
  
 

 

      
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 
2021 
 
Ramme: 434.033 kroner 
Søknadsfrist: 19.02.21 
 
 
Hovedmål for ordningen 
Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og 
deres barn.  
 
Hvem kan søke? 
Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig 
organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-
offentlig basis. 
 
Målgrupper 
Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente,  
arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, samt beboere i 
mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.  
 
 
Hvem forvalter ordningen? 
Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner1. Kommunene forvalter 60 % av 
tilskuddsmidlene, og midlene fordeles mellom kommunene i forhold til kommunenes 
innvandrerbefolkning.  
 
Hvilke søknader skal til kommunen? 
Organisasjoner som er registrert i kommunen kan søke kommunen om støtte til lokale tiltak og 
prosjekter. Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte fra kommunen. Driftsstøtte 
tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.  

Hvilke søknader skal til IMDi? 
Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi (se 
nærmere beskrivelse og krav til slike prosjekter nedenfor). Innvandrerorganisasjoner på regionalt 
eller fylkesnivå (inkl. innvandrerråd) kan søke IMDi om støtte til drift. 

IMDi kunngjør ordningen i eget rundskriv på www.imdi.no/tilskudd, og søknad sendes via IMDis 
søknadsportal. Søknadsfrist til IMDi er: 18. februar 2021. 

Delmål for ordningen 
Ordningen er delt inn i følgende delmål: 
 

                                                           
1 Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo 
Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.  
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Del A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og 
øvrig befolkning. Motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og 
diskriminering  
Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og 
aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike 
grupper i lokalsamfunnet. 
 
Tiltakene skal videre stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og 
skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse, samt bidra til målrettet 
arbeid mot rasisme og diskriminering.  
Det gis støtte til:  

• Prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser 
mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.  

• Aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å til å motvirke fordommer, hat, 
rasisme og diskriminering.  
 

Del B) Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller 
utdanning blant innvandrere 
Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap 
om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig 
kvalifisering og opplæring.  
 

• Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, 
gjennom norsktrening, digital kunnskap, arbeidsrettede tiltak og informasjon om det norske 
samfunnet. Informasjonstiltak kan omfatte bl.a. lover og regler (rettigheter og plikter i 
arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)  

 
Del C) Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse   
Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep. 
Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse 
forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta 
opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk 
lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.  
 

• Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger. 

 
Det kan søkes om støtte til prosjekter med ett eller flere delmål 
Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller flere av de tre 
delmålene (del A, B C ovenfor).  
 
Prosjekter av nasjonal karakter 
Søknader av nasjonal karakter skal sendes til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  
Dette er: 

• Prosjekter i regi av sentralleddet i landsdekkende frivillige organisasjoner, herunder 
organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi. Her omfattes også søknader om midler 
som skal viderefordeles til lokalforeninger via organisasjonenes sentralledd (gjelder ikke 
lokalforeninger i de 20 ovennevnte kommunene).   
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• Prosjekter som skal utvikle metoder og samarbeidsformer som har overføringsverdi til 
organisasjoner/prosjekter i resten av landet.  

 
Hva kan støtten brukes til? 
Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige 
organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr 
som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene. Prosjektmidlene kan ikke brukes til 
investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene. 
 
Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge. Det gis ikke heller ikke støtte til 
konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge. 
 
 
Hvilke prosjekter/tiltak/organisasjoner får støtte?  
Når IMDi eller kommunen skal velge hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig: 

• At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige 
• At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare 
• Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov 
• En realistisk fremdriftsplan 
• Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets 

resultatmål 
• At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området 
• At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn 
• Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn 
• At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene  
• At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og 

andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket 
• Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter 

hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening) 
• Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater 

aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder) 
• Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper 

(del A). 
 
For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på: 

• Avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden. 
• Avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak. 
• Avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere 

som næringsliv og andre organisasjoner. 
 
Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:  

• Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende 
medlemmer for å kunne få støtte. 

• Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si 
medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. 
Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. 

• For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå 
mål for ordningen (se hovedmål for ordningen og delmål A). 

• Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen 
for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke. 
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Hvor mye kan det søkes om? 
Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil kr 1 mill. og til enkelttiltak og aktiviteter 
på minimum 10 000 kroner.  
 
Driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner tildeles etter veiledende satser: 

o Under 30 medlemmer: 25 000 kroner 
o Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner 
o Over 80 medlemmer: 75 000 kroner 

 
Krav til søknadens form og innhold  
Søknad til kommunen sendes vi eget søknadsskjema/ via kommunens søknadsportal.  
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  
Om søker: 

• Søkers navn 
• Adresse, telefonnummer og e-postadresse 
• Organisasjonsnummer  
• Kontonummer for overføring av tilskudd 
• Kontaktperson(er) 
• Vedtekter (vedlegges søknaden) 
• Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste 

årsberetning/regnskap vedlegges) 
• Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak? 

 
Om prosjektet/tiltaket: 

• Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen 
• Målgruppe og geografisk område 
• Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere) 
• Mulighet for koordinering med andre organisasjoner 
• Tidsplan for gjennomføringen 
• Forventede resultater 

 
Finansiering: 

• Budsjett for tiltaket/prosjektet 
• Finansieringskilder for prosjektet 

o Søkers egenandel 
o Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter 
o Ev. andre inntektskilder (hvilke). 
o Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette. 

 
Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til 
slike oppgaver i organisasjonen. 
 
Rapportering 
Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen 
beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.   
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Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter 
regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer 
skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 
 
Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte. 


