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Tilskudd til Jobbsjansen 2021 – Styrking av tilskuddsrammen og 
utvidelse av søknadsfrist 
 
Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og er basert på 
retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.12.2020, i henhold til § 8 i Reglement for 
økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. 
 
Dette rundskrivet er tillegg til IMDis rundskriv 8/2021 om Jobbsjansen.   
 
IMDi har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen. 

 
1. Omfang 

 
Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å 
styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner. Disse midlene kommer i tillegg til Stortingets 
bevilgning på 110,3 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2021, som ble utlyst av IMDi i januar 
2021 jf. rundskriv 8/2021. Den totale tilskuddsrammen for Jobbsjansen i 2021 er således på 135,3 
millioner.  
 
Ekstramidlene utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av regjeringens forslag.  
 
Økning av tilskuddsrammen gjelder kun tilskuddsåret 2021. 
 
 

2. Formålet med ekstramidlene 
 
Midlene skal bidra til at flere innvandrerkvinner i målgruppen for Jobbsjansen jf. punkt 5. i 
rundskriv 8-2021, kommer ut i arbeid eller i ordinær utdanning. Det forutsettes at midlene bidrar  
til en økning i antall deltakere i prosjektene. 
 
  

3. Hvem kan søke om midlene? 
 
Alle kommuner kan søke om tilskudd. Det er åpent for interkommunalt samarbeid. 
 
 

4. Målgrupper for Jobbsjansen   
 
Samme som i IMDis rundskriv 8/2021.  
 
I tillegg kan innvandrerkvinner i hushold som er blitt avhengige av offentlige ytelser pga. 
koronakrisen herunder arbeidsledighet, permittering, konkurs av næringsvirksomhet etc. omfattes 
av Jobbsjansen i 2021.  



 
 

 

Side 2 av 2 
 

 
 

5. Kriterier for måloppnåelse, vurderingskriterier, vilkår for tilskuddet, stønad til 
deltakere, rapportering og klage: 

 
Samme som i IMDis rundskriv 8/2021.    
 
Midlene skal i utgangspunktet benyttes i 2021. Tilskuddsmottaker som ikke klarer å benytte 
midlene fullt ut i 2021 grunnet forsinkelser i prosjektarbeid pga. den pågående koronapandemien, 
kan søke om overføring av midlene til 2022.  
 
 

6. Utbetaling: 
 
Samme som i IMDis rundskriv 8/2021.1 
 
 

7. Søknadens form, innhold og frist: 
 
Ekstramidlene blir tildelt til kommuner etter søknad sammen med de midlene som ble utlyst ved 
rundskriv 8/2021. Dette betyr i praksis at kommunene leverer kun en søknad om tilskudd i 2021. 
 
Søknaden skal leveres via nettbasert tilskuddsportal, som er tilgjengelig på IMDis nettsider. Her 
finnes også informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.  
 
 

8. Utvidelse av søknadsfristen 
 
Søknadsfristen for Jobbsjansen 2021 utvides fra 25.2.2021 til 10.3.2021. 
 
 
 

9.  Kontaktpersoner 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi: 
  

Manzoor Khan, mkh@imdi.no, tlf.: 90238462 

Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90271556 

 

 

For mer informasjon om ordningen se www.imdi.no 
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