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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev til IMDi for 2018 

Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2018, samt e-post fra IMDi til departementet av 30. januar 

2018 vedr. styringsparameter 5, 6 (SP 5 og SP6), og oppdrag 3.3.5 og 3.3.6.  

 

Nedenfor følger Justis- og beredskapsdepartementets justeringer og oppfølging av 

tildelingsbrevet for 2018. Vi vedlegger også kalender for styringsdialogen i 2018. 

 

3. Mål, styringsparametere og oppdrag 

3.2. Høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv 

I e-post av 30. januar gir IMDi, blant annet, innspill til å endre resultatkravet for SP5. Dette 

har også blitt fulgt opp i videre dialog 15. februar 2018. Departementet ønsker ikke å gjøre 

endringer av dette resultatkravet inneværende år. Når faktisk resultatrapportering foreligger, 

vil vi gjøre en ny vurdering for eventuell endring fra 2019. IMDi har også gitt innspill om å 

endre formuleringen av SP6. Departementet har behov for styringsinformasjon om 

gjennomstrømningen i opplæringen, i henhold til de krav som stilles i introduksjonsloven, og 

ønsker derfor ikke å gjøre endringer i ordlyden. Vi ser imidlertid behov for å korrigere 

måleutgangspunktene for SP5 og SP6, dette i tråd med innspill fra IMDi (e-post 30. januar og 

19. februar). SP5 og SP6 vil være som følger i 2018: 
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STYRINGSPARAMETER: SP5: Andel personer med rett og plikt til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap som starter i opplæring 

innen tre måneder 

Rapportering: Årsrapport 

Formål/hensikt:  

For at personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal lære 

norsk raskest mulig, bør opplæringen starte så tidlig som mulig.  

Måleutgangspunkt:  

I 2016 startet 50 prosent i opplæring innen tre måneder og 75 prosent innen seks 

måneder 

Resultatkrav: 90 prosent 

 

STYRINGSPARAMETER: SP6: Andel personer med rett og plikt til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap som oppfyller sin plikt 

innen fristen på tre år 

Rapportering: Årsrapport 

Formål/hensikt:  

For å oppnå gode språkferdigheter er det viktig at personer som starter i opplæring også 

fullfører opplæringen. 

Måleutgangspunkt:  

Av de som fikk rett og plikt i 2011, gjennomførte 88 prosent sin plikt innen fristen på tre år. 

Resultatkrav: 90 prosent 

 

I e-post av 30. januar gjør IMDi oppmerksom på at tall for opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for 2017 vil foreligge i halvårsrapport 2018, og ikke i årsrapport 2017.  

Departementet tar dette til etterretning.  

 

3.3 Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon 

3.3.5. Statlige tilsyn og fylkesmennenes klagesaker 

I tildelingsbrevet for 2018 presiseres det at IMDi skal, på bakgrunn av fylkesmennenes 

årsrapporter, rapportere om gjennomføringen av statlige tilsyn og behandling av klager i 

henhold til introduksjonsloven (både klager vedrørende introduksjonsprogrammet og 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap) per 31. desember, med omtale av hva det klages 

over, og hva som er fylkesmannens avgjørelse i de ulike klagesakene. 

 

På bakgrunn av IMDis innspill av 30. januar 2018, endres tidspunkt for rapportering på dette 

fra årsrapport til halvårsrapport. 

 

Videre blir IMDi bedt om, på bakgrunn av fylkesmennenes tilsyn og utfall av klagesaker, å gi 

tilrådning om eventuelle behov for endringer i regelverk og/eller presiseringer i rundskriv til 

introduksjonsloven. 
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Jf. e-post av 30. januar 2018, understreker departementet at IMDi skal gi en tilrådning, og 

ikke nødvendigvis en fullstendig utredning. Departementet gjør ingen endring i ordlyden i pkt. 

3.3.5 for 2018, og ber IMDi om å utdype denne problematikken ytterligere skriftlig dersom 

IMDi mener det er nødvendig.   

 

3.3.6. Statsborgerskapsseremonier og trykking av brosjyren «Velkommen til 

Norge» 

 

Pkt. 3.3.6 i tildelingsbrevet for 2018, endres til følgende: 

3.3.6. Statsborgerskapsseremonier og trykking av brosjyren «Velkommen til seremoni» 

 

Oppdrag - Utvikling  og oppfølging av program for videre områderettet innsats i 

Oslo Sør 2018-2026  

Staten og Oslo kommune har inngått en intensjonsavtale om å videreføre områdesatsingen i 
Oslo Sør for perioden 2018-2026. Det er pekt ut tre innsatsområder i satsingen: nærmiljø og 
forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning, og sysselsetting.  
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) koordinerer arbeidet fra statlig side. Det 

er etablert en interdepartemental gruppe der KD er representert.  

 

Det skal nå settes i gang et arbeid med en programbeskrivelse for satsingen. 

Programbeskrivelsen skal avklare mål og strategier, organisering, økonomiske rammer, plan 

for evaluering, tiltak og departementenes/direktoratenes/kommunens roller. 

Programbeskrivelsen skal etter planen være ferdig før sommeren 2018. KD ber IMDi bidra i 

dette arbeidet.  

 

På bakgrunn av programbeskrivelsen skal det etableres tre programstyrer knyttet til hvert av 

de tre innsatsområdene. IMDi bes ta del i programstyrene der det ansees hensiktsmessig.    

 

IMDi bes oppgi navn på kontaktpersoner innen tirsdag 10. april. Disse medarbeiderne vil bli 

kontaktet i forbindelse med igangsetting av arbeidet.   

 

3.7 Fellesføringer og øvrige krav fra regjeringen 

Endring i likestillings- og diskrimineringsloven – arbeidsgiveres redegjørelsesplikt 

videreføres. 

 

12. juni 2017 vedtok Stortinget likestillings- og diskrimineringsloven, jf. Lovvedtak 118 (2016 

– 2017). Loven trådte i kraft 1. januar 2018. 
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Etter den nye loven har ikke arbeidsgivere lenger en plikt til å redegjøre om likestilling. Dette 

innebærer at det fra 1. januar 2018 ikke er et lovpålagt krav til likestillingsredegjørelse i 

årsrapporter som utarbeides etter dette tidspunkt. 

 

På bakgrunn av et representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 

2018 (Dok. 8:61 (2017 – 2018)) som ble behandlet i Stortinget 15. desember 2017, 

innebærer nå lovendringen at alle offentlige virksomheter fortsatt skal redegjøre for faktisk 

tilstand når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for planlagte 

og iverksatte likestillingstiltak for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn. 

