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Innspill til gjennomgang av «Tilskudd til nasjonale 
ressursmiljø på integreringsfeltet» (kap. 496, post 71) 
 

Det vises til tillegg 2 til tildelingsbrevet til IMDi for 2016, hvor departementet ber IMDi om å 
bidra med innspill til en gjennomgang av Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 
integreringsfeltet (kap. 496, post 71). 

I dette tillegget til tildelingsbrevet står det at departementets gjennomgang skal ta for seg i 
hvilken grad de nasjonale ressursmiljø samlet, og hver for seg, bidrar til å fremme formålet 
med tilskuddsordningen. Det skal også vurderes i hvilken grad de økonomiske virkemidlene 
bidrar til å nå formålene med tilskuddsordningen. 

IMDi skal komme med innspill til denne gjennomgangen, og innspillet skal være i form av en 
rapport, og oversendes departementet innen 9. juni 2016. I bestillingen står at denne 
rapporten skal inneholde følgende: 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av aktørene som faller inn under ordningen for 
nasjonale ressursmiljø. I beskrivelsen skal det legges vekt på hvilke hovedområder og 
målgrupper hver aktør retter seg mot. Videre bes IMDi foreta en vurdering av i hvilken grad 
de nasjonale ressursmiljøene oppfyller målsetningen, slik den er formulert i Prop. 1 S (2015-
2016) og på bakgrunn av denne vurderingen gi anbefalinger for eventuelle endringer. 

Rapporten vil derfor være tredelt: en beskrivende del, en vurderende del og en del med 
anbefalinger. Vi vil først gi en kort redegjørelse for historikken, samt beskrive hvordan 
ordningen er per i dag. Deretter vil vi beskrive organisasjonene hver for seg, og vurdere i 
hvilken grad de oppfyller målsetningen med ordningen. Dette vil utgjøre utgangspunktet for 
våre anbefalinger. Det vil således være en separat gjennomgang av hver enkelt organisasjon. 
Etter gjennomgangen av de enkelte organisasjonene, vil vi komme med vurderinger og 
anbefalinger for tilskuddsordningen som helhet.  

Innledning og tidligere evalueringer 
IMDi overtok ansvaret for denne tilskuddsordningen fra UDI i 2006. Frem til og med 2011 var 
dette en søknadsbasert ordning. Fra og med 2012 har tilskuddene blitt øremerket den 
enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet.  
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Ordningen ble evaluert av RF Rogaland Research i 2005 (Nødland m.fl 2005). Hovedmålet 
med denne gjennomgangen var å «vurdere hvordan organisasjonene enkeltvis og samlet 
bidrar til å fremme formålet med tilskuddsordningen» (Nødland m.fl 2005:9). En av 
hovedkonklusjonene var at: «Organisasjonene har samlet sett et positivt bidrag i forhold til 
de overordnede målsettinger1 i tilskuddsordningen om å fremme minoriteters interesser og 
deltakelse i det norske samfunn» (Nødland m.fl 2005:13). Det ble påpekt at tilskuddet ikke 
var en ren grunnstøtteordning, selv om det var definert slik, og videre at tilskuddet også 
fungerte som en generell driftsstøtte. Dette innebar at midlene i realiteten ikke var 
øremerket, men kunne brukes tilnærmet fritt til organisasjonens generelle virksomhet. Og 
selv om det ble spesifisert at aktiviteter eller prosjekter utover kjerneaktivitetene burde 
finansieres over andre tilskuddsordninger, var det vanskelig å identifisere skillet mellom 
kjernevirksomhet og annen virksomhet (Nødland m.fl 2005:14, 18 – 19). Dette gjorde at det 
var utfordringer knyttet til å måle og evaluere bruken og effekten av tilskuddet. Et annet 
funn var at organisasjonene «i liten grad, med et par unntak, [kunne] betraktes som 
representative organer for minoritetsinteresser» (Nødland m.fl 2005:13). Rapporten 
konkluderte med at organisasjonene vil kunne oppnå bedre resultater og måloppnåelse 
gjennom en sterkere fokusering og spesialisering med hensyn til oppgaver, kompetanse og 
strategier (Nødland m.fl 2005:161). Det ble anbefalt å dele ordningen i tre blokker: 
asylsøkere og flyktninger, likeverd og minoritetspolitikk, og bistand og brobygging. 7 av 
dagens 15 organisasjoner var på ordningen da evalueringen ble gjennomført.2  

I 2010 hadde IMDi en gjennomgang av kriteriene for fastsettelse av tilskuddene. Her ble det 
pekt på utfordringer knyttet til vurdering og oppfølging av måloppnåelse, og det ble foreslått 
tydeligere kriterier for å falle inn under ordningen og for fastsettelse av tilskuddsbeløp (IMDi 
2010).  

Ordningen i dag 
I 2016 mottar 15 organisasjoner til sammen kr. 19 295 000,- i støtte over denne ordningen. 
Tilskuddet blir som nevnt øremerket den enkelte organisasjon gjennom vedtak i Stortinget 
under behandlingen av statsbudsjettet.  

