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for 2021 

Vi viser til tildelingsbrev til IMDi for 2021, samt tillegg til dette. 
 

4. MÅL, STYRINGSPARAMETERE, RAPPORTERING OG OPPDRAG 

4.1. Flere er i arbeid og deltar i samfunnet 
 
Oppdrag nr. 2021-019 Kvalifisering under Covid-19 – utarbeidelse av 

veileder 
Bakgrunn 
Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med koronapandemien, ble 
det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke. Integreringspakken er 
en tiltakspakke på 456 mill. kroner for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger 
og andre nyankomne innvandrer under pandemien. Vi viser her til oppdrag 2020-
021 og oppdrag 2021-03. I løpet av høsten 2020 utviklet det seg et høyt 
smittetrykk, som har ytterligere forsterket seg på nyåret. Dette gjør at det er behov 
for ytterligere veiledningstiltak ut mot kommunene. 
 
Beskrivelse av oppdraget  
IMDi og Kompetanse Norge får derfor i oppdrag å utarbeide en dynamisk veileder 
for kommunene med beskrivelse av forskjellige metoder og tiltak for å kunne gi et 
best mulig kvalifiseringstilbud til forskjellige grupper ved varierende grad av 
nedstengning. Veilederen skal være basert på best praksis, foreliggende kunnskap 
og videreutvikles utover våren ved behov. Veilederen skal være et hjelpemiddel for 
kommunene i deres kvalifiseringsarbeid etter introduksjons- og integreringsloven 
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under pandemien, og for mer digital tilrettelgging på lengre sikt. KS bør involveres 
på en måte dere tenker er hensiktsmessig.  
 
IMDi får hovedansvaret for oppdraget. 
 
Finansiering 
Oppdraget vurderes å kunne gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 
 
Frist veileder: 15.2.2021 

 
Med hilsen 
 
 
Toril Melander Stene (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Erffan Parandian 
rådgiver 
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