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Dato

18/5716-21

2. juli 2019

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
for 2019
Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2019 samt tillegg til dette.
3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2019
3.1. Flere er i arbeid og deltar i samfunnet

OPPDRAG:

O18: Ferdigstille felles retningslinjer i saker om
personer over 18 år som står i fare for å bli eller
er etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Formål/hensikt:
Formålet med oppdraget er at IMDi bidrar inn og samarbeider med de øvrige
direktoratene og UD om å ferdigstille retningslinjen.
Beskrivelse:
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet,
Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet gis i oppdrag å ferdigstille felles
retningslinjer i saker om personer over 18 år som står i fare for å bli eller er etterlatt i
utlandet mot sin vilje.
Retningslinjene skal inneholde informasjon om
 temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og
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informasjon og varsling, herunder taushetsbelagte opplysninger, mellom
offentlige etater i ovennevnte saker.

Rapportering på ferdigstillelse av oppdraget
Departementene ber om at
 direktoratene skal samarbeide om bestillingen. Utenriksdepartementet vil
delta inn i arbeidet.
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis i oppdrag å starte opp, lede og
samordne direktoratenes arbeid.
 arbeidet linjeforankres i hvert direktorat.
 det gis en felles tilbakemelding.
 det i tillegg gis en skriftlig tilbakemelding på i hvilke tilfeller dagens
hjemmelsgrunnlag ikke gir adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger til
andre forvaltningsorganer.
 Bufdir sender sluttproduktet til Kunnskapsdepartementet (KD) for
godkjenning og publisering.
Finansiering:
Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.
Start:
Juli 2019
Frist:
27. september 2019

OPPDRAG:

O19: Prøveprosjekt for hurtigbosetting av enslige
mindreårige asylsøkere etter modell fra
Nederland – samarbeid med Bufdir m.fl.
Årsrapport 2019

Rapportering:
Formål/hensikt:
Formålet med oppdraget er at IMDi bidrar inn og samarbeider med Bufdir og bidrar
inn i utredning, etablering og gjennomføring av prøveprosjektet.
Beskrivelse:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i tillegg nr. 5 til tildelingsbrev
for 2019 fått i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) å utrede et
«prøveprosjekt for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere etter modell fra
Nederland», jf. punkt i Granavolden-plattformen. Bufdir er i den anledning bedt om å
etablere et samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI), Statens sivilrettsforvaltning
(SRF) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med sikte på å komme frem
til en eller flere mulige modeller. Bufdir har ansvar for å lede arbeidet, og utkast til
rapport med vurderinger, forslag, anbefalinger og estimert behov for midler i 2020
skal oversendes BFD innen 20. oktober 2019. Bufdir har i 2019 blitt tildelt 15 mill.
kroner over kap. 854, post 21 til arbeidet med prøveprosjektet, og som det
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fremkommer av tillegg nr. 5 til tildelingsbrevet til Bufdir for 2019 skal midlene dekke
alle utgifter til forberedelsene og etableringen av et prøveprosjekt.
IMDi bes samarbeide med Bufdir og andre relevante aktører og bidra inn i utredning,
forberedelser, etablering og gjennomføring av ovennevnte prøveprosjekt.
Finansiering:
Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldene budsjettrammer.
Start:
Juli 2019
Frist:
20. oktober 2019

3.2. Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon
3.2.2. Utvikling av IKT-systemer

OPPDRAG:

