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Rundskriv nr 17/2023 Tilskudd til kompetansekartlegging 
 
 
Tilskudd til kompetansekartlegging kap. 672, post 61 

Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og er basert på 
retningslinjer fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 03.01.2023 i henhold til § 8 i 
Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. 
Rundskrivet trer i kraft fra samme dato. IMDi har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen.  

 
 

DEL I  TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 
 

1. MÅL FOR ORDNINGEN  
 

1.1. Målformulering  
 
Formålet med tilskuddet er at personer i mottak som er i målgruppen for introduksjonsprogram 
kompetansekartlegges. Kartlegging av fordrevne ukrainere i mottak utløser ikke tilskudd.  

Tilskuddet skal bidra til:  

• kompetansen til så mange som mulig som skal delta i introduksjonsprogrammet skal være 
kartlagt i forkant av oppstart i program og gi grunnlag for karriereveiledning etter bosetting  

• treffsikker bosetting der flere bosettes i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller 
arbeid  

• introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov  
 
 
1.2. Nærmere om målene for ordningen 
Den enkelte har rett og plikt til å gjennomføre kartleggingen. Dette innebærer at den enkelte 
både har krav på tilbud om kartlegging, og at vedkommende må gjennomføre 
kompetansekartleggingen. Kartleggingen skal som hovedregel gjennomføres innen 14 dager 
etter at den enkelte har fått innvilget oppholdstillatelse, i forbindelse med det øvrige 
bosettingsforberedende arbeidet. Personer som av ulike grunner ikke kartlegges før bosetting 
skal kartlegges etter bosetting. 

Kompetansekartleggingen skal minst omfatte hvilke språkkunnskaper, digitale ferdigheter, 
utdanning, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse den enkelte har. Kartleggingen skal 
gjøres innenfor rammene av bestemmelsene om behandling av personopplysninger i 
integreringsloven §§ 41 til 44 og personvernforordningen. Det er bare opplysninger som er 
nødvendige for å oppnå formålet som kan kartlegges. 
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Opplysningene fra kartleggingen skal følge med den enkelte til bosettingskommunen, og 
opplysningen skal brukes videre inn i planleggingen av introduksjonsprogrammet. Personer 
som gjennomfører kompetansekartlegging før bosetting skal ikke kartlegges på nytt, men 
kartleggingen kan justeres dersom det er behov for det. Det vil være opp til den enkelte 
kommune å vurdere dette behovet. Ved gjennomføring av kompetansekartlegging vil det være 
nødvendig med bruk av kvalifisert tolk, dersom kommunen og deltageren ikke kan 
kommunisere forsvarlig på et felles språk. 

Kartleggingen skal bidra til bosetting i en kommune med relevant tilbud om arbeid eller 
utdanning, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. 
Kompetansekartleggingen er ett av flere hensyn som vektlegges i bosettingsarbeidet. Den er 
videre et sentralt grunnlag for et tilpasset introduksjonsprogram etter bosetting. 

1.3. Tilskuddsmottaker  

Tilskuddsmottakere er vertskommuner for mottak. Med ‘mottak’ menes her ordinært mottak, 
integreringsmottak eller alternativ mottaksplassering (tilpasset botilbud etter avtale med 
Utlendingsdirektoratet).  

1.4. Målgruppe  

Målgruppen for kompetansekartlegging er personer i mottak som har fått oppholdstillatelse 
som medfører at de er i målgruppen for introduksjonsprogram. I integreringsmottak er også 
gruppen definert med høy sannsynlighet for opphold i målgruppen for kompetansekartlegging.  

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE  

Kartleggingen skal som hovedregel være gjennomført innen 14 dager etter at den enkelte har 
fått innvilget oppholdstillatelse. Kompetanseopplysningene til så mange som mulig som skal 
delta i introduksjonsprogrammet skal være kartlagt i forkant av oppstart i program og gi 
grunnlag for karriereveiledning etter bosetting. Kartleggingen skal gjøre at flere bosettes 
treffsikkert i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og at 
introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. 

