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STATSBUDSJETTET 2016, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV
NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ INTEGRERINGSFELTET – TILSAGN OM
STØTTE FOR 2016
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet viser til Prop. 1 S (2015–2016) og til Stortingets
behandling av statsbudsjettet (Innst. 16 S (2015–2016)). Stortinget har vedtatt at det
skal gis kr. 20 295 000 i øremerket driftsstøtte til nasjonale ressursmiljø på
integreringsfeltet i 2016. I tråd med Stortingets vedtak gir IMDi herved Antirasistisk
Senter tilsagn om driftstilskudd for 2016 på

Kr. 2 175 000,Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet fremgår av Prop. 1 S (2015-2016), s. 68: «Målet med tilskotet til
nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er å medverke til auka deltaking i, og auka
tillit til, samfunnet blant innvandrarar og barna deira. Tilskotet skal medverke til å gi alle
dei same moglegheitene, rettane og pliktene når det gjeld å delta i samfunnet og å ta i
bruk eigne ressursar.»
Videre står det i Prop. 1 S (2015-2016) på s. 68: «Dei nasjonale ressursmiljøa har ei viktig
rolle i å følgje innvandrings- og integreringsfeltet. Dei skal mellom anna vere ei kjelde til
alternativ kunnskap, formidling av erfaringar og synspunkt frå innvandrarar og barna
deira. Miljøa skal samle og formidle eksisterande kunnskap og kompetanse på
integreringsfeltet basert på erfaring, ei brei kontaktflate og solid forankring i ulike
miljø.»
Vilkår for tilskuddet
Den årlige driftstøtten skal dekke aktiviteter og tiltak som inngår i en årsplan,
driftsutgifter, årsmøter/medlemsmøter og lønnet kontorarbeid. Aktiviteter og prosjekter
utover kjerneaktivitetene bør finansieres over andre tilskuddsordninger. Ytterligere
støtte over denne ordningen for 2016 kan ikke påregnes.
IMDi forutsetter at tilskuddet benyttes i tråd med målet for tilskuddsordningen. Det
forutsettes også at virksomheten drives innenfor de økonomiske rammer som er til
rådighet, og at økonomistyringen i organisasjonen er god.
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Videre forutsettes det at organisasjonene som mottar tilskudd over ordningen arbeider
innenfor norsk lov og alminnelig rettspraksis, derunder Arbeidsmiljøloven og
Personopplysningsloven.
Tilskuddet vil bli utbetalt av IMDi i to terminer: februar og august i 2016. Eventuelt for
mye utbetalt tilskudd i én termin vil bli trukket fra ved neste terminutbetaling.
Som vilkår for terminutbetaling i februar 2016 skal IMDi ha mottatt:
- Skriftlig utbetalingsanmodning fra styret, med bekreftelse på at vilkårene for tilskudd
for 2016 er akseptert. Anmodningen skal være underskrevet.
- Virksomhetsplan og budsjett for 2016.
Vennligst oppgi kontonummer for utbetaling av tilskudd i utbetalingsanmodningen.
Tilskuddet vil bli utbetalt så snart utbetalingsanmodningen, virksomhetsplan og budsjett
foreligger.
Som vilkår for terminutbetaling i august 2016 skal IMDi ha mottatt:
- Årsrapport (resultatrapport), regnskap og revisjonsberetning for 2015 innen 01.04.16
(jfr. tilskuddsbrev for driftsstøtte i 2015).
- Revidert budsjett for 2016 innen 01.08.16
- Regnskap for perioden 1. januar – 30. juni innen 01.08.16
Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan midlene er brukt og på måloppnåelse, i
henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Rapporten skal vise hvordan
organisasjonen har nådd målene som er gjelder for denne tilskuddsordningen, jf Prop. 1
S (2015-2016). Rapporten sendes IMDi på e-post til post@imdi.no.
I regnskapene skal alle inntektskildene fremkomme. For tilskudd til nasjonale
ressursmiljø på integreringsfeltet kreves ordinær revisorattest (ISA700) til
årsregnskapet.
Dersom det innsendte materialet ikke tilfredsstiller de krav som er stilt, og dette ikke blir
fulgt opp fra tilskuddsmottakerens side, vil støtte for 2016 ikke bli utbetalt.
Utbetalt tilskudd som blir misligholdt vil bli innkrevd og ytterligere sanksjoner kan
vurderes.
Frist for årsrapportering for tilskudd i 2016 er 1. april 2017.
Vedtaket er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.
Vi minner om Justis- og beredskapsdepartementets, Integrerings og
mangfoldsdirektoratets og Riksrevisjonens innsynsrett i regnskapet, jf.
Forvaltningslovens § 28.
