Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 212 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/5716-33

7. november 2019

Tillegg nr. 4 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:

024: Tiltak for varig sysselsetting kunnskapsoppsummering

Formål/hensikt:
Å innhente en oppsummering av forskning om sysselsettingstiltak mv. i offentlig regi
som skal bidra til varig tilknytning til arbeidslivet for innvandrere, særlig av
flyktninger.
Beskrivelse:
IMDi skal sette ut et oppdrag med sikte på å få gjennomført en slik
kunnskapsoppsummering.
Rapportering:
IMDi skal informere KD når avtalen om et slikt oppdrag er inngått, og når
kunnskapsoppsummeringen foreligger.

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
Ingvild Sandvik
22 24 77 39

Finansiering: Det stilles inntil 700 000 kroner til disposisjon for IMDi på kap. 291,
post 21 Særskilte driftsutgifter til dette oppdraget i 2019.
Start:
Frist:

05.09. 2019
31.12. 2019

3.2. Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon
3.2.10. Arbeid med barne- og ungdomskriminalitet
I Granavoldenplattformen fremgår det at det skal utarbeides en ny handlingsplan mot
barne- og ungdomskriminalitet. I den forbindelse er det satt i gang forarbeider.
Arbeidet skal innlemmes i 0 – 24- samarbeidet på egnet måte, og arbeidet ledes av
Bufdir. Det pågående arbeidet ble orientert om på styringsgruppemøtet til 0 – 24 samarbeidet den 19. september 2019, der IMDi var til stede.
IMDi bes i første omgang om å bidra inn i det pågående arbeidet med å kartlegge og
vurdere sektorenes ansvar og tilbud til målgruppen når det gjelder arbeidet med barn
og unge som begår, eller står i fare for å begå, kriminelle handlinger.
Det vil kunne bli gitt ytterligere oppdrag til IMDi fra departementet om arbeidet med
den nye handlingsplanen på et senere tidspunkt.
IMDi skal informere KD når arbeidet er ferdigstilt.
5. BUDSJETTRAMMEN OG FULLMAKTER FOR 2019
5.2 Oppsummering – bevilgning til disposisjon for IMDi på berørte poster
Kap./post
Kap. 291, post 21

Postnavn
Spesielle driftsutgifter, kan
overføres

Beløp
32 915 000 kroner

Med hilsen

Lisbeth Fransplass (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege Wilsberg
fung. avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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