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1. Målsetting for tilskuddsordningen
Hovedformålet med ordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra
minoritetsgruppene, og til mangfold, dialog og samhandling mellom etniske grupper og
mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet. Ordningen blir administrert fra IMDi,
mens fylkeskommunene forvalter midlene. Det gis tilskudd til to formål:
1) drift av lokale innvandrerorganisasjoner
2) tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.
I følge Arbeids– og inkluderingsdepartementets St.prp. nr.1 (2007-2008) formålet med
driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner er å bidra til
•
•
•

å styrke organisering av innvandrere lokalt
å øke innvandreres tilgang til flere sosiale nettverk
at innvandrere skal kunne fremme felles interesser overfor lokale myndigheter

Formålet med støtte til tiltak er
• å bidra til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom personer med
innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen
• å fremme toleranse mellom ulike grupper i befolkningen og motvirke rasisme og
diskriminering
• å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige organisasjoner og
frivillig virksomhet

2. Kriterier og krav for tilskuddsordningen
Kriterier for å få støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner er følgende:
•
•
•
•
•
•

Medlemmene i organisasjonen må tilhøre en eller flere etniske minoriteter, og
komme fra land utenfor EØS-området, Sveits, USA, Canada, Australia og New
Zealand.
Organisasjonen må høre hjemme i en kommune, bydel eller region, og ha en
demokratisk valgt ledelse og et styre valgt av årsmøtet
Organisasjonen må ha minst det antall medlemmer som fylkeskommunen stiller
krav om. Medlemmene må betale en passende kontingent i forhold til
organisasjonens aktiviteter
Medlemsliste skal kunne legges frem på forespørsel
Organisasjonen må være aktiv
Det må leveres årsrapport og regnskap over siste års drift og aktiviteter på eget
skjema. Årsregnskapet skal kontrolleres og attesteres av registrert revisor når det
totale tilskuddsbeløpet er over kr 25.000,-. Ved mindre beløp kreves det at
regnskapet er dokumentert gjennom bilag/fakturaer, og det vil kunne bli foretatt
ettersyn av regnskap gjennom stikkprøvekontroller.

Nye nasjonale eller etnisk baserte organisasjoner kan bare få støtte til drift hvis en slik
nasjonal/etnisk gruppering ikke er organisert på stedet fra før. Trossamfunn har ikke rett
til driftsstøtte fra denne ordningen.
Kriterier for å søke støtte til tiltak er følgende:
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•

Alle kan i prinsippet søke om støtte til tiltak: Lokale og regionale
innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner, grupper eller
enkeltpersoner, evt. i samarbeid med offentlig eller halvoffentlig instans (som
f.eks. frivillighetssentral, krisesenter eller kommunal ungdomsklubb). Tiltak som
inngår i et samarbeid med flere aktører og organisasjoner prioriteres.

•

For å få utbetalt støtten må det rapporteres til fylkeskommunen på et eget
skjema når tiltaket er gjennomført.

3. Fordeling av midler til fylkeskommunene
3.1 Fordeling ut fra antall innvandrere
IMDi fordeler midlene til fylkeskommunene som forvalter tilskuddsordningen.
Fordelingsnøkkel er antall utenlandsfødte personer som er født utenfor EØS-området,
USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn, som var fast bosatt i fylket
per 1. januar foregående år. Per 1.1.2007 gjaldt dette 282 114 personer med en
fordeling som vist i tabellen nedenfor.

I 2008 var rammen 14,3 mill kr. Med en ikke-vestlig innvandrerbefolkning på 282 114
personer pr 1. januar 2007, ble per capita-beløpet kr. 50,16. Dette er en reduksjon fra
året før på kr 3,50. Tabellen nedenfor viser utviklingen i forholdet mellom antallet
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innvandrere og størrelsen på statstilskuddet til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig
flerkulturell virksomhet i perioden 2003-2008:
Antall
innv. pr
1.1.2003

Ramme
for 2004
mill. kr

Antall
innv. pr
1.1.2004

233 860

13,0 mill

236 700

Pr capita kr 55,59

Ramme
for 2005
mill. kr

13,4
mill
Pr capita kr 56,61

Antall
innv. pr
1.1.2005

Ramme
for 2006
mill. kr

Antall innv.
pr 1.1.2006

251 519

13.8 mill

266 472

Pr capita kr 54,86

Ramme
for 2007
mill. kr

14,3
mill
Pr capita kr 53,66

Antall
innv.2007

Ramme
for 2008
mill.kr.