Det samme gjelder fremming av lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, 

livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

 

Vi ber IMDi redegjøre for ovennevnte i årsrapport for 2018.   

 

Anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker 

arbeidslivskriminalitet. 

 

Vi viser til rundskriv H-8/17 vedr. fellesføring i tildelingsbrevene for 2018. 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes av offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. IMDi skal, ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av 

inngåtte kontrakter, sikre at deres leverandører følger lover og regler. IMDi skal i 

årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 

virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.  

 

5. Budsjettrammen og fullmakter for 2018 

5.1 Budsjettrammen 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres 

 

IMDi har på oppdrag fra departementet utarbeidet en kampanje mot negativ sosial kontroll. 

Unge skal vite hvor de kan henvende seg dersom de utsettes for negativ sosial kontroll eller 

er redde for å bli sendt ut av landet. IMDi har igangsatt produksjon av tre filmer. 

 

Kampanjen er ett av flere tiltak etter høstens toppmøter om negativ sosial kontroll og unge 

som er etterlatt i utlandet. 

 

Det stilles herved 1 mill. kroner til disposisjon til IMDi for utvikling og gjennomføring av denne 

kampanjen på kap. 496, post 21 i 2018. 
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Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 

 

Vi viser til omtalen av budsjettrammen for kap. 496, post 71 i tildelingsbrevet for 2018, og til 

omtalen tilskuddsmottakere og prosjekter som er navngitt i Innst. 16 S (2017-2018). Det står 

der at 1 mill. kroner gis til Kirkens bymisjon Trondheim – søster til søster. Vi viser til tidligere 

kontakt om at dette er en feil og at midlene er holdt tilbake i påvente av avklaring i saken fra 

departementet. 

 

I Innst. 16 S (2017-2018) står det følgende: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 

Folkeparti, viser til budsjettforlik av 22. november 2017 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, 

Venstre og Kristelig Folkeparti. Flertallet viser til at en gjennom budsjettforliket øker 

posten med 12 mill. kroner, herunder tilskuddet til KIAs språkopplæringsprogram (8 mill. 

kroner), Selvhjelp for innvandrere (SEIF) (3 mill. kroner) og til prosjekt i regi av Kirkens 

Bymisjon i Trondheim – Søster til søster, Peace Painting (1 mill. kroner).» 

 

Det kan i omtalen i Innst. 16 S se ut som Peace Painting er en del av et prosjekt som driftes 

av Kirkens bymisjon og at dette prosjektet skal motta 1 mill. kroner over posten. Dette er ikke 

tilfelle, og dette har medført en feil i tildelingsbrevet til IMDi for 2018.  

 

I tråd med budsjettavtalen for 2018 mellom H, Frp, V og Krf, ber vi nå IMDi om å utbetale 1 

mill. kroner til Peacepainting som øremerket enkelttilskudd på posten. 

 

Vi ber om at IMDi utbetaler 0,5 mill. kroner til prosjektet Søster til søster i regi av Kirkens 

bymisjon i Trondheim som øremerket enkelttilskudd på posten. Vi har fått samtykke fra 

Finansdepartementet til å overskride bevilgningen på kap. 496, post 71 med 0,5 mill. kroner i 

2018. KD vil i forbindelse med RNB 2018 foreslå inndekning for overskridelsen. 

 

Overføring av ubrukt bevilgning fra 2017 

 

Justis- og beredskapsdepartementet stiller utbrukt bevilgning fra 2017 til disposisjon for IMDi 

på følgende poster: 

      

     

Kap./post Postnavn Overføring fra 2017 

400/23 Spesielle driftsutgifter, kan 

overføres 

100 000 kroner 

495/01 Driftsutgifter 13 051 566 kroner 

496/21 Spesielle driftsutgifter – 

kunnskapsutvikling, kan 

overføres 

 

 

837 086 kroner 

496/45 Større utstyrsanskaffelser 

og vedlikehold, kan 

overføres 

 

 

13 497 435 kroner 
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497/21 Spesielle driftsutgifter, 

opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, kan 

overføres 

 

 

 

1 062 231 kroner 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Fransplass 

ekspedisjonssjef 

 

Lars Engh Førde  

fung. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen 
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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
for 2018 

 

Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2017 og 2018, samt tillegg til disse. 

 

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2018 

3.2. Høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv 

 

Presisering og utvidelse av oppdrag O4 for 2017 og O3 for 2018. Tilsvarende oppdrag 

gis Kompetanse Norge.  

 

OPPDRAG: O10: Presisering av oppdrag O4 for 2017 og O3 

for 2018 

Rapportering: Halvårsrapport og Årsrapport 

Formål/hensikt: 

Formålet med oppdraget er å etablere et introduksjonsprogram som er mer målrettet 

og har høyere kvalitet enn dagens tilbud. Programmet skal rettes mot ulike grupper 

av deltakere, og dermed gi høyere overgang til arbeid eller utdanning. 

Beskrivelse: 

Regjeringen varsler i Jeløya-plattformen at den vil reformere 

introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til gode resultater. Det er et 

premiss for utarbeidelsen av modulene at de skal bidra til at kommunene kan tilby 

kvalifisering av høy kvalitet til nyankomne innvandrere, og gjennom dette oppnå 

bedre resultater i betydningen en høyere overgang til arbeid eller utdanning enn i 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Postboks 8059 Dep. 

0031 OSLO 
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dag. Regjeringen varsler i Jeløya-plattformen at den også vil arbeide for å fornye og 

forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt grunnlag for læring og for 

deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv.  

 

Overordnet modulstruktur 

Med en overordnet modulstruktur menes en beskrivelse av aktuelle program/løp, 

moduler og målgrupper. Et sentralt element i utarbeidelsen av en modulstruktur vil 

være hvordan denne skal reguleres i introduksjonsloven.   

 

Departementet vil utrede forskjellige muligheter for å regulere bruken av moduler i 

introduksjonsprogrammet i fremtiden, for eksempel hvorvidt og i hvilken utstrekning 

et sett med moduler rettet mot ulike grupper skal erstatte dagens 

minimumselementer i introduksjonsprogrammet, jf. introduksjonsloven § 4, tredje 

ledd, og om programlengden, jf. introduksjonsloven § 5, bør variere f. eks etter 

utdanningsnivå og behov for kvalifisering. Sentrale spørsmål er blant annet hvilke 

kriterier som bør ligge til grunn for valg av program/løp og moduler, varigheten av 

de forskjellige program/løp, hvilke moduler som bør være obligatoriske innenfor det 

enkelte program/løp, forventet sluttkompetanse og dokumentasjon på denne mm.  

