Rundskriv nr. 17-2022

Vår ref:

21-26

Dato:

31.01.2022 (oppdatert
søknadsfrist 03.03.2022)

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak 2022 satsningsområde 7: Forsøk nasjonal samarbeidsmodell for
tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og er basert på
retningslinjer fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 01.01.22, i henhold til § 8 i
Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i
staten.
Det skal etableres et forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og
yrkesopplæring, under ledelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Forsøket skal
gjennomføres i perioden 2022-2026.
Deltakende fylkeskommuner skal inngå en regional samarbeidsavtale med NAV, kommuner,
opplæringskontor/aktuelle arbeidsgivere om organisering og gjennomføring av opplæringen.
Fylkeskommunene skal konkretisere og prøve ut samarbeidsmodellen gjennom å opprette og tilby
tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for én klasse med inntil 20 elever sitt fylke. Opplæringen skal
følge ordinære læreplaner.
IMDi har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen, og skal drive forsøket og videreutvikle
samarbeidsmodellen i samarbeid med deltakende fylkeskommuner. IMDi skal videre bidra til
kunnskapsutvikling på feltet og sørge for erfaringsdeling internt i forsøket og mellom forsøket og
andre fylkeskommuner, samt dokumentere forsøket.
Som del av forsøket skal det inngås nasjonal samarbeidsavtale mellom IMDi, Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse, Arbeids- og velferdsdirektoratet og parter i arbeidslivet. Det
nasjonale samarbeidet skal støtte opp under gjennomføringen av forsøket i fylkene.

Søknadsfrist: 10.3.2022

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes og
fylkeskommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning, jf.
rundskriv 8/2022 Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.
Formålet med satsningsområde 7 av tilskuddsordningen er å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell
for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, under ledelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

IMDi Postboks 672 - 8508 Narvik I Tollbugata 20 Oslo I Telefon: 24 16 88 00
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Det skal opprettes et forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring i tre fylker, som skal
gjennomføres i perioden 2022-2026, hvor samarbeidsmodellen står sentralt.

Målgruppe for ordningen

Målgruppen for forsøket er voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring etter
Opplæringsloven §4a-3, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring
uten tilrettelegging. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf §2 og
§17) eller integreringsloven (jf § 9 og §28), skal prioriteres.

Tilskuddsmottaker

Alle fylkeskommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte, se nedenfor.

Kriterier for å få tilskudd

Fylkeskommuner kan søke om midler til å delta i forsøket. I forsøket skal fylkeskommunen
opprette regionalt samarbeid med NAV, kommuner og aktuelle arbeidsgivere/opplæringskontor om
opprettelse og gjennomføring av fag- og yrkesopplæring tilrettelagt målgruppen. Deltakende
fylkeskommuner forplikter seg til å bidra til erfaringsdeling og evaluering av forsøket.
Fylkeskommunen skal konkretisere og prøve ut samarbeidet gjennom å opprette en klasse med
inntil 20 deltakere i sitt fylke. Klassene skal starte opp i august 2022, og deltakerne skal etter
intensjonen ha fullført fag-/svennebrev i 2026. Valg av utdanningsprogram/programområde(r) for
klassen som deltar i forsøket skal baseres på regionale behov. IMDi forutsetter at fylkeskommunen
velger fagretning på opplæringstilbudet utfra fag-/yrkeskompetanse som det er dokumentert høy
etterspørsel etter i arbeidsmarkedet, samt at valg av utdanningsprogram/programområde(r) vil gi
en så jevn kjønnsfordeling i forsøksklassen som mulig. Opplæringen skal følge ordinære
læreplaner, og benytte en vekslingsmodell. Opplæring i norsk skal foregå både parallelt med og i
sammenheng med programfagene og opplæringen i bedrift.
Samarbeidet om organiseringen og gjennomføringen av opplæringen skal konkretiseres i en
regional avtale, som beskriver hvordan aktørene skal samarbeide om:
•
•
•
•
•
•

rekruttering og oppfølging av deltakere
praksis- og læreplasser
hvordan deltakere skal sikres livsopphold gjennom hele opplæringsløpet
norskopplæring
veiledning av deltakere i bedrift
ev. andre elementer. For eksempel:
- kompetanseheving av lærere og veiledere
- forsterket opplæring i fellesfag
- realkompetansevurdering