Formålet med tilskuddet er formulert i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (2015 – 2016):  

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 

                                                      
1 Den gang var formålet med tilskuddsordningen at organisasjonene skulle:  
• Være opptatt av å sikre rettighetene til asylsøkere, flyktninger og innvandrere. 
• Bygge opp kunnskap om behovene asylsøkere, flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn har, for å 

ivareta disse gruppenes interesser i samfunnet. 
• Bidra til å sikre like muligheter og bekjempe etnisk diskriminering og rasisme. 
• Fremme og tilrettelegge for kontakt, dialog og samarbeid mellom personer med innvandrerbakgrunn og 

resten av befolkningen, og mellom personer med innvandrerbakgrunn og myndighetene (Nødland m.fl 
2005:17). 

2 Disse er: Antirasistisk Senter (ARS), Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Kristent Interkulturelt Arbeid 
(KIA), MiRA-Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), 
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Den åttende 
organisasjonen, SOS Rasisme, er ikke lenger med i ordningen. Human Rights Service (HRS) kom inn på 
ordningen i 2006.  



3 
 

medverke til å gi alle dei same moglegheitene, rettane og pliktene når det gjeld å delta i 
samfunnet og ta i bruk eigne ressursar. 

Om de nasjonale ressursmiljøenes rolle og oppgaver, står det i nevnte Proposisjon:  

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 innvandrarmiljø. 

I den felles introduksjonen til ordningene under post 71 i nevnte proposisjon, står det at 
støtten til de nasjonale ressursmiljøene er driftsstøtte (s. 67).  

Basert på vedtatt statsbudsjett sender IMDi ut tilskuddsbrev til de nasjonale ressursmiljøene 
i begynnelsen av året. I tilskuddsbrevet står det at driftstøtten skal dekke aktiviteter og tiltak 
som inngår i en årsplan, driftsutgifter, årsmøter/medlemsmøter og lønnet kontorarbeid. 
Organisasjonene bes om å sende inn skriftlig utbetalingsanmodning fra styret, med 
bekreftelse på at vilkårene for tilskudd er akseptert, samt virksomhetsplan og budsjett for 
året. IMDi utbetaler deretter halvparten av det øremerkede tilskuddet. Andre del av 
tilskuddet utbetales i august samme år. Som vilkår for utbetalingen i august skal IMDi ha 
mottatt årsrapport, regnskap og revisjonsberetning for siste år, samt revidert budsjett for 
inneværende år og regnskap for perioden 1. januar – 30. juni.  

IMDi sender innen utgangen av mai inn forslag til fordeling av støtte over statsbudsjettet for 
det påfølgende år. Denne rapporten inneholder en kort oppsummering av organisasjonenes 
aktiviteter for året før, samt IMDis vurdering av om organisasjonene har et aktivitetsnivå 
som samsvarer med tildelingen.  

I tilskuddsbrevet står det at IMDi forutsetter at tilskuddet benyttes i tråd med målet for 
tilskuddsordningen, og at de skal «rapportere på hvordan midlene er brukt og på 
måloppnåelse, i henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger». IMDi har per dags dato 
ingen formell rapportering på i hvilken grad organisasjonene oppfyller formålet med 
tilskuddsordningen, eller i hvilken grad de utfører den rollen og de oppgaver som er 
beskrevet i Prop. 1 S.  Organisasjonene rapporterer heller ikke på dette i nevneverdig grad. I 
IMDis anbefalinger til fordeling over neste års statsbudsjett, gjøres det likevel en avgrenset 
vurdering av hvorvidt organisasjonene oppfyller målsettingen med ordningen.  

Målsettingen med tilskuddordningen 
Med målsetting forstår vi her både det overordnede formålet med ordningen, slik det 
fremkommer i det første avsnittet i Prop. 1 S, og beskrivelsen av de nasjonale 
ressursmiljøenes rolle og oppgaver, slik de er beskrevet i det andre avsnittet.  

Formålet med ordningen er å bidra til økt tillit og økt deltakelse i samfunnet blant 
innvandrere og deres barn3. Ved å bidra til å gi alle de samme mulighetene, rettighetene og 
pliktene, skal ordningen bidra til økt deltakelse og økt bruk av egne ressurser blant 
innvandrerbefolkningen. Vi forstår dette som formålet med ordningen, og derfor følgelig bør 
være det de nasjonale ressursmiljøene har til hensikt å bidra til gjennom sitt virke.  

                                                      
3 Heretter brukes betegnelsen innvandrerbefolkningen for å betegne denne gruppen.  
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Det andre avsnittet formulerer deres rolle og sentrale oppgaver. Ettersom de er definert 
som nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet, er det naturlig at deres rolle er å følge 
innvandrings- og integreringsfeltet. Kunnskapsformidling på integreringsfeltet er en sentral 
oppgave. Denne oppgaven er todelt: 1. Formidling av innvandrerbefolkningens erfaringer og 
synspunkter 2. Formidling av kunnskap og kompetanse basert på erfaring, kontakt og solid 
forankring i ulike innvandrermiljøer.  