282 114

14,3
mill
Pr capita kr.50,16

Tabellen viser en økning i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen på ca. 15 000
individer årlig i perioden 1.1.2005 til 1.1.2007. Rammen for tilskuddsordningen har i
samme periode økt fra kr.13,8 til kr.14,3 mill. Da tilskuddsrammen ikke har økt i takt
med økningen i antall ikke-vestlige innvandrere, har per capita-beløpet hatt en jevn
nedgang i perioden. Også for 2008 er det en fortsatt nedgang med et per capita-beløp på
kr. 50,16, basert på en ramme på kr. 14,3 mill. og 282 144 ikke-vestlige innvandrere per
1.1.2007.

3.2 Rammen til fordeling per fylke
Fylke

Fordeling 2008 tabell
Innvandrerbefolkning Totalramme Adm.-tilskudd
pr fylke

Fordelingsramme

Østfold

16 197

812 442

81 244

731 198

Akershus

32 229

1 616 607

161 661

1 454 946

101 732

5 102 877

510 288

4 592 589

Hedmark

5 501

275 930

27 593

248 337

Oppland

5 372

269 460

26 946

242 514

Buskerud

16 911

848 256

84 826

763 430

Vestfold

10 163

509 776

50 978

458 798

Telemark
AustAgder
VestAgder

7 700

386 232

38 623

347 609

3 833

198 037

25 000

173 037

9 347

468 846

46 885

421 961

Rogaland

20 023

1 004 354

100 435

903 919

Hordaland

18 946

950 331

95 033

855 298

Sogn og
Fjordane

2 639

144 135

25 000

119 135

Møre og
Romsdal

6 418

321 927

32 193

289 734

SørTrøndelag

10 550

529 188

52 919

476 269

NordTrøndelag

2 523

138 899

25 000

113 899

Nordland

5 611

281 448

28 145

253 303

Troms

4 011

206 073

25 000

181 073

Finnmark

2 408

133 706

25 000

108 706

282 114

14 198 524

1 462 769

12 735 755

Oslo

Sum
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3.3 Omfordeling og tilbakebetaling av midler
Til sammen kr 469 404 av tilskuddsmidlene for 2008 ble tilbakeført til IMDi. Dette utgjør
3,3 % av den totale fordelingsrammen.
Tilbakeførte midler
I kroner
I prosent *

2004

2005
188 280

1,4 %

2006
2007
2008
272 205
414 015
469 170
469404**
2,0 %
3,0 %
3,3 %
3,3 %

Hovedårsaken til at midler blir tilbakeført er at tiltak som har fått tilsagn om støtte likevel
ikke er blitt gjennomført. Forklaringen er som regel at aktører i noen av fylkene ikke
rekker å gjennomføre tiltaket innen året er ute. Midlene har dermed ikke blitt utbetalt fra
fylkeskommunen.
Det er et mål for IMDi å redusere andel av ubrukte midler.

4. Fordeling av tilskuddsmidler
4.1 Fordeling mellom støtte til drift og tiltak
Den totale rammen for tilskuddsordningen var kr. 14,3 mill. Av dette beholdt
fylkeskommunene 10% til administrasjon, eller minimum kr. 25 000, som
administrasjonstilskudd for forvaltning av ordningen. For de fylkeskommuner der
tildelingen er mindre enn kr. 250 000 ble det m.a.o. gitt et supplerende
administrasjonstilskudd ut over det normale 10%. Det er satt av 100 000 kr. til
klagebehandling fra og med 2008. Det resterende beløp kr. 12 735 755 gjensto til
fordeling. Det ble fordelt kr. 12 756 888 til drift og aktiviteter i 2008.
Ifølge rapporteringen fra fylkeskommunene ble det bevilget totalt kr. 3 671 087
til drift av lokale innvandrerorganisasjoner i 2008, fordelt på 312 organisasjoner. Det ble
søkt om i alt kr. 5 860 7931 i fylkene (inkl. Oslo). Videre ble det i alt søkt om kr. 36
408 8802 til ulike tiltak (inkl. Oslo), og bevilget kr. 9 085 801.

4.2 Fordeling av støtte til innvandrerorganisasjoner og andre
aktører
Fordelingen av støtte bevilget til drift, tiltak i regi av innvandrerorganisasjoner og tiltak i
regi av andre aktører er i 2008 som følger:
Kr 3 671 087 (29 %) bevilget i støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner
Kr 4 942 414 (39 %) bevilget i støtte til innvandrerorganisasjonenes tiltak
Kr 4 143 387 (32 %) bevilget i støtte til tiltak i regi av andre frivillige aktører
Denne fordelingen er nesten den samme som i fjor. Og fordelingen er også noenlunde
stabil over flere år.

