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FORMÅLET MED TILSKUDDSORDNING

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i 
kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid 
eller utdanning.

Tilskuddsordningen skal bidra til utprøving av prioriterte integreringstiltak 
av nasjonal verdi. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskaps- og 
metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til 
øvrige kommuner.



17.01.2020 3

PRIORITERTE OMRÅDER 2020

For 2020 er det ønskelig å få prøvd ut tiltak, innretninger, metoder og modeller innenfor følgende områder:

1. lengre kvalifiseringsløp (år 4), etter gjennomført 3-årig introduksjonsprogram

2. modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører 

3. arbeidsmåter i norskopplæringen 

4. Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet 

5. tiltak som gir psykisk støtte 

6. innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som 
bidrar til overgang til arbeid og eller utdanning etter avsluttet løp 
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TOTAL RAMME: 58,4 MILLIONER KRONER
OMRÅDET 1: 20 MILL., OMRÅDET 2: 10 MILL., OMRÅDET 5: 5 MILL., Øvrige satsningsområder 23,4 
MILL. 

MÅLGRUPPER FOR ORDNINGEN: innvandrere, men nyankomne som er omfattet av 
introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres. 

HVEM KAN SØKE?: Alle kommuner kan søke, men det stilles særlige krav og vilkår for de som søker 
prosjektfinansiering innen hvert områdene.

FINANSIERINGSPERIODE: Det kan søkes støtte til prosjekter opp til 3 år. Tilskuddsmidler tildeles 
ett år om gangen. 
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Presisering av målgruppe
Målgruppen er deltakere som har gjennomført et 3-årig introduksjonsprogram og som har behov for et 
forlenget kvalifiseringsløp (4. år) for å gå over til arbeid eller utdanning.

Krav til søker
Det skal utbetales stønad til deltaker tilsvarende 2 G per år. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. 
Kommunen kan søke om midler til dekning av stønad opptil 1 G per deltager per år. Resterende stønad skal 
dekkes av kommunen med egne midler.

OMRÅDE 1 UTPRØVING AV ET LENGRE KVALIFISERINGSLØP
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Visualisering av et lengre kvalifiseringsløp
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Introduksjonsprogram i 3 år
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OMRÅDE 1 UTPRØVING AV ET LENGRE KVALIFISERINGSLØP
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Presisering av målgruppe
Innvandrerkvinner er prioritert målgruppe.

Krav til søker
Kommunen må inngå et samarbeid med en sosial entreprenør. Kommunen skal bidra med egenandel. 

Med sosiale entreprenører menes virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem 
og drives av de sosiale resultatene. Den sosiale entreprenøren må videre ha en forretningsmodell som kan 
gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig samt ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. 
Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.

Deltakerstønad 
Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar 
stønad. Det kan søkes om deltakerstønad opptil 1G per deltaker per år.

OMRÅDE 2 MODELLER FOR ARBEIDSRETTET KVALIFISERING I SAMARBEID 
MED SOSIALE ENTRPRENØRER
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Presisering av tematikk
Flerspråklighet som ressurs i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for 
språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Presisering av målgruppe 
Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av 
introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert.

Krav til søker
Prosjektet må ha minimum 15 deltakere
Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet
En veileder skal støtte prosjektet og delvis lønnes av prosjektet 
Utprøving av digitale verktøy
Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe

OMRÅDE 3 ARBEIDESMÅTER I NORSKOPPLÆRINGEN
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Presisering av tematikk
Utvikle og prøve ut opplæring for voksne innvandrere som kan støtte opp under eller forberede for 
deltakelse i ordinær utdanning, eventuell opplæring med mål om delkompetanse i samarbeid med 
fylkeskommunen. 

Presisering av målgruppe 
Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av 
introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert.

Krav til søker 
Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere
Elementene eller opplæringen som utvikles og prøves ut, må være tilpasset regionalt behov for arbeidskraft
IMDi kan stille krav til leveranser utover det som prosjektet har uttrykt i prosjektsøknaden
Utarbeidelse av skriftlig materiell 

OMRÅDE 4 STANDARDISERTE ELEMENTER I INTRODUKSJONSPROGRAMMET



OMRÅDE 5 TILTAK SOM GIR PSYKISK STØTTE
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Presisering av tematikk

Arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte etter f.eks. modell fra Fontenehuset el. 
Arbeidsmåter/metoder skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet

Presisering av målgruppe

Nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

Krav til søker 

Det er en fordel at kommunen benytter seg av Helsedirektoratets nasjonale veileder Helseundersøkelse i 
kartlegging av nyankomne flyktninger, innvandrere og familiegjenforente sin psykiske helse.

Det er en forutsetning at kommunen legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom helse- og 
kvalifiseringsaktører.
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Presisering av målgruppe 
Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av 
introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert.

Krav til søker
Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.

OMRÅDE 6 INNOVATIVE LØSNINGER I INTRODUKSJONSORDNINGEN
OG OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP



Har du flere spørsmål, ta kontakt!
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