Basert på dette kan vi si at de nasjonale ressursmiljøene gjennom sitt virke skal bidra til å:  

 Øke tilliten til det norske samfunnet blant innvandrerbefolkningen og 

 Øke innvandrerbefolkningens deltakelse i det norske samfunnet  

En viktig del av deres virke bør være å: 

 Formidle innvandrerbefolkningens erfaringer og synspunkter  

 Formidle kunnskap og kompetanse grunnet i erfaring og kontakt i ulike 
innvandrermiljøer 

Det kommer ikke frem av proposisjonsteksten om de nasjonale ressursmiljøene skal ivareta 
begge disse oppgavene knyttet til kunnskapsformidling, eller om det holder at de oppfyller 
en av de.  

Begge deler fordrer at de har: 

 Solid forankring i ulike innvandrermiljøer 

Disse er de kriteriene vi kommer til å vurdere de nasjonale ressursmiljøene opp mot.  

Tillit og deltakelse 
At vi har tillit til noen eller noe, betyr at vi anser det som sannsynlig at vedkommendes 
handlinger vil være fordelaktige for oss, eller i det minste ikke skadelige for oss (Gambetta 
1988:217). Tillit blir dermed en viktig forutsetning for samarbeid, og dermed deltakelse. Sett 
i lys av formålet med denne tilskuddsordningen, vil dette innebærer å bidra til at 
innvandrerbefolkningen anser det norske samfunnet som vennlig innstilt overfor dem, og at 
det er fordelaktig for dem å ha en fullverdig deltakelse i samfunnet. En slik tillitsbygging vil 
altså kunne bidra til en positiv innstilling til økt deltakelse i samfunnet. For noen vil kanskje 
dette være nok, og de vil på eget initiativ kunne øke sin deltakelse. For andre vil det å skape 
økt deltakelse kunne kreve økt innsats fra andre aktører i samfunnet, herunder frivillige 
organisasjoner. Det kan være mange grunner til at man er forhindret fra fullverdig deltakelse 
i samfunnet. Tillit er vanskelig å måle, og det er derfor utfordringer knyttet til å skulle 
vurdere hvorvidt en organisasjon bidrar til å skape økt tillit hos innvandrerbefolkningen. En 
vurdering av hvorvidt de nasjonale ressursmiljøene bidrar til å skape økt tillit vil derfor være 
preget av en viss usikkerhet.  Deltakelse kan være lettere å måle. Gitt at en del av 
innvandrerbefolkningen har større barrierer for fullverdig deltakelse i samfunnet, vil det å 
bidra til å senke barrierene for slik deltakelse være et viktig grep. Å vurdere om 
organisasjonene bidrar til å senke barrierer for slik deltakelse er lettere å måle.  

Kunnskapsformidling og forankring  
Kunnskapsformidling vil ofte være dokumentert, og derfor enklere å måle og vurdere. Det er 
lettere å vurdere hvorvidt en organisasjon oppfyller kriteriet om å formidle 
innvandrerbefolkningens erfaringer og synspunkter, ettersom dette er mer konkret. Men 
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begge deler av kunnskapsformidlingen fordrer solid forankring i ulike innvandrermiljøer. Det 
vil likevel være utfordringer knyttet til det å vurdere grad av forankring i ulike 
innvandrermiljøer. Mye av kontakten vil for eksempel kanskje ikke være så godt 
dokumentert.  

Gjennomgang av organisasjonene  
IMDi har gjennomført en Questback-undersøkelse, hvor vi ba organisasjonene om å beskrive 
sin organisasjon og hvilke hovedområder og målgrupper de retter seg mot. Organisasjonene 
har blitt orientert om at det skal være en gjennomgang av ordningen, og at IMDi ønsket at 
de skulle få muligheten til selv å bidra med beskrivelsen.  

Vi vil her fremlegge beskrivelsen av hver enkelt organisasjon. Basert på denne, samt deres 
rapporterte aktiviteter4 det siste året og eventuell annen tilgjengelig supplerende 
informasjon om organisasjonene, vil vi vurdere i hvilken grad de oppfyller målsettingen med 
ordningen. Dette vil igjen utgjøre utgangspunktet for våre anbefalinger. Anbefalinger knyttet 
til de enkelte organisasjonene vil i hovedsak være om de bør eller ikke bør falle inn under 
tilskuddsordningen. Vurderinger og anbefalinger av ordningen som helhet vil presenteres 
etter gjennomgangen av de enkelte organisasjonene.  