1

Stipulert, på grunn av at det er flere ordinger i Oslo.

2

Stipulert på grunn av at Sogn- og fjordane ikke har oppgitt tallet.
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4.3 Innvandrerorganisasjonenes struktur
Av de ca. 312 organisasjonene som mottok støtte i 2008 var 29 (9 %) barne- og
ungdomsorganisasjoner, og 46 (14 %) kvinneorganisasjoner.
136 organisasjoner hadde hovedtyngden av medlemmene i en kommune/bydel, mens
174 organisasjoner hadde medlemmer på tvers av kommune/bydel. 43 organisasjoner
hadde hovedtyngden av medlemmene på tvers av fylkesgrenser.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, september 2009

7

4.4 Støtte tiltak - hva gikk midlene til?

Tallene fra fylkeskommunene viser at det er innvilget støtte til i alt 932 tiltak3 som
fordeler seg på de ulike tiltakskategorier som vist i tabellen nedenfor. Tiltakskategoriene
er Kulturtiltak (23%), Tiltak for nettverksbygging (16%), og kurs og opplæring (14%),
idrett og fysisk aktivitet (14%)

3

Tiltakene er ikke unike, noen tiltak kan overlappe hverandre.
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4.5 Fordeling på tiltak i 2008 sammenliknet med 2007
Antall tiltak er redusert noe fra 2007 til 2008. Det er en generell nedgang for neste alle
kategoriene med unntak av tiltak mot rasisme og diskriminering. De mest markante
endringene i tabellen viser at reduksjonene i antall kulturtiltak er redusert fra 267 til
219,nettverksbygging fra 200 til 149, Informasjon rettet mot minoritetsgrupper 167 til 114, og

Kurs og opplæring fra 167 til 126.

4.6 Hvem var aktørene
Til sammen er det ca. 900 aktører som fikk støtte i 2008. Av disse 900 aktørene, er
innvandrerorganisasjoner er et markert flertall og utgjør 66 %. Andelen av andre frivillige
organisasjoner utgjør 20%, offentlige aktørers andel utgjør 10%. Andelen av private
aktører som har mottatt tilskudd ligger på 3,3 % av den toltale. Fordelingen i 2008 er
omtrent som i 2007.
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4.7 Hvilke grupper har nytt godt av tiltakene?
Totalt har 13 fylkeskommuner innrapportert 1798 tiltak fordelt på målgruppene som vist
i figuren nedenfor.

De øvrige fylkeskommunene melder at det er vanskelig å oppgi en klar fordeling på de
ulike målgruppene tiltakene retter seg mot, da de fleste tiltakene retter seg mot flere enn
én målgruppe.
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5. Eksempler på tiltak i 2008
5.1 Tiltak generelt

Hedmark
Ansvar for
gjennomføring
Foreldreutvalg

Frivillighetssentral

Akershus
Ansvar for
gjennomføring

Organisasjonen
Tusmo

Musikkgruppen
Lyriaka og Den
Norske
Turistforening
Ås Internasjonale
kvinnegruppe
Skedsmo
kommune, kultur,
Sagelva VOsenter, Skedsmo
Husflidlag og
Kvinneforum
Center for
afrikansk kulturformidling
Hauger
Fotballklubb

Hva tiltaket går
ut på
Samarbeid
mellom hjem og
skole/barnehage
Leksehjelp og
nettverk for
kvinner

Hva tiltaket
går ut på
Samarbeid
mellom norsk
vokalist (som
synger på
somalisk) og
somaliske
musikere og
org.
Barnemusikkfes
tival og friluftsliv
med fokus på
mangfold
Tiltak for
nybosatte
kvinner (enslige
med barn)
Kultur og
fritidsmesse:
kulturinnslag,
informasjon og
utstillinger
Afrikansk
lekestue for
barn hver
lørdag i
skoleåret
Fotballspill
gjennom et helt
år kombinert

Målgruppe

Kommentarer

Minoritetsforesatte

Meget viktig og nødvendig

Minoritets barn og
ungdom, kvinner

Stort behov og interesse

Målgruppe

Somaliere og
majoritetsbefolkning

Kommentarer

Bruker samarbeidet som
forum for dialog og som
utgangspunkt for å etablere
møteplasser

Befolkningen
generelt

Etablere et mangfoldsprogram
ute i naturomgivelse

Nybosatte kvinner

Etablere nettverk og kontakter
for målgruppen

Befolkningen
generelt

Her kan alle lag og foreninger
presentere seg med
informasjonsmateriell og
kulturinnslag