 

Modulene behøver ikke å være begrenset til deltakere i introduksjonsprogrammet.  

 

Som et utgangspunkt mener departementet at kompetansekartleggingen og 

karriereveiledningen den enkelte får bør danne utgangspunktet for vurderingen av 

hvilket program den enkelte skal inn i, det være seg asylsøkere, 

overføringsflyktninger eller familiegjenforente.   

 

Utviklingen av en overordnet modulstruktur for introduksjonsprogrammet bør sees i 

sammenheng med rammeverket og sporinndelingen for opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap. Vi ber derfor direktoratene også vurdere mulige forslag til 

endret innretning på opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som er tilpasset et 

fremtidig differensiert modul- og resultatbasert introduksjonsprogram. 

 

Vi ber om forslag til hvordan en helhetlig overordnet modulstruktur for reguleringen 

av moduler bør innrettes i ny introduksjonslov, samt forslag til mulig tilpassing av 

opplæringen i norsk og samfunnskunnskap innen 1.10.2018.  

 

Delleveranser 

Det er et mål at de første løpene og modulene skal bli innført og tatt i bruk i løpet av 

2019. Vi ber derfor om å få tilsendt forslag til rammeverk for minimum to løp med 

tilhørende moduler innen 15.1.2019, og ferdig utarbeidete løp og moduler med 

veiledninger, læringsressurser mm innen 1.5.2019. Dette for at modulene skal kunne 

bli tatt i bruk i løpet av høsten 2019.   
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Vi ber videre om å få tilsendt forslag til rammeverk for de resterende moduler innen 

15.1.2020, og ferdig utarbeidete løp og moduler med veiledninger, læringsressurser 

mm. innen 01.05.2020. Dette for at løpene og modulene skal kunne bli tatt i bruk i 

løpet av høsten 2020 samtidig med at endringene i introduksjonsloven med forskrifter 

etter planen skal tre i kraft. 

 

Prioriterte målgrupper og program/løp og moduler 

Vi ber direktoratet om å prioritere utarbeidelsen av program/løp med medfølgende 

moduler som særlig vil gi bedre resultater for kvinner med liten utdanning til første 

leveranse. Som en del av denne prioriteringen ber vi dere utarbeide en modul med 

mål om styrking av motivasjon og mestringsfølelse, i tråd med regjeringens ønske om 

empowerment-kurs for kvinner. For første leveranse ber vi dere primært prioritere 

moduler som inkluderer språkopplæring og arbeidsrettede tiltak. Samtidig med de 

prioriterte modulene ber vi dere også levere forslaget til moduler for deltakere med 

høyere utdanning, jf. oppdrag O4 fra 2017 til IMDi. 

 

Grunnleggende moduler 

Opplæring i norsk kultur og norske verdier i mottak bør være utgangspunkt for en 

grunnleggende modul som kan gis til personer i mottak, samt de gruppene som blir 

bosatt direkte i en kommune (overføringsflyktninger og familiegjenforente). 

Utviklingen av en eller flere grunnleggende moduler bør bl. a også sees i 

sammenheng med dagens opplæring i samfunnskunnskap. Vi ber videre om et 

forslag til hvordan kurs i foreldrestøtte (ICDP) kan innlemmes i 

introduksjonsprogrammet og gjøres obligatorisk.  

 

Regelverk og økonomiske rammer 

De første modulene skal tas i bruk fra andre halvår 2019. Det betyr at disse må være 

mulige å gjennomføre innenfor dagens regelverk og økonomiske rammer.  

 

Departementet planlegger en helhetlig gjennomgang av introduksjonsloven. 

Forslaget skal etter planen sendes på høring i våren 2019 og endringene vil tidligst 

tre i kraft høsten 2020.  Dere kan levere forslag til moduler som går utover dagens 

regelverk, men da enkelte av modulene skal kunne tas i bruk fra 2019, må de uansett 

også kunne tas i bruk innenfor dagens regelverk. Er det forslag dere mener krever 

friske midler for å kunne bli gjennomført må det leveres satsingsforslag for disse for 

budsjettet 2020. Departementet sender egen bestilling om dette.   

 

Videre oppfølging 

Det er en rask politisk utvikling på integreringsfeltet nå, grunnet arbeidet med å 

utarbeide en ny integreringsstrategi. Dette kan ha påvirkning på gjennomføringen av 

oppdragene, og det er behov for jevnlig kontakt for å sikre best mulig gjennomføring 

av oppdraget. 

 



 

 

Side 4 
 

I tilbakemeldingen fra Kompetanse Norge på utkast til oppdrag datert 29.5.18 blir det 

etterspurt en fordeling av hovedansvar for de ulike elementene i oppdraget. Vi ber 

direktoratene bli enig seg imellom om en slik fordeling av hovedansvar, og informere 

departementet om ansvarsfordelingen innen 15 dager etter at oppdragsbrevet er 

mottatt. Dette vil så bli lagt som vedlegg til oppdraget.  

 

Start: 1.1.2018 

Frist 1.5.2020 

Hovedmilepæl 1 Oversendelse av kort generell omtale av 

forslag til ordning med program/løp og 

moduler i introduksjonsprogrammet 

samt omforent forslag til begrepsbruk. 

Begge deler til bruk i 

integreringsstrategien. 

Frist 1.9.2018 

Hovedmilepæl 2 Oversendelse av forslag til hvordan en 

helhetlig overordnet struktur for 

reguleringen av program/løp og moduler 

bør innrettes i ny introduksjonslov, samt 

forslag til mulig tilpassing av 

opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap.   

Frist 1.10.2018 

Hovedmilepæl 3 Eventuelle satsingsforslag 2020 

Frist Medio oktober 

Hovedmilepæl 4 (prioriterte moduler) Forslag til prioriterte program/løp med 

medfølgende moduler og forslag til 

moduler for de med medbrakt høyere 

utdanning. Sammen med dette ber vi om 

en plan for hvordan modulene skal kunne 

bli innført og tatt i bruk i løpet av høsten 

2019. 

Frist 15.1.2019 

Hovedmilepæl 5 (prioriterte moduler) Ferdig utarbeidet innhold til modulene 

over  med veiledninger, læringsressurser 

mm.  

Frist 1.5.2019 

Hovedmilepæl 6 (resterende moduler) Forslag til resterende program/løp med 

tilhørende moduler. Modulene 

forutsettes innført og tatt i bruk samtidig 

med at endringer i integreringsloven med 

forskrifter trer i kraft høsten 2020. 

