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TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 589 000 i tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, herunder grunntilskudd, til kommunen. Beløpet er utbetalt til
kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket Norsktilskudd –
Grunntilskudd.
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet.
Utbetalt tilskudd
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er
tilgjengelig på www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for utbetalingen,
se IMDinett.
Tilskuddsår
2020

Antall personer i målgruppen
5

Tilskuddsbeløp
Kr 589 000

Tilskuddets mål
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en todelt tilskuddsordning, og består av
persontilskudd og grunntilskudd. Målet med grunntilskuddet er å bedre de økonomiske
rammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Oppfølging og kontroll
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder.
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen
beholde tilskuddet.
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
Klageregler
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og
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samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
Kontakt med IMDi
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett:
https://support.imdinett.no/.
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