Mangfold er
hverdagen
IMDis strategi

"Norge er et mangfoldig samfunn
– og har vel alltid vært det"

Mangfold er hverdagen!
Navnet på IMDis nye strategi sier det meste: Norge er et mangfoldig samfunn - og har vel alltid vært det.
Men befolkningen blir stadig mer sammensatt og mangfoldig. Det må ligge til grunn for all samfunnsplanlegging.
IMDis oppdrag er å fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Vår nye strategi “Mangfold er
hverdagen” skal gi retning for hvor og hvordan dette oppdraget skal løses.

Strategien er basert på tre satsingsområder:

Samarbeid
med
kommuner

Samarbeid
med sektormyndigheter

Utvikling av
IMDi som
kompetansesenter

IMDi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse
om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig.
IMDi skal også styrke befolkningens kunnskap om integrering og mangfold gjennom å iverksette og formidle
resultater fra relevant forskning.
‘Samarbeid’ er et viktig stikkord og en suksessfaktor, både internt og i møte med kommuner og
sektormyndigheter. Ved å arbeide i tråd med denne strategien vil IMDi bli i stand til å levere stadig
bedre tjenester. Jeg ønsker oss alle lykke til med denne ambisjonen!

Geir Barvik
Direktør
22. mai 2012
Les hele strategien på www.IMDi.no

"Kommunene er IMDis viktigste
samarbeidspartnere"

IMDis
samfunnsoppdrag
Befolkningen i Norge blir mer sammensatt etnisk,
kulturelt og religiøst. Innvandrere og deres barn bor
i alle landets kommuner. Statistisk sentralbyrås (SSB)
befolkningsframskrivinger fram mot 2040 viser at
andelen innvandrere vil øke i hele landet. Det norske
samfunnet har dermed et mangfold av ressurser
i befolkningen, og det er nødvendig og viktig
å ta alle disse ressursene i bruk.
IMDi skal fremme like muligheter og levekår
i et mangfoldig samfunn gjennom å styrke
innvandreres muligheter til å delta og
bidra i arbeids- og samfunnsliv.

Å arbeide i IMDi
IMDi skal være samordnet, effektivt og yte god service.
IMDi skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter levere tjenester av høy kvalitet,
med faglig forankring og relevans til sine samarbeidspartnere. Dette forutsetter ledelse, organisering
og arbeidsprosesser som verdsetter samarbeid, kunnskaps-og kompetanseutvikling og -deling, både internt
og eksternt.
IMDis medarbeidere skal ha bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn og unik
integreringsfaglig kompetanse. I 2012 har rundt 30 prosent av IMDis
medarbeidere innvandrerbakgrunn.

IMDis strategiske
prioriteringer
IMDi har tre strategiske prioriteringer:
• Samarbeid med kommunene
• Samarbeid med sektormyndighetene
• Utvikling av IMDi som kompetansesenter

IMDi skal utvikle seg videre som et kompetent,
profesjonelt fagorgan og en etterspurt samarbeidspartner for kommunene og statlige sektormyndig
heter.
Kommunene
Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere.
Det er i kommunene innvandrerne bor, går på skole,
arbeider og deltar i samfunnslivet for øvrig. IMDi
skal styrke kommunenes arbeid med bosetting og
kvalifisering av flyktninger og familiegjenforente,
samt utvikling av tjenester for en mangfoldig
befolkning.
Sektormyndighetene
IMDi skal bidra til at andre statlige sektormyndigheter
oppnår sine mål. IMDi skal også bidra til å fremme
samarbeidet mellom ulike statlige sektormyndigheter,
slik at innsatsen overfor kommunene i arbeidet med
integrering og mangfold blir mer koordinert.

Kompetansesenter
Som kompetansesenter skal IMDi arbeide helhetlig
og systematisk for å øke kunnskapen om integrering
og mangfold. Gjennom systematisk kunnskaps
innhenting om innvandrere skal IMDi gi faglige
innspill til og være premissleverandør for
regjeringens utvikling av integreringsog mangfoldspolitikken.
IMDi skal formidle kunnskap om
integrering og mangfold og gjøre
den kjent og lett tilgjengelig
for direktoratets viktigste
samarbeidspartnere
og befolkningen
for øvrig.

"IMDi lykkes
når samarbeidspartnerne lykkes"

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 8059 Dep., N-0031 Oslo
Telefon: 24 16 88 00
post@IMDi.no
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