1. Antirasistisk senter (ARS) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Antirasistisk Senter er et uavhengig senter som jobber for å bekjempe rasisme og 
diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt 
rettferdig samfunn. Senteret har tilhold i Oslo, men betjener med sin virksomhet og sine 
tilbud organisasjoner, institusjoner og befolkning landet rundt. Antirasistisk Senter består av 
en fagpolitisk ledelse og tre avdelinger: Agenda X, Jobb X og Rådgivningstjenesten. 
Fagpolitisk ledelse administrerer hele Senteret, driver holdningsskapende arbeid, utfører 
dokumentasjons- og informasjonsarbeid, holder foredrag og produserer 
informasjonsmateriell til myndigheter, skoler og andre. Ledelsen har et bredt 
kontaktnettverk, blant organisasjoner og offentlige myndigheter lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Agenda X er senterets ungdomsavdeling, og fungerer som et ressurssenter 
for flerkulturell ungdom. Jobb X et gratis jobbsøkerkurs for flerkulturell ungdom mellom 16 
og 26 år. Rådgivningstjenesten tar imot henvendelser fra enkeltpersoner med 
minoritetsbakgrunn som trenger hjelp mot etnisk diskriminering 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 

 Mobilisere og dyktiggjøre personer med minoritetsbakgrunn, til full deltakelse i 
samfunnet. 

 Bevisstgjøre og informere om diskriminering på etnisk/rasistisk/nasjonalt og religiøst 
grunnlag. 

 Bistå enkeltindivider som er utsatt for diskriminering. 

 Tilby en plattform for utvikling i det flerkulturelle samfunnet. 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 

 Personer utsatt for diskriminering, rasisme og trakassering.  

                                                      
4 Basert på innsendte årsrapporter for 2015. JustUnity er ny i 2016, og har følgelig ingen årsrapport for 2015. 
Oppsummering av organisasjonenes rapporterte aktiviteter i 2015 ble sendt departementet i egen rapport 2. 
juni 2015 (Forslag til fordeling av støtte over statsbudsjettet 2017).   
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 Innvandrerbefolkningen generelt, og minoritetsungdom mellom 16 og 26 år spesielt. 

 Offentlige myndigheter 

Vurdering av organisasjonen 
Antirasistisk senter har som et av sine hovedområder å mobilisere personer med 
innvandrerbakgrunn til full deltakelse i samfunnet. De har iverksatt flere tiltak som har som 
formål å bidra til dette, slik som Agenda X og Jobb X. Fra årsrapporten for 2015 fremkommer 
det at de har et høyt aktivitetsnivå innen disse tiltakene. Basert på dette kan man si at deres 
virke bidrar til å øke innvandrerbefolkningens deltakelse i det norske samfunnet. Gjennom å 
arbeide mot diskriminering og rasisme, og jobbe for bevisstgjøring av at rasisme og 
diskriminering er forbudt i Norge, kan organisasjonen bidra til å bygge opp tilliten til 
samfunnet blant personer utsatt for diskriminering og rasisme. Antirasistisk senter 
rapporterer at de får mange henvendelser fra personer med innvandrerbakgrunn, og fra 
ulike miljøer, og de arbeider med å videreformidle deres erfaringer og synspunkter, for 
eksempel knyttet til diskriminering og rasisme. Dermed kan man også si at de formidler 
innvandrerbefolkningens erfaringer og synspunkter. Organisasjonen har også et stort 
kontaktnettverk innad i innvandrermiljøer, og man kan si at de har solid forankring i ulike 
innvandrermiljøer.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Antirasistisk senter forblir i tilskuddsordningen.  

2. Human Rights Service 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Human Rights Service (HRS) ble etablert i 2001 som en partipolitisk uavhengig tenketank for 
integrerings/inkluderings- og innvandringspolitikk. De skriver at de har menneskerettigheter 
og -plikter og demokrati i front, med et særlig fokus på barn, unge og kvinner. For HRS 
handler integrering/inkludering, i betydningen muligheter for fullverdig deltakelse i 
samfunnet, i hovedsak om at borgere av et fritt og moderne demokrati som Norge kjenner 
og aksepterer en felles verdiplattform basert på noe av det mest sentrale i demokratiets 
bærebjelker. HRS’ konkrete arbeid består hovedsakelig av innhenting av dokumentasjon, 
informasjon og analyse for å sette søkelyset på ulike sider av innvandrings- og 
integreringsfeltet, og formidle vårt arbeid til målgruppene. De skriver videre at opprettelsen 
av HRS som en politisk tenketank med deres formål var unikt, da det ifølge dem ikke var 
noen som ivaretok systematisk kunnskaps- og informasjonsinnhenting på nevnte felt med 
formål å formidle det til aktuelle/sentrale grupper.  

