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Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2019.

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2019
3.1.

Flere er i arbeid og deltar i samfunnslivet

OPPDRAG 16:

Samarbeide med Utdanningsdirektoratet (Udir) i
deres arbeid med å revidere og kvalitetssikre
veiledere
Årsrapport 2019

Rapportering:
Formål/hensikt:
Formålet med oppdraget er å bidra inn og samarbeide med Udir i deres arbeid med
å revidere tre veiledere.
Beskrivelse:
I forbindelse med oppdraget om å utarbeide forslag til felles rutiner for informasjon
og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, ber vi IMDi bidra inn og samarbeide med
Udir om følgende veiledere:
1. Rutiner i skolens arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.
2. Barn som ikke møter på skolen.
3. Sikre oppfølgingssamtaler for elever som skal flytte til utlandet uten sine
foreldre, jf. tiltak 8 i handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Integreringsavdelingen

Saksbehandler
Erffan Parandian
22 24 77 97

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse (2017–2020).
Udir har utarbeidet et utkast til veilederen: Sikre oppfølgingssamtaler for elever
som skal flytte til utlandet uten sine foreldre. Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) ved Kompetanseteamet mot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, og IMDi leverte innspill ved oppstarten
av arbeidet.
Udir anbefaler at Bufdir, IMDi og Politidirektoratet gjennomgår, evt. utfyller denne
veilederen der det er nødvendig og kvalitetssikrer veilederen før publiseringen.
Vi ber med dette om at IMDi samarbeider med Udir ved å gjennomgå teksten i
veilederen, evt. utfyller der det er nødvendig og kvalitetssikrer den.
Fristene for veilederne fremgår under.
Finansiering:
Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme.
Start:
Uke 17
Frist:
27.05.2019 for veileder 3
31.12.2019 for veileder 1 og 2

OPPDRAG 17:

Forslag til videreutvikling av verktøy, veiledning,
og kunnskaps- og informasjonstiltak om
mangfoldsrekruttering, mangfoldsledelse og
annet mangfoldsarbeid i arbeidslivet
Særskilt rapportering

Rapportering
Formål/hensikt:
Formålet med oppdraget er å få IMDis innspill til konkretisering av tiltakene under
hovedgrep 5 i Regjeringens integreringsstrategi, som tar sikte på å øke bevissthet
om mangfold som ressurs i arbeidslivet.
Vi viser til tiltak nr. 24 a), 24 b), 24 c), og tiltak 26 og 27 i Regjeringens
integreringsstrategi 2019-2022. Som en del av departementets arbeid med
konkretisering og iverksetting av tiltakene får IMDi i oppdrag å:
1. Vurdere potensialet for den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse i
arbeidslivet, og foreslå tiltak for hvordan standarden kan gjøres kjent og tas i
bruk va virksomheter i privat sektor, i statlig sektor og kommunal sektor. Se
tiltak 24 a).
2. Oppsummere og vurdere erfaringene fra IMDis innsats for mangfold i
arbeidslivet. Oppsummeringen bør beskrive erfaringene både når det gjelder
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privat sektor, statlig sektor og kommunal sektor. Se tiltak 24 b)
3. Levere forslag til verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering og annet
mangfoldsarbeid som trengs utvikles eller videreutvikles i perioden 2019 2022. Forslag bør omfatte privat sektor, statlig sektor og kommunal sektor.
Forslagene skal prioriteres. De mest prioriterte forslag bør være konkretiserte
med anslag om administrative og økonomiske konsekvenser. Se tiltak 24 b)
4. Levere forslag til utforming, organisering og implementering av kunnskaps- og
informasjonstiltak for økt bevissthet om mangfold som ressurs blant
arbeidsgivere i alle sektorer. Se tiltak 24 c).
5. Levere forslag til hvordan arbeids- og næringsliv i større grad kan mobiliseres
gjennom å spre gode erfaringer og god praksis om mangfold som ressurs.
Herunder hvordan man kan stimulere til lokalt samarbeid mellom kommuner,
frivilligheten og lokalt næringsliv med sikte på å spre informasjon og legge til
rette for erfaringsutveksling om mangfold som ressurs i arbeidslivet. Se tiltak
nr. 26
6. Levere forslag til forbedring av kunnskapsgrunnlaget på området med sikte på
ytterligere tiltak, herunder utredning av insentiver for arbeidsgivere som kan
bidra til å bedre rekruttering av innvandrere. Se tiltak nr. 27
Finansiering:
Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme.
Start:
Fortløpende
Frist:
Innen 30. juni 2019

3.2. Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon
3.2.7 Oppfølging av tverretatlig strategier og samarbeid

Vi viser til kap. 3.2.7 i IMDis tildelingsbrev for 2019 og oppdraget om at IMDi skal
delta i 0-24 samarbeidet. 0-24 samarbeidet skal revitaliseres og det vil gå et fornyet
oppdragsbrev til involverte direktorat. IMDi vil få følgende oppdrag:
Overgangen mellom asylmottak og bosetting i en kommune kan være krevende for
barn, unge og barnefamilier. Mange tjenester og etater er involvert. For å gjøre
overgangen best mulig bør samarbeidet mellom tjenesten vurderes med tilrådninger
til eventuelle forbedringer. Det etableres derfor en arbeidsgruppe om dette tema,
under ledelse av IMDi.
Mandat, innretning og frister for leveranser utarbeides av IMDi i samarbeid med
andre involverte direktorat. Arbeidet må ses i sammenheng med andre pågående
prosesser.
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5. BUDSJETTRAMMEN OG FULLMAKTER FOR 2019
5.1. Budsjettrammen – ubrukt bevilgning i 2018 til disposisjon for IMDi i
2019
Kunnskapsdepartementet stiller ubrukt bevilgning fra 2018 til disposisjon for IMDi på
følgende budsjettposter:
Kap./post

Postnavn

Kap. 290, post 01

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Spesielle driftsutgifter,
kan overføres
Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, kan
overføres
Integreringstilskudd

Kap. 291, post 21
Kap. 291, post 45

Kap. 291, post 60

Ubrukt
bevilgning i
2018

Beløp til
disposisjon for
IMDi på posten
etter overføring
av ubrukt
bevilgning fra
2018
12 584 000 kr
277 064 000 kr
6 715 000 kr

24 215 000 kr

15 963 000 kr

56 963 000 kr

9 804 000 kr

8 992 892 000 kr

Med hilsen

Hege Wilsberg (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Erffan Parandian
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Integrerings- og
Postboks 212
mangfoldsdirektoratet Sentrum
Riksrevisjonen
Postboks 6835 St.
Olavs plass
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