O20: Utarbeide fremdriftsplan/prosjektskisse for
arbeidet med Ny i Norge.
Formål/hensikt: Oppstart av arbeidet med Ny i Norge og oppfølging av regjeringens
digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019 – 2025)
Beskrivelse:
Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor ble lansert 11. juni 2019.
Strategien peker ut seks livshendelser hvor utviklingen av sammenhengende
tjenester skal prioriteres. Det er valgt livshendelser som gjelder viktige situasjoner
som berører de aller fleste i løpet av et liv, som det å få barn, dødsfall og arv. Det er
også valgt situasjoner der en mer sammenhengende saksgang vil gjøre en vanskelig
hverdag enklere for innbyggerne – det å få et alvorlig sykt barn, miste og finne jobb
og det å være ny i Norge. Kunnskapsdepartementet er utpekt som initiativtaker for
livshendelsen Ny i Norge.
Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019 – 2025, og innen 2025 skal
arbeidet med utviklingen av sammenhengende tjenester være godt i gang.
IMDi skal innen 1. oktober 2019 utarbeide en skisse for overordnet konsept for en
sammenhengende tjeneste for livshendelsen Ny i Norge. Skissen skal inneholde
forslag til konsept, aktuelle samarbeidsaktører som f.eks. NAV, Udir, Kompetanse
Norge mfl., løp for arbeid med gevinst- og kostnadsberegning samt tidsplan for
arbeidet.
Finansiering:
Oppdraget (utarbeidelse av fremdriftsplan/prosjektskisse) skal gjennomføres
innenfor gjeldende budsjettrammer.
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Start:
Presentasjon og gjennomgang av
fremdriftsplan/prosjektskisse med KD.
Frist for prosjektskisse

Juli 2019
10. september 2019
1. oktober 2019

5. BUDSJETTRAMMEN OG FULLMAKTER FOR 2019

5.1. Budsjettrammen
Vi viser til Prop. 114 S (2018 – 2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2019 og Innst. 391 S (2018 – 2019).
Følgende endringer fra RNB 2019 får virkning på poster stilt til disposisjon for IMDi:
Kap. 290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten til ordningen med minoritetsrådgivere og ambulerende team
økes med 3,8 mill. kroner. Dette innebærer en utvidelse på 11 minoritetsrådgivere og to
stillinger i det ambulerende teamet. I tillegg kommer to administrative stillinger i IMDi.
Videre reduseres bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner grunnet overføring av én
stilling fra IMDi til Kunnskapsdepartementet.
Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Bevilgningen på posten økes med 8 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap.
291, post 62 for å sikre korrekt postbruk. Dette gjelder midlene som skal gå til forsøk
med økonomiske incentiver i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, jf. tildelingsbrev til IMDi for 2019.
Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bevilgningen økes med 85,6 mill. kroner.
Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten økes med 2,4 mill. kroner.
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Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Posten reduseres med 0,6 mill. kroner som følge av mindreforbruk på tilskuddsordning
for kvalifisering av beboere på integreringsmottak. I tillegg reduseres posten med 8
mill. kroner jf. omtale på kap. 291, post 21.
Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet
Posten reduseres med 1,3 mill. kroner i forbindelse med flytting av midlene til Human
Rights Service til Justis- og beredskapsdepartementets kap. 400, post 70.
Videre styrkes posten med 1,3 mill. kroner til Kirkens Bymisjon i Trondheim prosjektet Søster til Søster. I tillegg bevilges 1 mill. kroner til Caritas informasjons- og
ressurssenter i Oslo og deres tiltak for å bistå innvandrere i arbeid.
Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Bevilgningen på posten økes med 18,7 mill. kroner.

5.2 Oppsummering – bevilgning til disposisjon for IMDi på berørte poster
Kap./post
Kap. 290, post 01
Kap. 291, post 21
Kap. 291, post 60
Kap. 291, post 61

Kap. 291, post 62
Kap. 291, post 71

Kap. 292, post 60
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Postnavn
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Spesielle driftsutgifter, kan
overføres
Integreringstilskudd
Særskilt tilskudd ved
bosetting av enslige
mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning
Kommunale
innvandrertiltak
Tilskudd til
innvandrerorganisasjoner
og annen frivillig
virksomhet
Tilskudd til opplæring i
norsk og
samfunnskunnskap for
voksne innvandrere

Beløp
279 925 000 kroner
32 215 000 kroner
9 078 492 000 kroner
2 286 287 000 kroner

245 022 000 kroner
135 953 000 kroner

1 444 076 000 kroner

Med hilsen

Hege Wilsberg (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Ingvild Sandvik
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen
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