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STATSBUDSJETTET 2015, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV
NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ INTEGRERINGSFELTET – TILSAGN OM
STØTTE FOR 2015
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet viser til Prop. 1 S (2015-2015) hvor
regjeringen foreslår å gi kr. 15,5 mill. i øremerket driftsstøtte til nasjonale
ressursmiljø på integreringsfeltet i 2015 og til Stortingets behandling av
statsbudsjettet. I tråd med Stortingets vedtak gir IMDi herved Antirasistisk senter
tilsagn om driftstilskudd for 2015 på
Kr. 2 175 000,Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet fremgår av prop. 1 S (2014-2015), s. 63:
“Målet med tilskotet til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er å medverke til
auka deltaking i, og auka tillit til, samfunnet blant innvandrarar og barna deira.
Tilskotet skal medverke til å gi alle dei same moglegheitene, rettane og pliktene når
det gjeld å delta i samfunnet og å ta i bruk eigne ressursar.”
Videre står det i prop. 1 S (2012-2013) på s. 63:
”Dei nasjonale ressursmiljøa vil ha ei viktig rolle i å følgje innvandrings- og
integreringsfeltet. Dei skal mellom anna vere ei kjelde til alternativ kunnskap,
formidling av erfaringar og synspunkt frå innvandrarar og barna deira. Miljøa skal
samle og formidle eksisterande kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert
på erfaring, ei brei kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrarmiljø. Miljøa skal
dekkje ulike behov i arbeidet med integrering.”

Vilkår for tilskuddet
Den årlige driftstøtten skal dekke aktiviteter og tiltak som inngår i en årsplan,
driftsutgifter, årsmøter/medlemsmøter og lønnet kontorarbeid. Aktiviteter og
prosjekter utover kjerneaktivitetene bør finansieres over andre tilskuddsordninger.
Ytterligere støtte over denne ordningen for 2015 kan ikke påregnes.
IMDi forutsetter at tilskuddet benyttes i tråd med målet for tilskuddsordningen. Det
forutsettes også at virksomheten drives innenfor de økonomiske rammer som er til
rådighet, og at økonomistyringen i organisasjonen er god.
Videre forutsettes det at organisasjonene som mottar tilskudd over ordningen
arbeider innenfor norsk lov og alminnelig rettspraksis, derunder Arbeidsmiljøloven og
Personopplysningsloven.
Tilskuddet vil bli utbetalt av IMDi i to terminer: januar og august i 2015. Eventuelt for
mye utbetalt tilskudd i én termin vil bli trukket fra ved neste terminutbetaling.
Som vilkår for terminutbetaling i januar 2015 skal IMDi ha mottatt:
- Skriftlig utbetalingsanmodning fra styret, med bekreftelse på at vilkårene for
tilskudd for 2015 er akseptert. Anmodningen skal være underskrevet.
- Virksomhetsplan og budsjett for 2015
Vennligst oppgi kontonummer for utbetaling av tilskudd i utbetalingsanmodningen.
Tilskuddet vil bli utbetalt så snart utbetalingsanmodningen, virksomhetsplan og
budsjett foreligger.
Som vilkår for terminutbetaling i august 2015 skal IMDi ha mottatt:
- Årsrapport (resultatrapport), regnskap og revisjonsberetning for 2014 innen
01.04.14 (jfr. tilskuddsbrev for driftsstøtte i 2014).
- Revidert budsjett for 2015 innen 01.08.15
- Regnskap for perioden 01.01.-30.06.15 innen 01.08.15
Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan midlene er brukt og på
måloppnåelse, i henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Rapporten skal vise
hvordan organisasjonen har nådd målene som er gjelder for denne
tilskuddsordningen, jf Prop. 1 S (2014-2015). Rapporten sendes IMDi på e-post til
post@imdi.no.
I regnskapene skal alle inntektskildene fremkomme. For tilskudd til nasjonale
ressursmiljø på integreringsfeltet kreves ordinær revisorattest (ISA700) til
årsregnskapet.
Dersom det innsendte materialet ikke tilfredsstiller de krav som er stilt, og dette ikke
blir fulgt opp fra tilskuddsmottakerens side, vil støtte for 2015 ikke bli utbetalt.
Utbetalt tilskudd som blir misligholdt vil bli innkrevd og ytterligere sanksjoner kan
vurderes.
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Frist for årsrapportering for tilskudd i 2015 er 1. april 2016.
Vedtaket er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.
Vi minner om Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets, Integrerings og
mangfoldsdirektoratets og Riksrevisjonens innsynsrett i regnskapet, jf.
Forvaltningslovens § 28.