Befolkningen
generelt

Formidling mot barn og unge i
Akershus

Innvandrer og asyl

Deltakelse i lavtersketilbud
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med
lavterskeltilbud
for ungdom (1318) som
squash, tennis,
klatring,
bowling,
curling, golf og
skihelg
Internasjonalt
kvinneforum,
Rykkinn

Mosjonsparti

Kvinner

MiRA
ressurssenter

Ta ordet kurs

Kvinner

Akershus
Fylkesmuseum

Forum for
kulturutveksling

Befolkningen
generelt

Antirasistisk
senter, Studio Tell
X

Kurs i lyd- og
musikk produksjon
Lesekampanje
for barn og
ungdom

Oslo kultur- og
utdanningsforening

Oslo
Ansvar for
gjennomføring

ERASnettverk

Hva tiltaket går
ut på
Org fra hele
verden samlet
for felles
sommertur, 22
organisasjoner
deltar i
nettverket ,og
representerer
Asia, Midtøsten,
Latin-Amerika
,Afrika og
Europa

Innvandrerungdom

Innvandrerungdom

Nettverk og mosjon
Større politisk engasjement og
bevisstgjøring blant
minoritetskvinner er det man
ønsker
Samarbeid mellom flere
institusjoner i å etablere
nettverk som skal utvikle
formidlingstyper
produksjon, instrumentlære,
sangteknikk, tekstskriving og
samspill
Etablere metode for å
inspirere unge til å lese

Målgruppe

Kommentarer

Familier fra hele
verden som
ønsker å oppleve
ting sammen, og
få deltakelse i
vanlige ”norske”
aktiviteter.
Over 100 deltok på
sommertur.

I tillegg til sommertur
organiserte ERAS nettverket en
sommerfestival på
Youngstorget og en Id og
Julefeiring. Disse tiltakene var
delvis finansiert av Oslo
kommunes midler til
integreringstiltak.ca 5000 deltok
på sommerfestivalen ,som var
et helt åpent arrangement.
Viktigste videreføringsverdi er
at det lar seg gjøre å samle og
jobbe med felles prosjekter
uavhengig av etnisk og religiøs
bakgrunn
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Rogaland
Ansvar for
gjennomføring

Hva tiltaket går
ut på

Målgruppe

Kommentarer

Internasjonalt Hus

17.mai fest

Alle

Etablert internasjonal feiring i
bypark

Hva tiltaket går
ut på

Målgruppe

Kommentarer

Den norske
befolkning

Et bokprosjekt som er utviklet
over tid der ideen er å
synliggjøre hvordan Norge
oppleves sett med andre briller.
Samarbeid med
voksenopplæringa i Levanger
der norsk-elevene skriver om
sine erfaringer og inntrykk.
Boka selges i stedets
bokhandel og på bestilling.
Tilleggsstøtte over annen
fylkeskommunal post og fra
Levanger kommune

Nord- Trøndelag
Ansvar for
gjennomføring

Varazadat
Grigoryan,
Levanger

Bokprosjekt:
”Norge sett med
våre solbriller”

5.2 Tiltak rettet mot somaliere eller gjennomført av somaliske
organisasjoner
Akershus
Ansvar for
gjennomføring
Organisasjonen
Tusmo
Asker Somaliske
Community Club
Asker Somaliske
Community Club
Asker Somaliske
Community Club
Asker Somaliske
Community Club
Dønski
Fotballklubb,
Somalisk kvinne

Hva tiltaket går
ut på
Musikk og
dialog (se
ovenfor)
Somalisk og
norsk kultur
møtes
Ungdoms aktiviteter
Svømming og
fotball

Antall deltakere

Kommentarer

ca. 100

Samarbeid som forum for
dialog

ikke spesifisert
ikke spesifisert
ikke spesifisert

Møteplasser

Aktivisere unge
Idrettaktiviteter

Konsert

ikke spesifisert

Møteplass

Tilby sommer aktiviteter i 2
uker av

ikke spesifisert

Aktivisere unge i ferietiden
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Front i Bærum og
Bærum
kommunes
Ungdomstjeneste
Somali Integrasjon
og Velferd
Forening
Somali Integrasjon
og Velferd
Forening
Somaliland
Familieforening i
Bærum
Somaliland
Familieforening i
Bærum
Somaliland
Familieforening i
Bærum
Somaliland
Familieforening i
Bærum
Somaliland
Familieforening i
Bærum
Somaliland
Familieforening i
Bærum