Frist 15.1.2020 
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Hovedmilepæl 7 (resterende moduler) Ferdig utarbeidet innhold til modulene 

over med veiledninger, læringsressurser 

mm. 

Frist  1.5.2020 

 

 

3.3. Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon 

OPPDRAG: O11: Informasjon til kommunene om endringer i 

introduksjonsloven og vurdere behov for 

endringer i regelverket for tilskudd 

Formål/hensikt: 

Formålet med oppdraget er å gjøre endringene i introduksjonsloven kjent i 

kommunene. Stortinget vedtok endringer i introduksjonsloven 4. juni 2018, jf. Prop. 

45 L (2017-2018) Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling 

av personopplysninger mv.) og Innst. 327 L (2017-2018). Departementet tar sikte på 

ikrafttredelse 1. september 2018. 

 

Beskrivelse: 

Departementet ber IMDi om å gjøre kjent og følge opp lovendringene overfor 

kommunene på egnet måte. 

 

Videre ber vi IMDi om oppdatere rundskriv og regelverk for tilskudd til opplæring i 

norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak, i tråd med 

lovendringene. 

 

Kunnskapsdepartementet vil sørge for forskrifter til loven, i tråd med forslagene i 

høringsnotatet fra juli 2017. Det tas sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 

samtidig med lovendringene. Rundskriv G-01/2016 vil ikke bli oppdatert. 

Start: Uke 23  

Frist informasjon til kommunene 1.9.2018 

Frist utkast til nytt tilskuddsregelverk 8.8.2018 

 

 

OPPDRAG: O12:Oppdrag om å utarbeide forslag til felles 

rutiner for informasjon og varsling mellom 

offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Formål/hensikt: 

Formålet med oppdraget er å etablere felles rutiner for informasjon og varsling 

mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse.  

 



 

 

Side 6 
 

Beskrivelse: 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, 

ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, 

Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet gis i oppdrag: 

 

- Utarbeide forslag til felles rutiner for informasjon og varsling mellom 

offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse. I dette arbeidet ber vi om at eksisterende rutiner og arbeid 

som gjøres av ulike etater ses i sammenheng.  

- Forslag til felles rutiner skal blant annet omfatte  

o saker om barn og unge står i fare for å bli/ er etterlatt i utlandet, mot 

sin vilje, 

o saker av mindre alvorlig karakter, med det formål å støtte opp om 

skolens mulighet til å komme tidlig inn i saker.  

- Forslaget skal også omtale konsekvenser av forslaget til felles rutiner, 

herunder eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser.  

 

Føringer for hvordan oppdraget skal utføres:  

Departementene ber om at direktoratene samarbeider om bestillingen, og vi ber om 

én felles tilbakemelding. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gis i oppdrag å starte 

opp og lede direktoratenes samarbeid om å etablere felles rutiner for informasjon og 

varsling. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bes om å kalle inn de øvrige 

direktoratene til et oppstartsmøte innen 20. juni. 

 

Start: Uke 23  

Frist for å ha oversendt felles utkast til 

retningslinjer til departementene 

15.11.2018 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Fransplass 

ekspedisjonssjef 

 

Hege H. Wilsberg  

fung. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen 
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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
for 2018 

Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2018, samt tidligere tillegg til dette. 

 

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2018 

3.2. Høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv 

 

OPPDRAG: O21: Vurdere hvordan tilbudene om kompletterende 

utdanning kan gjøres bedre kjent og hvordan man i 

bosettingsarbeidet kan legge til rette for økt deltakelse 

i tilbudene. 

Rapportering:  

Formål/hensikt: 

Tilbudene om kompletterende utdanning for lærere, sykepleiere og 

realister/teknologer som tilbys ved OsloMet og NTNU i Trondheim har innvandrere 

med fluktbakgrunn som en prioritert målgruppe. Det er også åpnet for at tilbudene 

kan tilbys kvalifiserte søkere fra land utenfor EU/EØS og Sveits i de tilfeller det ikke 

er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med fluktbakgrunn.  

Det er et mål å bedre informasjonen om tilbudene og legge til rette for å øke antallet 

kvalifiserte søkere med fluktbakgrunn. 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Postboks 212 Sentrum 

0103 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1592-44 

Dato 

16. november 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Beskrivelse: 

Departementet ber om at IMDi i samarbeid med OsloMet og NTNU i Trondheim og 

relevante godkjenningsinstanser, vurderer hvordan tilbudene om kompletterende 

utdanning for lærere, sykepleiere og realister/teknologer kan gjøres bedre kjent. Det 

er et mål at kommunene med ansvar for introduksjonsordningen, og andre aktører 

som arbeider med kvalifisering av flykninger og innvandrere skal ha god og 

oppdatert informasjon om tilbudene. Det er videre et mål at deltakerne i 

introduksjonsordningen og andre innvandrere i målgruppen for tilbudene skal få 

tidlig og god informasjon om disse tilbudene. Videre er det et mål om at UH-

institusjonene som tilbyr den kompletterende utdanningen kan få god og tidlig 

informasjon om potensiell etterspørsel for tilbudene.  

  
Departementet ber videre om at IMDi vurderer hvordan man i bosettingsarbeidet 

kan legge til rette for at personer som er aktuelle for tilbudene kan få lettere tilgang 

til relevant kompletterende utdanning.  

 

Departementet ber til slutt om en vurdering og eventuelle forslag til hvordan man 

innenfor introduksjonsprogrammet, der det er relevant, kan legge til rette for at 

deltakere med behov for kompletterende utdanning raskere gjøres i stand til å 

nyttiggjøre seg av de ovennevnte tilbudene for kompletterende utdanning. 

 

Finansiering:  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Start:  November 2018 

Frist:  30. januar 2019 

 

 

OPPDRAG: O22: Utrede organisering av skjermtolking i 

offentlig sektor 

Rapportering:  

Formål/hensikt:  

Formålet med oppdraget er å finne en kostnadseffektiv måte å organisere 

skjermtolking i offentlig sektor på, som ser hen til ny teknologi på feltet.  

 



 

 

Side 3 
 

Beskrivelse:  

I NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor ble det presentert et alternativ for 

organisering av skjermtolking. Modellen tok utgangspunkt i at det skulle opprettes 

regionale fjerntolkesentraler og beskrev kostnader for innkjøp av utstyr, se side 181 

til 183 i utredningen.  