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Morten Tjessem
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STATSBUDSJETTET 2014, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV
NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ INTEGRERINGSFELTET – TILSAGN OM
STØTTE FOR 2014
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet viser til Prop. 1 S (2013-2014) hvor
regjeringen foreslår å gi kr. 14 mill. i øremerket driftsstøtte til nasjonale ressursmiljø
på integreringsfeltet i 2014. I tråd med Stortingets vedtak gir IMDi herved
Antirasistisk senter tilsagn om driftstilskudd for 2014 på
Kr. 2 175 00,Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet framgår av prop. 1 S (2013-2014), s. 63:
“Målet med tilskotet til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet er å medverke til
auka deltaking i, og auka tillit til, samfunnet blant innvandrarbefolkninga. Tilskotet
skal medverke til at alle har dei same moglegheitene, rettane og pliktene når det
gjeld å delta i samfunnet og å ta i bruk eigne ressursar. Arbeidet mot diskriminering
skal framleis prioriterast.”
Videre står det i prop. 1 S (2012-2013) på s. 63:
”Dei nasjonale ressursmiljøa vil ha ei viktig rolle i å følgje innvandrings- og
integreringsfeltet. Dei skal, mellom anna, vere ei kjelde til alternativ kunnskap,
formidling av erfaringar og synspunkt frå innvandrarbefolkninga. Miljøa skal samle og
formidle eksisterande kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet, basert på
forsking, erfaring, brei kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrarmiljø. Miljøa
skal dekkje ulike behov i arbeidet med integrering.”
Vilkår for tilskuddet

Den årlige driftstøtten skal dekke aktiviteter og tiltak som inngår i en årsplan,
driftsutgifter, årsmøter/medlemsmøter og lønnet kontorarbeid. Aktiviteter og
prosjekter utover kjerneaktivitetene bør finansieres over andre tilskuddsordninger.
Ytterligere støtte for 2014 kan ikke påregnes.
I IMDi forutsetter at Antirasistisk senter benytter tilskuddet i tråd med målet for
tilskuddsordningen. Det forutsettes også at virksomheten drives innenfor de
økonomiske rammer som er til rådighet, og at økonomistyringen i organisasjonen er
god.
Det forutsettes at organisasjonene som mottar tilskudd over ordningen arbeider
innenfor norsk lov og alminnelig rettspraksis, derunder Arbeidsmiljøloven og
Personopplysningsloven.
Tilskuddet vil bli utbetalt av IMDi i to terminer: januar og august i 2013. Eventuelt for
mye utbetalt tilskudd i én termin vil bli trukket fra ved neste terminutbetaling.
Som vilkår for terminutbetaling i januar 2013 skal IMDi ha mottatt:
- Skriftlig utbetalingsanmodning fra styret, med bekreftelse på at vilkårene for
tilskudd for 2014 er akseptert. Anmodningen skal være underskrevet.
- Virksomhetsplan og budsjett for 2014
Vennligst oppgi kontonummer for utbetaling av tilskudd i utbetalingsanmodningen.
Tilskuddet vil bli utbetalt så snart utbetalingsanmodningen foreligger.
Som vilkår for terminutbetaling i august 2014 skal IMDi ha mottatt:
- Årsrapport (resultatrapport), regnskap og revisjonsberetning for 2013 innen
01.04.14 (jfr. tilskuddsbrev for driftsstøtte i 2013).
- Revidert budsjett for 2014 innen 01.08.14
- Regnskap for perioden 01.01.-30.06.14 innen 01.08.14
Tilskuddsmottakerne skal rapportere på hvordan midlene er brukt og på
måloppnåelse, i henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Rapporten skal vise
hvordan organisasjonen har nådd målene som er gjelder for denne
tilskuddsordningen, jf Prop. 1 S (2013-2014). Rapporten sendes IMDi på e-post til
post@imdi.no.
I regnskapene skal alle inntektskildene fremkomme. For tilskudd til nasjonale
ressursmiljø på integreringsfeltet kreves ordinær revisorattest (ISA700) til
årsregnskapet.
Dersom det innsendte materialet ikke tilfredsstiller de krav som er stilt, og dette ikke
blir fulgt opp fra tilskuddsmottakerens side, vil ytterligere støtte for 2014 ikke bli
utbetalt.
Utbetalt tilskudd som blir misligholdt vil bli innkrevd.
Frist for årsrapportering for tilskudd i 2014 er 1. april 2015.
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Under forutsetning av at tilskuddet anvendes i tråd med Stortingets forutsetninger for
ordningen, vil IMDi fra og med 2014 ikke kreve tilbakebetaling av ubrukte
tilskuddsmidler.
Vedtaket er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.
Midlene må brukes i det året de er bevilget for. De kan ikke overføres til 2015. For
øvrig minner vi om Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets, Integrerings
og mangfoldsdirektoratets og Riksrevisjonens innsynsrett i regnskapet, jf.
Forvaltningslovens § 28.
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