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2020
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2020, samt tillegg til dette.
4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2020
4.1. Flere er i arbeid og deltar i samfunnet
Oppdrag nr. 2020-026

Oppfølging av evaluering av
statsborgerseremonier

Bakgrunn:
Ved etablering av ordningen med frivillig statsborgerseremoni med troskapsløfte i
2006 fikk IMDi ansvaret for rapportering på deltakelse, utarbeide og trykke opp
brosjyren "Velkommen til seremoni ", samt veiledningsoppgave for
fylkesmannsembetene (FM). Som en del veiledningsoppdraget utarbeidet IMDi i
2007 retningslinjer og tips for planlegging og gjennomføring av seremoniene. I
2016 ble avklart at IMDI ikke lenger skulle ha ansvaret for rapportering på
deltakelse, men fortsatt skulle ha en rolle i arbeidet med statsborgerseremonier.
Oslo Economics har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen
med statsborgerseremonier (OE rapport 2019-47). Formålet med rapporten har
vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om statsborgerseremonier. Evalueringen
belyser ulike sider ved deltakelse i og organisering av statsborgerseremoniene, og
kommer med flere anbefalinger og punkter til oppfølging.
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Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal på bakgrunn av funnene og anbefalingene i evalueringen vurdere hvilken
rolle IMDi bør ha i arbeidet med statsborgerseremonier fremover. IMDi skal også
vurdere om og hvordan finansieringsordningen kan gi fylkesmannsembetene
insentiver til å øke deltagerandelen på statsborgerseremonier.
IMDI skal rapportere på følgende tiltak i årsrapporten:
1. IMDi skal i samarbeid med fylkesmannsembetene implementere tiltak som
sikrer at alle nye statsborgere mottar invitasjon til seremoniene, samt styrke
fylkesmannsembetenes øvrige informasjonsarbeid.
2. IMDi skal oppdatere IMDis veileder til bruk for fylkesmannsembetene ved
planlegging og gjennomføring av statsborgerseremoniene.
3. IMDi skal i samarbeid med fylkesmannsembetene vurdere tiltak for å sikre
tettere samarbeid mellom fylkesmennene og andre aktuelle aktører,
herunder kommunene og relevante frivillige organisasjoner, som kan bidra til
økt kjennskap til og økt deltakelse i seremoniene.
Finansiering
Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
Frist: 29. januar 2021

Oppdrag nr. 2020-027

Ny handlingsplan for å fremme likestilling for lhbtiq
personer (2021-2024) – bidra i arbeidet

Bakgrunn
Regjeringen har besluttet at en ny handlingsplan for å fremme likestilling for lhbtiq
personer (2021-2024) etter planen skal legges frem i juni neste år, i sammenheng
med Pride 2021. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 vil gjelde frem til ny
handlingsplan trer i kraft. IMDi gis i oppdrag å bidra inn i arbeidet med den nye
handlingsplanen.
Beskrivelse av oppdraget
IMDi skal bidra til å utvikle tiltak og kunnskap til den nye handlingsplanen, og delta i
arbeidet som ledes av Kulturdepartementet. Dette innebærer deltakelse og
presentasjoner i møter der det er aktuelt, herunder KUDs heldagsseminar den 30.
november. IMDi kan også få ansvar for tiltak i den nye planen.
Samarbeid med sivilsamfunn og frivillige organisasjoner på området, er en naturlig
del av arbeidet med planen. Oppdraget skal også sees i sammenheng med
handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024).

Side 2

Finansiering
Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
Frist: juni 2021.
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