 

Vi ber IMDi om å oppdatere beregningene fra NOUen og om å utrede flere 

alternativer for organisering av skjermtolking i offentlig sektor. Sett i lys av ny 

teknologi kan det tenkes flere mer kostnadseffektive måter å organisere dette på enn 

det som ble presentert i NOUen. IMDi bør samarbeide med relevante aktører på 

markedet og se hen til løsninger som er valgt i Norden. 

 

Finansiering:  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Start:  November 2018 

Frist:  10. januar 2019 

 

3.3. Øvrige oppdrag, rapportering og styringsinformasjon 

 

3.3.3. Oppfølging av regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017 – 2020) 

 

OPPDRAG: O23: Oppgaver i tilknytning til gjennomføring av 

Retten til å bestemme over eget liv. 

Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-

2020). 

Rapportering:  

Formål/hensikt: 

IMDi har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med å gjennomføre Retten til å 

bestemme over eget liv. Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse (2017-2020). Kunnskapsdepartementet overtar koordineringen av 

handlingsplanen, herunder løpende møter med departementer som har tiltak i 

handlingsplanen, utarbeidelse av fremdriftsplan, statusoversikt og samordning med 

andre handlingsplaner. Det vises til Kunnskapsdepartementets e-post til IMDi av 8. 

august 2018. 

 

Formålet med dette oppdraget er å presisere hvilke oppgaver i tilknytning til 

handlingsplanen som forblir i IMDi. 

 



 

 

Side 4 
 

Beskrivelse: 

Følgende oppgaver i tilknytning til handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv. 

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017 – 

2020 forblir i IMDi: 

 

Orienterings- og samordningsmøter på direktoratsnivå 

IMDi skal invitere samtlige direktorater med tiltak i planen til å delta i dette forumet. 

Det etablerte samarbeidet IMDi har med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og 

Helsedirektoratet er godt og hensiktsmessig. En tettere kontakt med de øvrige 

direktoratene kan bidra til å ytterligere styrke gjennomføringen av konkrete tiltak i 

handlingsplanen der flere direktorater er involvert.  

 

Ansvaret for referansegruppen 

IMDi har som ledd i koordineringsarbeidet etablert en referansegruppe som består 

av representanter for frivillige organisasjoner og ressursmiljøer. Ansvaret for 

referansegruppen forblir i IMDi, og IMDi samarbeider med de andre direktoratene 

om møter. Departementet bidrar med innspill til møteagenda og deltar når det er 

ønskelig.   

 

Erfarings- og kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt 

IMDi skal, som kompetansesenter, ivareta erfarings- og kunnskapsdeling om negativ 

sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, hovedsakelig nasjonalt, men 

også internasjonalt. 

 

Føringer for oppdraget: 

Handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år. Arbeidet med oppfølging av 

tiltakene i planen skal prioriteres hos IMDi. Kunnskapsdepartementet vil invitere 

IMDi til faste møter for informasjonsdeling og samordning, og innhente rapportering 

på fremdriften i tiltakene i handlingsplanen kvartalsvis. 

 

Finansiering: 

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Start: Løpende 

Frist: Løpende 

 

 

3.7. Fellesføringer og øvrige krav fra regjeringen 

3.7.1. Fellesføring om inkluderingsdugnad 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal arbeide systematisk for å realisere 

regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i 

personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.  

 



 

 

Side 5 
 

IMDi skal i årsrapporten redegjøre for hvordan virksomhetens rekrutteringsarbeid har 

vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Har 

IMDi hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Det er ønskelig at 

virksomheten starter å måle fra 1.7. 2018. Har IMDi færre enn fem nyansettelser i 

perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet 

til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre 

måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres.  

 

I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for 

dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og 

hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden. 

 

Se vedlagte rundskriv H-3/18 for definisjoner og øvrig informasjon om dugnaden. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hege Wilsberg (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Ingvild Sandvik 

seniorrådgiver 
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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
for 2018 

Vi viser til tillegg nr. 1 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for 

2018 av 22. mars 2018, samt brev av 28. november 2018 om belastningsfullmakt fra Justis- 

og beredskapsdepartementet (JD) på kap. 400, post 23.  

 

I tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2018 stilte Kunnskapsdepartementet (KD) 100 000 kroner til 

disposisjon for IMDi på kap. 400, post 23 (JD). Det er knyttet usikkerhet til om KD 

v/Integreringsavdelingene hadde fullmakt til å stille midler til disposisjon på JDs kap. 400, 

post 23. Usikkerheten er knyttet til overføringen av Integreringsavdelingen fra JD til KD. 

 

KD korrigerer herved beløpet som ble stilt til disposisjon i tillegg nr. 1 til tildelingsbrev til IMDi 

for 2018, og viser samtidig til belastningsfullmakt fra JD av 28. november 2018, slik at det 

totale beløpet IMDi kan belaste kap. 400, post 23 er inntil 377 703 kroner i 2018.   

  

Med hilsen 

 

 

Hege Wilsberg (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Ingvild Sandvik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
for 2018 

 

Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2018 og tillegg til dette, samt Prop. 21 S (2018 – 2019) og 

Innst. 116 S (2018 – 2019). 

 

Under følger bevilgningsendringer på poster som IMDi disponerer etter Stortinget sin 

behandling av Prop. 21 S (2018 – 2019) Endringer i statsbudsjettet 2018 under 

Kunnskapsdepartementet (Nysaldering). 

 

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 

Post 60 Integreringstilskudd 

Bevilgningen på posten økes med 329 300 000 kroner. Samlet bevilgning på posten til 

disposisjon for IMDi etter dette er 11 728 432 000 kroner i 2018. 

 

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, 

overslagsbevilgning. 

Bevilgningen på posten økes med 149 400 000 kroner. Samlet bevilgningen på posten til 

disposisjon for IMDi etter dette er 3 022 349 000 kroner i 2018. 

 

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 

Bevilgningen på posten reduseres med 900 000 kroner. Videre skal 500 000 kroner bevilges 

og utbetales til ordningen med Nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet og 

organisasjonen Human Rights Service (HRS) for å sikre at HRS opprettholder samme 

bevilgningsnivå i 2019 som i 2018. Samlet bevilgning på posten til disposisjon for IMDi etter 

dette er 108 802 000 kroner i 2018. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Postboks 212 Sentrum 

0103 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/1592-59 

Dato 

20. desember 2018 
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Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrere      

Bevilgningen på posten reduseres med 82 400 000 kroner. Samlet bevilgning på posten til 

disposisjon for IMDi etter dette er 1 929 993 000 kroner i 2018.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Hege Wilsberg (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef 

 

 

Ingvild Sandvik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi:  

Riksrevisjonen 

 



Justis- og beredskapsdepartementets  

instruks for  

økonomi- og virksomhetsstyring  

i  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

  



Innledning  
  

Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er fastsatt av Justis- 

og beredskapsdepartementet (JD) i medhold av § 3 i Reglement for økonomistyring i 

staten.  