3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER  

3.1 Vilkår for å få støtte  

Vertskommunen for mottak skal ha gjennomført kompetansekartlegging av personer bosatt på 
mottak som har fått oppholdstillatelse. I integreringsmottak skal kommunen også ha 
gjennomført kompetansekartlegging av personer som er i gruppen definerte med høy 
sannsynlighet for opphold. Tilskuddet utbetales etter innvilgelse av oppholdstillatelse.  

Basert på data i IMDinett blir tilskuddet utbetalt automatisk til tilskuddsmottakere.  

Dersom tilskuddsmottaker mener å ha krav på tilskudd som ikke er utbetalt, kan 
tilskuddsmottaker melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett. 

3.2. Beregningsregler  

Tilskuddet tildeles vertskommuner basert på antall personer som er kompetansekartlagt. Det er 
en forutsetning at personen har fått oppholdstillatelse før tilskuddet utbetales. Satsene 
fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2023 er gjeldende sats per kartlagt 718 kr.  

Kartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget innen 01.12.2023 for at 
vertskommunen skal få tilskudd utbetalt i 2023.  
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4. OPPFØLGING OG KONTROLL  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter 
forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 
12, 3. ledd. 
 

5. EVALUERING  
 
Departementet og IMDi skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon 
om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål.  
Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og 
vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning, herunder hvor omfattende og viktig 
tilskuddsordningen er, kvalitet og omfang av øvrig rapportering og i hvilken grad det er 
mulig å beskrive de årlige resultatene. Evalueringer må vurderes i sammenheng med 
kravene som stilles til rapportering fra tilskuddsmottaker. 
 

DEL II – FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 
 

6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDINGEN  

IMDi har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen. Dette innebærer at IMDi har ansvar for å: 

• kunngjøre ordningen 

• utbetale tilskudd 

• utarbeide tilskuddsbrev 
 

7. KUNNGJØRINGEN AV ORDININGEN 
 

7.1 Kunngjøringsform  
 
IMDi skal kunngjøre tilskuddsordningen på direktoratets nettsider etter at retningslinjene er 
godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Ved eventuell kunngjøring av tilskuddsordningen før Stortingets behandling av statsbudsjettet, 
må det tas forbehold om Stortingets godkjenning.  
 
7.2 Innholdet i kunngjøring  
 
Kunngjøringen skal informere om ordningen og blant annet formidle følgende: 

• målsetting for ordningen 

• tildelingskriterier, dvs. vilkår som må være oppfylt for at tilskuddet skal kunne utbetales 
 
 

8. SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG  
 

8.1 Søknad om tilskudd  
 
Vertkommunen trenger ikke søke om tilskuddet. Utbetaling vil skje automatisk. 

8.2 Klageregler  
 
IMDis tildeling av tilskudd i henhold til denne tilskuddsordningen er ikke å regne som 
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Det vil si at bestemmelsene i forvaltningsloven kapitlene 
IV til VI ikke får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3. Kommunene har derfor ikke klageadgang. 
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For øvrig gjelder forvaltningslovens regler, for eksempel regler om habilitet og alminnelige 
regler om saksbehandlingen. 

9. REGISTRERING AV TILSKUDD, RESKONTOFØRING, ATTESTASJON OG ANVSNING  
 

IMDi har ansvar for å: 

• registrere tilsagn om tilskuddsbeløp slik at IMDi har oversikt over inngåtte forpliktelser 

• følge bestemmelsene om bokføring og økonomisystem i Bestemmelser om økonomistyring 
i staten.  

 
10.  UTBETALING  
 
Tilskuddet vil utbetales etter at oppholdstillatelsen er innvilget. Planlagte utbetalingsdatoer for 
tilskuddene skal fremgå av IMDis rundskriv for tilskuddsordningen 

11. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER OG KONTROLLRUTINER 

Etter at opphold er innvilget og kartlegging gjennomført, blir tilgjengelige data basert på 
IMDinett utbetalt automatisk til tilskuddsmottakere.  

IMDi vil trekke ut rapport der følgende kommer frem:  

• Kompetansekartlegging er gjennomført for person i målgruppen og er tilgjengelig i IMDInett 

• Det er innvilget opphold 

• Kartleggingen ble gjennomført før bosetting 
 

 

 


