
Informasjon om tilskuddsordning

Jobbsjansen 2020

Søknadsfrist: 10. februar



JOBBSJANSEN 

I Statsbudsjettet for 2020 er det avsatt 85,3 mill. til Jobbsjansen 

Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen 20. mars 2020
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MÅL

Hovedmål:

Hovedmålet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt 
fra arbeidsmarkeder og som har behov for grunnleggende kvalifisering

Delmål:

Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpasset program gi styrkede kvalifikasjoner for varig 
tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Kvalifiseringen skal foregå etter 
modell av introduksjonsordningen. 

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling.

Kriterier for måloppnåelsen:

Minst 70 % av deltakere i Jobbsjansen skal gå over i arbeid eller utdanning på videregående 
skolenivå eller på høyskole/universitet etter avsluttet program.  
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MÅLGRUPPER 

Målgrupper:

 Hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18-55 år som ikke er avhengig av sosialhjelp, og som har 
behov for grunnleggende kvalifisering for å komme i arbeid eller ordinær utdanning

 Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde

 Kvinner som var tidligere intro deltakere (må ha gått minst to år siden deltakeren fullførte programmet)
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HVEM KAN SØKE?

 Alle kommuner

 Det er åpent for interkommunalt samarbeid

 Det kan søkes om midler til nye prosjekter og til videreføring av tidligere prosjekter

 Et prosjekt som det søkes om støtte til må ha minimum 10 deltakere

 Det kan søkes om tilskudd til flerårig støtte.

 IMDi kan gi tilsagn om flerårig støtte med forbehold om at Stortinget bevilger midler til 
ordningen utover budsjettåret 2020  
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VILKÅR FOR Å FÅ STØTTE

 Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og 
kvalitative mål. 

 Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som bidrar 
til rask overgang til arbeid eller utdanning.

 Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby deltakerne utdanningsrettede løp med grunnskole eller 
elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.

 Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, 
fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter.

 Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når 
det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært  arbeid.
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VILKÅR FOR Å FÅ STØTTE ………

 Prosjektene plikter å innhente personopplysninger om deltakere som skal brukes av IMDi til 
forskningsformål. IMDi kommer tilbake til tilskuddsmottaker med mer informasjon om hvilke 
opplysninger som skal samles inn.

 Videre skal tilskuddsmottaker informere deltakerne om at med hjemmel i Introduksjonslovens § 25 skal 
det samles inn og behandles deltakernes personopplysninger til forskningsformål herunder for å foreta 
analyser for resultatoppnåelse og for en videreutvikling av tilskuddsordningen.

 Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester som for eksempel drift av 
kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. 

 De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
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STØNAD TIL DELTAKERE: 

 Deltakere i Jobbsjansen mottar stønad. Det er definert minimumsnivåer på stønaden.

 Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad skal motta minimum 1 G 

(folketrygdens grunnbeløp). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet.

 Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet.

 Stønaden er skattepliktig

 Ved fravær som ikke skyldes sykdom og annet ugyldig fravær skal medføre trekk i stønaden etter 

mønstret av introduksjonsloven § 10. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i 

overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen. 
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KRAV TIL SØKNADENS INNHOLD OG FORM

Søknaden skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

o Søkers navn

o Adresse, telefonnummer og e-postadresse

o Organisasjonsnummer

o Kontonummer for remittering av tilskudd

o Kontaktperson(er)

o Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?

o Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (Oppgi i så fall dato og saksnummer)
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KRAV TIL SØKNADENS INNHOLD OG FORM ……

Om prosjektet/tiltaket:

o Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen

o Målgruppe og geografisk område

o Antall deltakere i prosjektet

o Plan for gjennomføring

o En strategi for hvordan deltakere skal rekrutteres

o Beskrivelse av metoder og tiltak

o Forventede resultater

o Oversikt over interne og eksterne samarbeidspartnerne 
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HVOR SKAL SØKNADEN LEVERES? 

 Søknaden leveres elektronisk i IMDis søknadsportal 

 Før levering skal søknaden godkjennes elektronisk av rådmann/bydelsdirektør eller en 
annen i hans/hennes ledergruppe
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KONTAKTPERSONER I IMDI 

Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90 27 15 56

Manzoor Khan, mkh@imdi.no, tlf. 90 23 84 62
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