  

Instruksen er en virksomhetsspesifikk utdyping av Reglement for økonomistyring i staten og 

Finansdepartementets Bestemmelser om økonomistyring. 

  

Formålet med instruksen er å angi IMDis myndighet og ansvar for direktoratets systemer, 

rutiner og styringsprosesser. Den skal også angi hvilke forutsetninger og krav departementet 

legger til grunn for dette. Behovet for oppdatering av instruksen vurderes jevnlig, men det 

legges ikke opp til faste, årlige oppdateringer.   

  

Krav til måloppnåelse og rapporteringer m.m. knyttet til statsbudsjettet for det enkelte år, 

behandles i angjeldende års tildelingsbrev. Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den 

løpende virksomheten videreføres. I tilfeller hvor IMDi mener det er behov for å avslutte eller 

nedprioritere oppgaver som er en del av den løpende virksomheten, eller som er gitt som 

spesielle oppdrag, skal departementet forelegges slik vurdering og godkjenne dette i forkant 

av iverksetting.   

  

2. JDs styring av virksomheten  
  
2.1 JDs overordnede ansvar  

  

JD har et overordnet ansvar for samordning av politikken og tiltak på integreringsområdet, og 

for å sikre sammenheng mellom integreringspolitikken og andre politikkområder.   

  

JD har et eget sektoransvar for bosetting av flyktninger, forvaltning av introduksjonsloven og 

statsborgerloven, og for å legge til rette for kvalitetssikret tolking til og fra ulike talespråk i 

offentlig sektor.  

  

JD har ansvar for etatsstyringen av IMDi.  

  

  

2.2 IMDis myndighet og ansvar  

  

IMDi skal bidra til å utvikle og iverksette integreringspolitikken i samsvar med 

introduksjonsloven og annet lov- og regelverk, føringer i Prop. 1 S, denne instruksen og årlige 

tildelingsbrev. IMDi skal være en premissleverandør for utvikling av politikken på 

integreringsfeltet, gi departementet faglige råd og være et kompetansesenter for kommuner og 

sektormyndigheter.   

  



Som regjeringens fagorgan på integrering, har IMDi en viktig funksjon i produksjon og 

formidling av informasjon. Gjennom FoU, kartlegginger, undersøkelser og analyser skal 

IMDi legge grunnlag for kunnskapsbasert arbeid og politikkutvikling, samt bidra aktivt til en 

opplyst debatt om integrering.  

  

IMDi skal, gjennom informasjonsformidling og kompetansebygging, være en pådriver for at 

kommuner og andre aktører blir dyktigere til å arbeide planmessig og systematisk for å nå 

målene for bosetting og integrering, samt å tilrettelegge det offentlige tjenestetilbudet til en 

mangfoldig befolkning. IMDi skal bidra til bedre bruk av innvandreres kompetanse i 

arbeidslivet og til innvandreres deltakelse i demokrati og samfunnsliv. IMDis pådriver- og 

veilederrolle gjelder innenfor rammen av sektoransvarsprinsippet, det vil si at den enkelte etat 

har et selvstendig ansvar for måloppnåelse innenfor sin sektor.  

  

IMDi er et ordinært forvaltningsorgan med bruttobudsjettering.  

  

Særskilt om ansvaret for bosetting av flyktninger  

IMDi skal bosette flyktninger som har fått opphold i Norge, i tråd med bosettingsordningen 

og de målene som til enhver tid er fastsatt av Stortinget for bosettingsarbeidet. IMDi skal 

løpende vurdere både kort- og langsiktige tiltak for å nå målene. Direktoratet skal ha et 

systematisk samarbeid med KS, fylkesmannsembetene, UDI, Husbanken, Bufdir, NAV og 

andre velferdsdirektorater, om bosetting av flyktninger.   

  

IMDi er en del av utlendingsforvaltningen, og har ansvar for å varsle andre relevante aktører 

ved omprioriteringer eller endringer i saksbehandlingen som er av betydning for den samlede 

saksflyten. Erfaringer viser at antall søknader om opphold og asyl kan variere betydelig på 

relativt kort tid. Dette stiller store krav til omstillingsevne, kompetanse og kapasitet i alle 

deler av utlendingsforvaltningen, herunder IMDi i forbindelse med bosettings- og 

integreringsarbeid.  

  

IMDi skal bidra til å følge opp målene i utlendingsforvaltningen om å være samordnet, 

effektiv og serviceorientert. Det er avgjørende med et helhetlig og godt kunnskapsgrunnlag 

for å sikre kvalitet i beslutninger. IMDi skal bidra inn i UDIs prognosegruppe, i 

Kostnadsgruppen og i Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen.  

  

Særskilt om ansvaret for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

IMDi skal bidra til regjeringens mål om at flere nyankomne innvandrere skal raskt inn i 

arbeidslivet og delta i samfunnslivet.  IMDi skal arbeide for at kommuner og andre 

sektormyndigheter på etatsnivå har god kunnskap om introduksjonsloven med forskrifter og 

for at bosettingskommuner oppfyller sine lovpålagte plikter i henhold til denne loven. IMDi 

har forvaltningsansvar for Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).   

  



IMDis arbeid med veiledning og oppfølging av kommunens gjennomføring av opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap skal skje i samarbeid med Kompetanse Norge, som har ansvar 

for faglig og pedagogisk utvikling av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  

  

IMDi har ansvar for forvaltningen av integreringstilskudd, tilskudd til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og tilskudd til kommunene for norskopplæring og kultur- og 

samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.  

  

IMDi skal fastsette tilsynstemaer for fylkesmannsembetenes tilsyn med kommunenes 

gjennomføring av introduksjonsloven. Arbeidet med tilsynstemaer på norskopplæringens 

område skal skje i samarbeid med Kompetanse Norge. Tilsynstemaer fastsettes for tre år av 

gangen.  

  

Særskilt om ansvaret for tolking i offentlig sektor  

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Denne rollen innebærer 

veiledning om bestilling og bruk av tolk samt bevillingsansvar for statsautorisasjon av 

tolker. Direktoratet skal bidra til utvikling av organisatoriske rammer og god praksis som 

sikrer forsvarlig tolking innenfor offentlig tjenesteyting, herunder bidra til at offentlig 

sektor får tilgang på nok kvalifiserte tolker i aktuelle språk. IMDi eier og drifter Nasjonalt 

tolkeregister.   