I tillegg til kriteriene over vil IMDi vektlegge i hvilken grad samarbeidsmodellen inneholder
følgende elementer:
−
−

Involvering av arbeidsgivere i rekruttering av deltakere: Samarbeidende arbeidsgivere bør

være involvert i rekrutteringsprosessen av deltakere, og om mulig bør rekrutteringsprosessen
inneholde elementer av praktisk utprøving.
Realkompetansevurdering: For deltakere som har relevant praktisk erfaring og/eller
kompetanse som er opparbeidet gjennom ikke-formell, uformell eller formell læring, bør det
gjennomføres realkompetansevurdering i aktuelle fag. Realkompetansevurderingen bør
gjennomføres på morsmål dersom det er behov for det.

I søknaden skal fylkeskommunen kort begrunne årsaken til ønske om å delta i forsøket. Søknaden
skal også inneholde en beskrivelse av hvilke etablerte eller planlagte samarbeidsstrukturer
fylkeskommunen ønsker å ha med seg inn i forsøket. Fylkeskommunen skal beskrive metodikk som
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skal brukes i opplæringen og ev. tidligere erfaringer deltakelse i forsøket skal bygge på. Det er et
premiss at fylkeskommunene skal kunne justere den regionale samarbeidsmodellen i tråd med
prinsipper som utvikles av IMDi og deltakende fylkeskommuner som en del av forsøket.

Finansiell ramme

IMDi fordeler inntil 5. mill. kr. til fylkeskommuner som deltar i forsøket i 2022, med videreføring i
2023-2026 under forutsetning om bevilgning over statsbudsjettet.

Utgifter som kan dekkes av tilskuddet

Tilskuddet kan brukes til å dekke utgifter knyttet til deltakelse i forsøket. Det kan blant søkes om
midler til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnader knyttet til drift av samarbeidet, som prosjektledelse, møtevirksomhet og
reisekostnader for ansatte
Kostnader til lærer- og veiledningsressurser
Kostnader knyttet til tilrettelegging utover opplæringslovens § 4A-3
Kostnader knyttet til individuell oppfølging av deltakere i bedrift
Kostnader til oppfølging av samarbeidende arbeidsgivere
Kompetanseheving av lærere og veiledere
Kostnader til tolk ved realkompetansevurdering
Kostnader knyttet til utvikling og opprettholdelse av et læringsfremmende og sosialt miljø i
klassen
Reisekostnader for deltakere ved store avstander, aktuelt ved ev. desentralisert modell
Nødvendig utstyr som deltakere normalt selv må bekoste

Utgifter som ikke kan dekkes av tilskuddet

Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Slik vurderer IMDi søknadene

Søknad om å delta i forsøket vurderes sett opp mot formålet med forsøket, oppfyllelse av
kriteriene beskrevet over, helhetlig prosjektplan, og IMDis vurdering av prosjektets
gjennomføringsevne. IMDi vil også vurdere søknadene utfra en totalvurdering av hvilke prosjekter
som samlet best vil kunne oppfylle forsøkets formål.

Slik søker dere

Søknaden leveres i søknadsportalen til IMDi. Her finner fylkeskommunen også informasjon om
hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. Søknaden skal bekreftes av fylkeskommunedirektør, eller
etter tildelt fullmakt via IMDis søknadsportal.

Når utbetales pengene?

Maksimum prosjektperiode for å motta tilskuddet er fire år. Tilskuddet tildeles for ett år av gangen
og utbetales etter at tilskuddet er akseptert av søker.

Rapportering
•
•
•
•

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav vil beskrives
i tilskuddsbrevet.
I rapporten må fylkeskommunen beskrive samarbeidsmodellen regionalt, utviklingen av
samarbeidet og aktiviteter i perioden det rapporteres for, hvordan tilskuddet er brukt og
deltakernes progresjon og resultat.
Tilskuddsmottaker skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og
utgifter i 2022. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet til
prosjektansvarlig i fylkeskommunen.
Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.
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Frister for rapportering

01.02.2023 – årsrapport og regnskap

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første
ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilskuddet:
Katrine Stegenborg Teigen, e-post: kst@imdi.no,tlf. 957 58 508
Åsa Linusson, e-post: asl@imdi.no,tlf. 926 53 572
IMDis sentralbord tlf. 24 16 88 00
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