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
HRS skriver at deres konkrete arbeid over flere år har vært knyttet til en rekke tema, som 
praksiser med ufrivillige ekteskap og annen æresrelatert vold, herunder problematikken med 
tvangsekteskap og seksuelle overgrep, samt inngifteproblematikken. De fokuserer på religiøs 
skilsmisse, spesielt knyttet til muslimske kvinner, samt hjemsendelse og dumping av barn i 
utlandet. De er også aktive i kampen mot kjønnslemlestelse. De skriver videre at de i de siste 
årene i tillegg har fokusert på verdier i et demokratisk samfunn, ikke minst relatert til 
ytringsfrihet, likeverd, likestilling, rettssikkerhet, segregering, gettofisering og 
forskjellsbehandling. De skriver at situasjonen med økt terror og terrorfare fra spesielt 
jihadister har ført til at HRS har sett nærmere på islams betydning for det norske samfunnet. 
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Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
HRS skriver at deres målgrupper er de som har behov for informasjon og kunnskap om 
innvandring og integrering, hvilket ikke minst er allmennheten, men kanskje i særdeleshet 
de som kan karakteriseres som profesjonelle aktører innen feltet, for eksempel innenfor 
skolen, barnevernet, helsetjenesten, sosialtjenesten, krisesenter, politi, advokater, 
departementale og politiske utvalg, frivillige og offentlige organisasjoner, beslutningsorganer 
både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, samt mediene. 

Vurdering av organisasjonen 
Å forebygge sosial kontroll og bidra til økt myndiggjøring av personer som er utsatt for dette 
vil kunne gi disse personene større muligheter til å velge egne veier for deltakelse i 
samfunnet, og slik være med å senke barrieren for fullverdig deltakelse i samfunnet. Man 
kan dermed si at noe av HRS sine aktiviteter kan bidra til øke deltakelsen blant de som er 
utsatt for slik kontroll. På den andre siden har HRS de senere årene hatt en retorikk som av 
flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape 
polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen. 
En slik retorikk mot enkelte minoritetsgrupper i samfunnet kan også bidra til at disse blir mer 
lukket, og dermed bidra til å hemme deres deltakelse i samfunnet. Så HRS sitt samlede virke 
kan derfor bidra til å skape mindre tillit og mindre deltakelse hos innvandrerbefolkningen. Vi 
kan heller ikke se at HRS har solid forankring i noe innvandrermiljø.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Human Rights Senter tas ut av tilskuddsordningen. 

3. Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 
INLO er den eneste organisasjonen som ikke har besvart IMDis Questback-undersøkelse. Så 
beskrivelsen her er basert på andre kilder, som årsrapporteringene.  

Kort beskrivelse av organisasjonen 
Innvandrernes Landsorganisasjon er en sammenslutning av frivillige 
innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO skriver at de har som formål å arbeide for likestilling 
mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, 
etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. De har som mål å være et 
talerør mellom innvandrerorganisasjoner på grasrota og myndighetene.  

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
INLO skriver på sin hjemmeside at sentrale områder for deres virke er organisasjonsskolering 
og utvikling, rekruttering og å gi innspill til myndighetene.  

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
INLOs medlemsorganisasjoner virker å være deres viktigste målgruppe. I tillegg kommer 
offentlige myndigheter.  

Vurdering av organisasjonen 
INLO er en paraplyorganisasjon, og ut fra årsrapportene er det medlemsorganisasjonene 
som står for det meste av den utadrettede virksomheten. Det virker som mye av INLOs 
arbeid er rettet innover mot medlemsorganisasjonene. De har også et prosjekt for 
kompetansebygging knyttet til assistert retur, men det faller utenfor formålet for denne 
tilskuddsordningen.  Når det gjelder INLOs innadrettede arbeid opp mot 
medlemsorganisasjonene, er det vanskelig å se hvordan dette bidrar til økt deltakelse og tillit 
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blant innvandrerbefolkningen. De har lite utadrettede aktiviteter. Det viktigste er kanskje det 
å gi innspill til offentlige myndigheter. Her har de et potensiale å bidra med å formidle   
innvandrerbefolkningens erfaringer og synspunkter, da deres medlemsorganisasjoner har 
stort kontaktnettverk i innvandrerbefolkningen. Men det er vanskelig å vurdere graden av 
dette, da de i liten grad rapporterer på omfanget og hvordan de samler inn innspill.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at INLO tas ut av tilskuddsordningen. 

4. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en flerkulturell diakonal organisasjon, Norges største 
og eldste på innvandrerfeltet. Organisasjonen ble etablert i 1974, har i dag 45 ansatte og 25 
lokalavdelinger over hele landet. Landskontoret er i Stavanger. Bak KIA står flere kirke -
samfunn, bispedømmer, misjonsorganisasjoner og egne støttemedlemmer. KIA - ble på 
bakgrunn av økende engasjement i ulike kirker, menigheter og organisasjoner etablert for å 
fokusere på og arbeide for en bedre integrering i nettopp kirke og samfunn. KIAs visjon er et 
inkluderende flerkulturelt fellesskap, i menighet og samfunn. KIA skiller i sitt arbeid mellom 
opplegg som har en kristen formidling og de oppleggene som ikke formidler kristent 
budskap. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
KIA arbeider med opplæring i norsk til voksne innvandrere og flyktninger og skaper mange 
ulike møtesteder som store og små flerkulturelle middager, gudstjenester, konserter, 
festivaler og fagseminarer m.m. KIA driver også flerkulturelle kafeer, språkskoler, leksehjelp, 
arrangerer leirer og turer. 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere.  