  

Særskilt om ansvaret for arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 

begrensninger av unges frihet  

IMDi skal bidra til å videreutvikle arbeidet mot tvangsekteskap, alvorlige begrensninger av 

unges frihet og kjønnslemlestelse i tråd med målene i Handlingsplan mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).  

  

2.3 Styringsdialogen  

JD ved Integreringsavdelingen (INA) styrer IMDi gjennom den formelle styringsdialogen og 

skriftlige oppdrag. Pålegg om oppdrag skal være skriftlig og skal følges opp. Styringsdialogen 

dokumenteres og er tilgjengelig i departementets arkiv.  

  

Departementet styrer IMDi gjennom økonomiske, juridiske og administrative virkemidler. De 

viktigste dokumentene i styringsdialogen i tillegg til denne instruksen, er:   

• Prop. 1 S og andre stortingsdokumenter  

• Tildelingsbrev  

• Tillegg til tildelingsbrev  

• Årsrapport  

• Annen periodisk rapportering (halvårsrapport og annen fast rapportering)  

• Referater fra styringsdialogen   

  

  



 

Tildelingsbrevet  

  

JD stiller i tildelingsbrevet (og eventuelt i tillegg til tildelingsbrevet) midler til rådighet, 

formidler overordnede mål, styringsparametere og resultatkrav og gir rammer og 

retningslinjer for IMDis virksomhet. I tillegg inneholder tildelingsbrevet en rekke oppgaver, 

krav til rapportering og presiserer hvilken myndighet IMDi har fått delegert i henhold til 

bevilgningsreglementet.  

  

IMDi skal planlegge ressursene slik at oppdrag fra JD i løpet av året kan gjennomføres.   

  

Øvrig samhandling JD - IMDi  

  

JD og IMDi skal sammen etablere systemer og rutiner som understøtter god samhandling. 

Disse rutinene må lederforankres i begge organisasjonene og skal gjøres kjent nedover i 

organisasjonene. Som ledd i samhandlingen avholdes jevnlige informasjons- og kontaktmøter. 

Departementet innkaller til disse.   

  

For å sikre god samhandling har det blitt utarbeidet særskilte rutiner på følgende områder:   

• FoU-arbeid 

• Behandling av prinsipielle spørsmål knyttet til introduksjonsloven  

• Internasjonalt arbeid  

• Håndtering av media  

  

Rutinene blir oversendt innen utgangen av 1. kvartal 2018.  

  

Oppdrag og oppgaver gjennom året, som faller utenom tillegg til tildelingsbrevet og svar på 

disse fra direktoratet, skal formidles skriftlig i e-post eller brev via fast kontaktperson i JD og 

IMDi. Alle oppdrag fra JD til IMDi skal sendes i kopi til virksomhetsleder i IMDi og 

ekspedisjonssjef i JD. 

  

Etablering av samarbeid om oppgaveløsning på saksbehandlernivå skal avtales på besluttet 

ledernivå  i JD og IMDi i forkant av igangsetting. Det utarbeides egne rutiner for etablering av 

slikt samarbeid som oversendes IMDi innen utgangen av 1. kvartal 2018.    

  

  

3. Krav til virksomhetens interne styring og øvrige bestemmelser  
  

3.1 Virksomhetsleders myndighet og ansvar  

  

IMDis direktør har myndighet til å iverksette nødvendige tiltak på sitt ansvarsområde innenfor 

rammene av Stortingets vedtak, tildelingsbrev og gjeldende regelverk.  



  

IMDis direktør har ansvar for at IMDi skal fastsette interne resultatkrav og 

styringsparametere, og foreta prioriteringer på kort og lang sikt (strategier), sørge for effektiv 

planlegging og oppfølging, samt fastsette interne instrukser, retningslinjer og 

rutinebeskrivelser for å sikre oppfyllelse av Reglementet for økonomistyring i staten, 

Bestemmelsene om økonomistyring i staten, denne instruksen og andre styringsdokumenter.  

  

IMDis direktør er ansvarlig for at IMDi har etablert forsvarlig intern kontroll.   

   

3.2 Rapportering  

  

IMDi skal rapportere til JD på måloppnåelse, styringsparametre, oppdrag og 

økonomiforvaltning m.v. iht tildelingsbrevet og statens økonomiregelverk.  

  

IMDi skal levere virksomhets- og regnskapsrapport to ganger årlig, per 30.06. og per 31.12., 

innen frister og i tråd med de kravene som er fastsatt i tildelingsbrevet tillegg til 

tildelingsbrevet og andre oppdrag. Det vises til krav til innhold i årsrapporten og oppstilling 

av årsregnskap i Bestemmelsene om økonomistyring i staten.  

  

Frister for andre løpende rapporteringer fastsettes i tildelingsbrevet eller skriftlig fra JD. Slike 

frister skal i størst mulig grad sammenfalle med fristene for virksomhets- og 

regnskapsrapportene.     

  

Straks IMDi har kjennskap til vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev 

skal JD informeres. IMDi skal fremme forslag om mulige korrigerende tiltak. Det samme 

gjelder særskilte forhold som reduserer muligheten til å overholde fastsatt budsjett.  

  

  

4. Ikrafttredelse  
  
Denne instruksen trer i kraft med virkning fra 01.01.2018.  

  

JD kan foreta senere endringer i denne instruksen. IMDi kan også ta initiativ til endringer.   

 



Statistikkrapportering 2018

Månedlig Halvårlig Årlig

Raskere bosetting av flyktninger

Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 

1. Personer i mottak som skal bosettes X X X

2. Bosettingsklare som er tildelt kommune X X X

3. Bosettingsklare som ikke tildelt kommune X X X

4. Bosettingsklare som venter på bosettingssamtale X X X

5. Bosettingsklare med familiemedlemmer som 

ikke skal bosettes
X X X

6. Tid median i mottak fra vedtak X X X

7. Gjennomsnittlig ventetid i mottak fra vedtak X X X

8.  Bosatte personer X X X



9.  Bosatte fylkesvis fra mottak, selvbosatte etter 

avtale, overføringsflyktninger og 

familiegjenforente med disse

X X X

10. Antall bosatte overføringsflykninger fordelt på 

enslige voksne, familier med barn og enslige 

mindreårige over og under 15 år :

X X X

11.      Antall bosatte fordelt på voksne, 

barnefamilier, og enslige mindreårige over og 

under 15 år, og  ytterligere spesifisert på 

nasjonalitet

X X X

12.      Andel bosatte innen 3, 6 og 12 måneder 

fordelt på voksne, barnefamiler, og enslige 

mindreårige over og under 15 år, samt ytterligere 

spesifisert på nasjonalitet

X X X

13.      Andel bosettingsplasser som benyttes til 

bosetting av det totale antallet plasser kommunene 

har fattet vedtak om (plassutnyttelse)

X X

14. Barnefamilier bosatt innen 3 og 6 mnd (antall 

familier, antall familiemedlemmer og antall barn)
X X X

15.      Enslige mindreårige fordelt på 

mottak/omsorgsenter bosatt innen 3 og 6 mnd
X X X

16.      Bosatte, gjennomsnittlig ventetid for alle, 

voksne, barnefamilier og enslige mindreårige over 

og under 15 år (dvs. fra mottak og omsorgssentre)

X X X

17.  Bosatte, median ventetid for alle, voksne, 

barnefamilier og enslige mindreårige over og 

under 15 år (dvs. fra mottak og omsorgssentre). 

