1. Liste over aktiviteter i regi av Norges Røde Kors i 2012 

Røde kors har en rekke relevante aktiviteter i region øst. Aktivitetene er ikke 

tildelt støtte via IMDi. 

 Akershus Røde Kors 2012 

Kommune  Aktiviteter  Samarbeidspartner e 

Skedsmo  Flyktningguide 

Utflukter  

Flyktningkontoret  

Ullensaker  Flyktningguide 

Utflukter  

NAV  

Sørum  Flyktningguide NAV  

Lørenskog  Flyktningguide   

Nittedal  Flyktningguide 

Kvinnekafé  

NAV 

Rælingen  Flyktningguide 

Kvinnekafé 

 

Ski  Flyktningguide 

Leksehjelp/Norsktrening  
Flerkulturell kafé 
Somalisk kvinnegruppe  

NAV 

Oppegård  Flyktningguide 
Utflukter  

Leksehjelp/Norsktrening  
Internasjonal kafé 

Flyktningkontoret 
NAV 

Kvalifiseringssenteret  

Asker  Flyktningguide 
Damedag og herretreff 

Leksekafé 

Flyktningeteam 

Bærum  Flyktningguide/Samtalepartner  

Fellesaktiviteter  
Damedag 
Herretreff 

Jentegruppe 

Flyktningkontoret  
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Østfold Røde Kors 2012 

Kommuner  Aktiviteter  

Fredrikstad  Fredrikstad Røde Kors har aktiviteter på asylmottaket på 
Veumalleen samt et nettverksarbeid rettet mot tidligere psykisk 
syke. Gressvik Røde Kors har et samarbeid med 

frivilligsentralen om en mulig sosial møteplass for de som ikke 
kan delta på nettverksgruppene i Fredrikstad Røde Kors. 

Moss  Er i dialog med kommunen om mulige behov. 

Hobøl  Har i perioder leksehjelp og er aktive på asylmottaket.  

Mysen  Har flerkulturelle treff hovedsakelig med mottaksbeboere, men 
andre er også velkommen.  Har ikke aktivitet direkte rettet mot 

introduksjonsdeltagere. 

Råde  Flerkulturelle treff i samarbeid med kommunen som retter seg 

mot bosatte flyktninger i kommunen.  

Spydeberg  Flerkulturelle treff og har leksehjelp. Spydeberg Røde Kors har 

tett kontakt med kommunen om bosetting av nye flyktninger.  

 

Vestfold Røde Kors 2012 

Kommune  Aktiviteter  

Larvik Leksehjelp/norsktrening  
Flyktningguide 

 

Tønsberg  Leksehjelp/norsktrening  

Barnegruppe 
Kvinnegruppe 

Samarbeid med Fossnes Flyktning mottak  

Nøtterøy Dansegruppe og møteplass for kvinner på Røde Kors-huset  
 

Horten  Flyktningguide 
Leksehjelp/norsktrening  

Dansegruppe og møteplass for kvinner  

Re  Flerkulturell møteplass  

Samarbeid med Bondekvinnelaget  

Sande  Samarbeid med Frivillighetssentralen om opplæring av nye 

frivillige for flyktningguide 
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Oslo Røde Kors 2012  

Kommune  Aktiviteter  

Oslo  Flyktningguide  
Møteplass for ungdom  
Stella Røde Kors Kvinnesenter 

Kvinnekafe 
Marte Nettverksenter 

Nettverk etter soning 
Ferie for alle  
Uterom  

 

2. Andre samarbeidsorganisasjoners aktiviteter i kommunene 

 

Norsk Folkehjelp  Gratis kurs i norsk, datakurs og engelskkurs i bydelene 

Søndre Nordstrand, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.  
 
Antirasismedag i Sandefjord  

 
Mer informasjon finnes på organisasjonens nettsider. 

Norske Kvinners 
Sanitetsforening  

Prosjektet “vi bryr oss om våre nye landskvinner” er 
igangsatt i Nannestad, Ullensaker, Østre Bærum, 

Oppegård, Oslo, Nøtterøy, Holmestrand, Sarpsborg og 
Spydeberg.  
 

Mer informasjon finnes på organisasjonens nettsider. 

Redd Barna  Prosjektet “Vær en god nabo for flyktningbarn i din 

kommune”: Ås, Oslo (Bislett, Frogner, St.Hanshaugen, og 
Ruseløkka), Fredrikstad og Eidsvoll. 

 
Mer informasjon finnes på organisasjonens nettsider. 

Frivillighet Norge  Frivillighet Norge driver et utstrakt arbeid for integrering 
og mangfold i frivillig sektor.  
 

Mer informasjon finnes på organisasjonens netttsider. 

Norges 

Fotballforbund  

Fotballforbundet har en rekke tiltak for en mer 

inkluderende fotball i de lokale fotballklubbene. Tiltakene 
er beskrevet på fotballforbundets nettsider. 

 

http://folkehjelp.no/no/Arbeid_i_Norge/Asyl_og_integrering/
http://www.sanitetskvinnene.no/no/vare_saker/integrering/
http://www.reddbarna.no/stoett-redd-barna/stoett-oss-som-frivillig/vaer-en-god-nabo-for-flyktningbarn-i-din-kommune
http://www.frivillighetnorge.no/no/Inkludering_i_frivillig_sektor/
http://www.fotball.no/nff/Inkludering/