sommer ferien

Erfaringskonfera
nse

ca. 150

Nettverk og møteplass

Dialogmøte

ikke spesifisert

Møteplasser

Organisasjonsk
urs

ikke spesifisert

Kompetanse

Kurs i somalisk

ikke spesifisert

Fiskekurs

ikke spesifisert

Friluftsliv

Svømmekurs for
barn og kvinner

ikke spesifisert

Mestring

Leksehjelp for
barn

ikke spesifisert

Kompetanse

Skiskole

ikke spesifisert

Mestring

Antall deltakere

Kommentarer

65

Meget positiv tilbakemelding

500
Besøket pågår

Bra tiltak for relasjonsdannelse

Antall deltakere

Kommentarer

Hedmark
Ansvar for
gjennomføring

Hva tiltaket går
ut på
Ungdomsaktivite
Somalisk
t og
kulturforening
samfunnskunns
kap
Kunnskapsformi
dling og
Flerkulturelt senter
holdningsdannel
se , utstilling

Buskerud
Ansvar for
gjennomføring
Somalisk
kvinneforening

Hva tiltaket går
ut på
Medlemsmøter
Eidfest

Kompetanse

30 medlemmer

Vestfold
Ansvar for

Hva tiltaket går

Antall deltakere

Kommentarer
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gjennomføring

ut på

Somalsk forening i
Larvik

Integrering
gjennom idrett

Aust-Agder
Ansvar for
gjennomføring
Somalisk
kulturklubb
Somaliske kvinner
Rogaland
Ansvar for
gjennomføring
Somali
Community of
Rogaland
Somalisk
ungdomsgruppe

Hordland
Ansvar for
gjennomføring
Somalisk ungdom
Somalisk welfare
org
Somalisk
kvinneforening

Hva tiltaket går
ut på
Aktiviteter, lære
om Norske
samfunn
Integrering i N.

Hva tiltaket går
ut på
Involvere flere
innvandrere i
samfunn
Deltakelse
Alkoholfritt
helgetreff for
ungdom

Hva tiltaket går
ut på
Kulturfest/
nasjonaldag
Nasjonaldag/
barneklubb
Kurs, seminar,
nasjonaldag

Antall deltakere

Kommentarer

Mye barn og ungd.

Flere ulike kurs

Kvinner i
samtalegruppe

Tar opp ”kontroversielle” tema

Antall deltakere

Kommentarer

ikke spesifisert

ikke spesifisert

Antall deltakere

Kommentarer

ikke spesifisert
30
42

Sør-Trøndelag
Ansvar for
gjennomføring
SUOT – somalisk
Ungdomsutvikling
s Organisasjon
Trh.

Somalisk
velferdsforening

Hva tiltaket går
ut på

Antall deltakere

Idrett/fotball
Forebygging
Norway Cup

29

Fotball, kultur,
kvinnegruppe,
sosiale
aktiviteter for
alle
generasjoner

ikke spesifisert

Kommentarer
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Finnmark
Ansvar for
gjennomføring
Somalisk forening
Vadsø

Hva tiltaket går
ut på
Feiring av
Somalisk
nasjonaldag

Antall deltakere

Kommentarer

ikke spesifisert

6. Vedlegg
Oversikt over tiltak som arrangeres av frivillige somaliske
organisasjoner som fikk støtte i Oslo i 2008
Ansvar for gjennomføring

Hva tiltaket går ut på

Child welfare <society

Utsatt ungdom, aktivitetstilbud

Child welfare <society

Forebygging khatbruk

Child welfare <society

Tiltak mot tvangsekteskap, foreldre og barn
Kultur, musikk, dans

FHRO (somalisk kultursenter)

Foreldre bryr seg, oppsøkende blant utsatt
ungdom
Ressurssenter for somaliske barn og unge

Sahal Ungdomsklubb
SAMADOON
SAMADOON
SAMADOON
Skeid
Somali Inter Riverine Cultural ass. In Norway
Somali kvinneklubb
Somaliland Womens solidarity
Somalisk Barnehjelp
Somalisk kulturhus
Somalisk studentforening

aktiviteter for barn og unge
Kortfilm om betydningen av deltakelse i
arbeidslivet
Ungdomsfotball
Barnefotball
Samarbeid med somaliske foreldre om
rekruttering til skeid fotball
Familie /foreldre samlivskurs
Info mot omskjæring og tvangsekteskap.
Kriminalitetsforebygging /ungdom
Info og rådgivning til somaliske kvinner
Kriminalitetsforebyggende aktiviteter med
barn og unge
Tiltak for barn,unge og kvinner
Motivering til høyere utdanning og
”faddervirksomhet” for nye studenter
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