X X X



18.  Andel bosettingsklare i mottak som søkes ut til 

en kommune innen to måneder etter vedtak om 

opphold

X X X

19. Beløp og antall utbetalte tilskudd til bosetting 

av personer med alvorlige, kjente 

funksjonsnedsettelser og atferdsvansker fordelt på:

         Tilskudd 1 og 2 X X X

         Alder og kjønn X X X

20. Antall bosatteog bosettingsklare enslige 

mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av 

dokumentert identitet

X X X

Delmål 2 Rask overgang til arbeid eller utdanning 

for nyankomne innvandrere – Opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Månedlig Halvårlig Årlig

20.  Antall og andel som ble omfattet av rett 

og/eller plikt til opplæring et halvår som hadde 

oppfylt sin plikt til opplæring tre år senere. Det 

skal rapporteres for dem som ble omfattet av rett 

og/eller plikt i 2015 - fordelt på rettighetskode til 

opplæring og kjønn.

X X

21.  Antall og andel av dem som ble omfattet av 

rett og/eller plikt til opplæring et halvår som var i 

opplæring ved utløpet av hvert av de to påfølgende 

halvårene. Det skal rapporteres for dem som ble 

omfattet av rett og/eller plikt i 2017 - fordelt på 

rettighetskode til opplæring og kjønn.

X X



22.  Antall og andel personer med rett og plikt til 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er i 

arbeid eller utdanning 4 år etter at de kom inn i 

målgruppen - fordelt på rettighetskode til 

opplæring og kjønn.

X

23.  Antall deltakere som har fått norskopplæring i 

løpet av det siste året - fordelt på rettighetskode til 

opplæring og kjønn.

X

24.  Antall deltakere i norskopplæring for 

asylsøkere i mottak i løpet av det siste året - 

fordelt på kjønn

X

25.  Antall og andel asylsøkere som kom i 2018 og 

som hadde deltatt i norskopplæring ved utløpet av 

året fordelt på mottakskommuner og kjønn.

X

25. Antall deltakere i opplæring 50 timer kultur- 

og samfunnskunnskap i mottak i løpet av det siste 

året - fordelt på mottakskommune og kjønn

X

26.  Antall og andel av asylsøkere som kom i 2017 

og som hadde gjennomført 50 timer opplæring i 

kultur- og samfunnskunnskap og 175 timer norsk 

fordelt på mottakskommune og kjønn

X

Flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og 

samfunnsliv
Månedlig Halvårlig Årlig

27.  Antall personer registrert i NIR med 

oppholdstillatelse som gjør at de er i personkretsen 

for introduksjonsprogrammet 31.12.2018, fordelt 

på kjønn og fylker.

X



28.  Antall personer som starter opp i 

introduksjonsprogrammet i løpet av 2018, fordelt 

på kjønn og fylker.

X

29. Andel personer som kom inn i personkretsen 

for introduksjonsprogrammet i perioden 01.10.17-

30.9.2018 som startet opp i programmet innen 3 

måneder etter at de kom inn i personkretsen.

X

30.  Antall deltakere i introduksjonsprogram 

registrert i NIR hhv. 31.6.2018 og 31.12.2018, 

fordelt på kjønn og fylker.

X X

31.  Antall og andel deltakere registrert i NIR som 

har avsluttet introduksjonsprogrammet per 31. 

desember 2018, fordelt på sluttårsak, kjønn og 

fylker, herunder:

X

•  Direkte overgang til 

arbeid/utdanning.Utdanning skal være fordelt 

på nivå, herunder vgo

X

•  Direkte overgang til grunnskole X

32.  Oppsummering av  klager i henhold til 

introduksjonsloven (både klager vedrørende 

introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap) per 31. desember 2018, hva 

det klages over og klageinstansens avgjørelse. På 

bakgrunn av klagesakene, tilrådinger om 

eventuelle behov for endringer i regelverk eller 

retningslinjer i rundskriv.

X

33.  Oppsummering av fylkesmennenes tilsyn med 

tilrådinger om eventuelle behov for endringer i 

regelverk og retningslinjer.

X



34.  Antall kommuner som har mål for opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap og 

introduksjonsprogram

X

35. Antall fagverkesteder som del av 

kompetansehevingen av programrådgiverer fordelt  

på regioner, antall deltakere pr. samling og andel 

kommuner deltatt pr. region

X

36. Antall bedrifter som har tatt kontakt med IMDi 

fordelt på regioner og antall bedrifter og 

kommuner som har blitt koblet sammen

X

Offentlige tjenester tilpasset mangfoldet i 

befolkningen – Tolk 
Månedlig Halvårlig Årlig

37.  Antall tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister 

31.12.2017 og 1.6.2018, fordelt på ulike 

kvalifikasjonskategorier, språk og kjønn.

x X

38.  Antall utstedte bevillinger som statsautoriserte 

tolker 31.12.2017 og 1.6.2018, fordelt på språk og 

kjønn.

x X

39.  Antall besøk og gjennomførte søk i 

Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
X

40. Antall kommuner i Kommuneundersøkelsen 

2017, og antall statlige etater, som har 

retningslinjer for bestilling og bruk av tolker der 

Nasjonalt tolkeregister inngår.

X

41. Antall gjennomførte tospråklige tester, fordelt på 

språk, resultat og kjønn. Resultater sammenliknet med 

tidligere år.

x x



All statistikk skal være spesifisert på kjønn der det er hensiktsmessig. Statistikken skal være 

konsistent og kvalitetssikret. Så langt det er mulig skal det også gis en vurdering av 

tallmaterialet. All statistikk skal i tillegg til vanlig format, også leveres i excel-format. 
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