Vurdering av organisasjonen 
KIA er en veldig stor organisasjon, men mange ulike tilbud og aktiviteter. Det er vanskelig å 
vurdere konkret hva midlene har gått til. De leverte også en ganske kort rapport for 2015. De 
skriver at de har mange møteplasser for folk med ulik bakgrunn. De når trolig også en gruppe 
som kanskje ikke fanges opp av de andre organisasjonene. Det virker også som at de har mye 
fokus på å knytte bånd mellom nordmenn og folk med innvandrerbakgrunn, og slik bidra til 
bedre integrering. Slike aktiviteter kan bidra til å skape tillit på tvers av bakgrunn, og dermed 
styrke tilliten til samfunnet som helhet. De har også mye fokus på at målgruppen deltar på 
ulike aktiviteter, og folk som deltar har gitt mye positiv tilbakemelding på KIA som 
organisasjon og på deres tilbud og aktiviteter. De driver også med kunnskapsformidling 
basert på erfaring fra kontakt med ulike innvandrergrupper.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Kristen Interkulturelt Arbeid forblir i tilskuddsordningen. 

5. LIM-nettverket (Likestilling, Integrering, Mangfold) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
LIM startet i 2009 som et uformelt nettverk hovedsakelig bestående av sekulære muslimer, 
og organisasjon ble etablert i 2010. De skriver at bakgrunnen for etableringen av LIM var 
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behovet initiativtakere så for en ny stemme i integreringsdebatten. Initiativtakerne mente at 
det var behov for at sekulære krefter med muslimsk bakgrunn kommer sterkere på banen 
for blant annet å fungere som en motvekt mot de mer religiøst konservative kreftene som 
har vært aktive i samfunnsdebatten. De ønsket også å synliggjøre mangfoldet som finnes i 
innvandrermiljøer - også når det gjelder verdier og tilnærming til integreringsspørsmål. 
Videre skriver de at de så et behov for en liberal multietnisk aktør som også fokuserer på 
utfordringer og kritikkverdige forhold i minoritetsmiljøer, og ikke bare retter søkelyset på 
myndighetenes og storsamfunnets ansvar med hensyn til integrering. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
LIM skriver at deres viktigste saker er ytrings- og livssynsfrihet, sekularitet, likestilling og 
kamp mot radikalisering og ekstremisme. De jobber også for å skape mer tilhørighet til det 
norske samfunnet. Sentrale arbeidsmetode er: politisk påvirkningsarbeid, 
kunnskapsformidling og nettverksbygging.  

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
De skriver at deres primære målgruppe er muslimske miljøer, men generelt 
innvandrermiljøer siden store deler av deres budskap er rettet mot dem. Når det gjelder 
nettverksbygging er deres målgruppe sekulære muslimer ettersom de ønsker å gi dem en 
sterkere plattform og fungere som talerør for dem. Ellers er deres målgruppe offentlige 
myndigheter og opinionen forøvrig. 

Vurdering av organisasjonen 
LIM har forankring i et bestemt innvandrermiljø, og bidrar til å formidle deres synspunkter 
og erfaringer. De driver også med utstrakt kunnskapsformidling basert på erfaring og kontakt 
i ulike innvandrermiljøer. Videre har LIM som mål å skape mer tilhørighet til det norske 
samfunnet blant innvandrerbefolkningen. Tillit og tilhørighet er nært knyttet sammen.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at LIM-Nettverket forblir i tilskuddsordningen. 

6. Minotenk 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Minotenk ble dannet i 2008 og jobber med å definere problemstillinger og utfordringer 
knyttet til minoriteter og det flerkulturelle samfunnet i Norge, samt fremme politiske og 
praktiske løsninger. Minotenk skriver videre at de også er en nettverksgruppe, særlig for 
unge mennesker på tvers av etnisk bakgrunn, religion og kjønn. De tilbyr en plattform til å 
delta i den offentlige debatten og styrker unges kvalifikasjoner til å engasjere seg i 
samfunnsaktuelle temaer. Minotenk jobber for å øke den generelle kompetansen innen 
minoritetsspørsmål. De er partipolitisk og religiøst uavhengige, og åpen for alle som ønsker å 
engasjere seg. Minotenk har spesielt jobbet med holdningsendrende arbeid mot 
tvangsekteskap, æresrelatert vold og sosial kontroll siden vår oppstart i 2008, og siden 2009 
har de hatt fokus på kartlegging og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
blant unge muslimer. De er også opptatt av å sette søkelys på hatkriminalitet og rasisme, og 
har et tett samarbeid med førstelinjetjenesten. Minotenk deltar i flere internasjonale 
fagnettverk og ressursgrupper, som The Radicalisation Awareness Network (RAN) og The 
Youth Civil Activism Network (YouthCAN). 
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Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
Minotenk skriver at deres overordnede fokus er integrering og integreringspolitiske 
virkemidler, og at deres langsiktige visjon er å systematisk bygge opp kunnskap og 
kompetanse om mangfold og integrering, for slik å nå målsetningen om reell likestilling og 
samfunnsdeltakelse. Minotenk skriver videre at de har følgende satsingsområder:  

