Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 212 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4491-

11. desember 2020

Tillegg nr.7 til tildelingsbrev for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2020, samt tillegg til dette.
4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2020
4.2. Andre oppdrag, rapportering og styringsinformasjon
Oppdrag nr. 2020-028

Koronatiltak rettet mot
innvandrerbefolkningen

Bakgrunn
Ekspertgruppen som har vurdert og foreslått tiltak for å redusere korona-smitte i
innvandrerbefolkningen la frem sin rapport 4. desember 2020 med 29 ulike forslag til tiltak. De
fleste av tiltakene er på helseområdet, og vil bli fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementet
med underliggende etater. Oppfølging av noen av tiltakene vil bli ledet av Helsedirektoratet,
men i samarbeid med FHI/IMDi. IMDi skal følge opp tiltakene beskrevet nedenfor.
Beskrivelse av oppdraget
Regjeringen er opptatt av at iverksetting av tiltakene skal skje så fort som mulig, herunder
forslag om målrettede informasjonstiltak. IMDi får en styrket rolle i forbindelse med dette
arbeidet og skal fortsatt ha en koordinerende rolle når det gjelder informasjon til, og
kommunikasjon med, innvandrerbefolkningen under pandemien. IMDi og Hdir skal
samarbeide om målrettede informasjonskampanjer, videokampanjer og holdningsskapende
kampanjer knyttet til smitte i innvandrerbefolkningen. Det samme gjelder enkle og tilpassede
informasjonspakker for kommuner og frivillige organisasjoner, og som er tilpasset ulike
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målgrupper i innvandrerbefolkningen. Arbeidet igangsettes umiddelbart og direktoratene blir
enige om en mest mulig hensiktsmessig arbeidsdeling.
IMDi utarbeider en veileder til kommunene for kontakt med lokale ressurspersoner som kan
brukes i lokalt informasjonsarbeid. Gode eksempler skal inngå. I veilederen skal det også
inngå informasjon om bestilling og bruk av tolk. Grenseoppganger mellom bruk av
"språkhjelpere" og kvalifisert tolk skal tydeliggjøres og begrunnes. Det skal også vises til
forbudet mot bruk av barn som tolk. Veilederen utarbeides umiddelbart og formidles bredt
gjennom ulike kanaler.

Frist

Kort statusrapport 23.12.20 med fremdriftsplan,
deretter korte månedlige rapporteringer med
status samt IMDis halvårsrapport 2021

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør
Truls Knudsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

Side 2

