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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
Årsrapport

Rapportering:
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
Årsrapport

Rapportering:
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
400/23
495/01
496/21

496/45
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Postnavn
Spesielle driftsutgifter, kan
overføres
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter –
kunnskapsutvikling, kan
overføres
Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, kan
overføres

Overføring fra 2017
100 000 kroner
13 051 566 kroner

837 086 kroner

13 497 435 kroner

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
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