 Styrke personlig autonomi og selvtillit hos unge med minoritetsbakgrunn 

 Stimulere til økt arbeidsdeltagelse og utdanning blant minoritetsgrupper 

 Innvandrerbarns livssituasjon 

 Likestilling på alle områder (kjønn, seksuell orientering, livssyn, funksjonsevne og 
etnisitet) 

 Minoritetsbefolkningens helsetilstand 

 Diskriminering og hatkriminalitet 

 Bidra til å forbedre forholdet mellom minoritets og majoritetsbefolkningen, samt 
forholdet minoritetsgrupper i mellom 

 Styrke minoritetenes demokratiske rettigheter og rettsstilling, samt tilstedeværelse 
og deltagelse i det offentlige rom 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Unge voksne med minoritetsbakgrunn, spesielt de som ønsker å engasjere seg i 
samfunnsaktuelle temaer knyttet til integrering og mangfold. De skriver at andre viktige 
målgrupper er politikere, forskere, praktikere og minoritetsmiljøene.  

Vurdering av organisasjonen 
Minotenk har et stort nettverk i minoritetsmiljøer, og jobber med å engasjere ungdom med 
innvandrerbakgrunn til å delta i samfunnsdebatten og bli gode forbilder for andre med 
innvandrerbakgrunn. De har også fokus på dialogarbeid. Dette arbeidet kan bidra til økt 
mobilisering og deltakelse blant unge med innvandrerbakgrunn, og også til å skape større 
tillit til samfunnet blant denne gruppen. De driver også utstrakt kunnskapsformidling basert 
på deres erfaring og kontakt i ulike innvandrermiljøer.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Minotenk forblir i tilskuddsordningen. 

7. MiRA-senteret 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
MiRA-Senteret ble etablert i 1989, og de skriver at de er det eneste nasjonale 
ressurssenteret av og for kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge. Senteret arbeider 
landsdekkende for å oppnå reell likestilling og integrering av minoritetskvinner og unge 
jenter, og for å fremheve deres stemme og synliggjøre deres ressurser i det norske samfunn. 
Senteret betjener over 12 000 henvendelser årlig per telefon, e-post og personlig oppmøte. I 
sine lokaler i Oslo sentrum tilbyr de gratis juridisk bistand, rådgivning og krisetelefon for 
voldsutsatte kvinner og unge jenter. Gjennom kurs og workshops, samt egen 
diskusjonsgruppe for unge jenter, jobber de systematisk for empowerment og bevisstgjøring 
med fokus på de mulighetene kvinner har til å påvirke egen livssituasjon, og betydningen av 
å ta selvstendige valg. De veileder også kvinner i å søke arbeid, styrker deres 
språkferdigheter og tilbyr et lavterskel aktivitetstilbud for å forebygge fysiske og psykiske 
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helseplager. Senteret er en arena for nettverksbygging for å motvirke sosial isolasjon, hvor 
kvinner motiveres til å bli deltakende aktører i samfunnet og i sine lokalmiljø. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
MiRA-Senteret skriver at deres hovedområder er empowerment av innvandrer- og 
flyktningkvinner, forebygging av vold i nære relasjoner, kvinnehelse, samt arbeid for å 
ivareta og bedre minoritetskvinners rettsvern gjennom rettighetsinformasjon, krise- og 
rådgivningstjenester, og politisk arbeid.  

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Deres primære målgruppe er innvandrer- og flyktningkvinner og unge jenter og barn med 
minoritetsbakgrunn i Norge. Sekundær målgruppe er ansatte i det kommunale og statlige 
hjelpeapparatet, utdanningsinstitusjoner, samarbeidsorganisasjoner og andre relevante 
instanser som etterspør deres fagkompetanse. 

Vurdering av organisasjonen 
MiRA-senteret når innvandrer- og flyktningkvinner, som er en viktig målgruppe, og gjennom 
deres arbeid bidrar de til å styrke deres deltakelse i samfunnet. De arbeider også med å 
styrke deres rettsvern, noe som kan bidra til å øke deres tillit til det norske samfunnet. 
Videre formidler de erfaring og synspunkter fra ulike innvandrermiljøer, og produserer 
kunnskap basert på deres kontakt i disse miljøene.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at MiRA-senteret forblir i tilskuddsordningen. 

8. Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
MiR startet som et tiltak i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG) sitt prosjekt 
«Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs for elevenes opplæring i skolen». Det eksisterte da 
som et løst nettverk for foreldre som ønsket å delta i samarbeidet mellom hjem og skole og 
bli bedre veiledere for sine barn. Da FUGs prosjekt ble avsluttet i desember 2006, tok flere 
av foreldrene som var aktive i MiR-nettverket initiativ til å etablere MiR som en selvstendig 
frivillig organisasjon og videreføre arbeidet i egen regi. Etablering av MiR som organisasjon 
gir grunnlag for en videre bevisstgjøring av foreldrenes rolle i forhold til den norske skolen, 
samfunnet generelt og til sine barn spesielt. MiRs hovedfokus er at foreldre selv skal tilegne 
seg kunnskap om lærings- og helsefremmende tiltak for seg selv og sine barn, samt øke egen 
deltakelse i samfunnet. MiR sprer informasjon om det norske skolesystemet og samfunnet 
generelt. MiR tar initiativ til aktiviteter og kurs slik at foreldre blir aktive deltakere i barnas 
skolegang.   

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
MiR sitt hovedfokus er på skolesystemet og at foreldre selv skal tilegne og styrke kunnskap 
om lærings- og helsefremmende tiltak for seg selv og sine barn, samt øke egen deltakelse i 
samfunnet. 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Foreldre og skolebarn med flerkulturell bakgrunn.  
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Vurdering av organisasjonen 
Gjennom å styrke foreldrenes involvering i barnas skolegang, vil dette kunne bidra til å 
styrke deres og deres barns deltakelse i samfunnet. Å skape tettere kontakt mellom 
skoleverket og foreldrene vil kunne bidra til å fjerne eventuelle misforståelser, og bidra til 
økt tillit til skolesystemet, og dermed til det norske samfunnet. De har kontakt i ulike 
innvandrermiljøer, og formidler kunnskap til offentlige myndigheter, herunder skoler.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at MiR forblir i tilskuddsordningen. 

9. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig, ideell organisasjon, som har som 
oppdrag å forsvare og fremme asylinstituttet og sikre respekt og rettssikkerhet for den 
enkelte asylsøker. NOAS’ oppgave er å bistå asylsøkere med informasjon, veiledning og 
juridisk bistand. NOAS skal også engasjere seg i flyktningpolitiske spørsmål og fremme 
respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
Asylfeltet generelt, og især informasjon og veiledning til asylsøkere.  

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
I hovedsak asylsøkere. Men også offentlige myndigheter.  

Vurdering av organisasjonen 
NOAS jobber mot en målgruppe som faller utenfor tilskuddsordningen. Asylsøkere regnes 
ikke som en del av innvandrerbefolkningen.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at NOAS tas ut av tilskuddsordningen, og at tilskuddet til NOAS flyttes til 
andre eller nye tilskuddsordninger med mer spisset formål rettet mot asylsøkere. Det 
presiseres at det ikke argumenteres for dette på grunn av innrapporterte resultater, men på 
grunn av tilskuddsordningens formål.  

10. Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
OMOD skriver at de siden 1992 har arbeidet for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering på grunnlag av etnisitet, og fungerer som et kompetanse- og rettighetssenter 
på integreringsfeltet. OMOD har siden oppstart arbeidet med utforming av 
mangfoldskompetanse innenfor offentlig sektor, og har særlig jobbet i forhold til politi- og 
tolletaten, helse-, skole, arbeids- og forskningssektoren, samt barnevernet. OMOD bidrar 
med rådgivning, forslag til tiltak, tillitsbygging mellom offentlige institusjoner og 
innvandrerbefolkning og deltar i ulike fora som brukerrepresentanter. En annen viktig 
oppgave er å styrke innvandrerorganisasjoner og - miljøer. Dette gjøres blant annet gjennom 
å bistå enkeltpersoner eller grupper med rettshjelp. OMOD har over tid hatt flere saker som 
er av prinsipiell karakter. Noe som blant annet i sin tid bidro til å danne plattform for 
opprettelsen av SMED (Senter Mot Etnisk Diskriminering) og en styrking av lovverket mot 
etnisk diskriminering. I tillegg fungerer OMOD også som en plattform for å mobilisere 
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ressurser andre steder, for å bidra til samarbeid med innvandrerorganisasjoner om å utvikle 
konkrete verktøy og tiltak for å arbeide med ulike samfunnsutfordringer.  

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 

 Likeverdige offentlige tjenester 

 Representasjon og deltakelse 

 Rettighets- og antidiskrimineringsarbeid 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Primært minoritetsbefolkningen på tvers av etnisk/nasjonal tilhørighet og offentlig 
myndigheter, men også mediene, andre organisasjoner og forsknings- og studentmiljøer.  

Vurdering av organisasjonen 
OMODs arbeid med å forebygge diskriminering og styrke minoriteters representasjon på 
flere områder, bidrar til å senke barrieren for deltakelse i samfunnet. De jobber også med 
tillitsbygging mellom offentlige institusjoner og innvandrerbefolkning. Videre er de en 
sentral aktør når det gjelder å formidle innvandrerbefolkningens erfaringer og synspunkter.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at OMOD forblir i tilskuddsordningen. 

11. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en landsdekkende organisasjon som ble 
startet i 1986. SEIF skriver at hovedmålet ved deres arbeid er hjelp til selvhjulpenhet. 
Arbeidsmetoden deres er å være tilgjengelig, og holde et åpent kontor hvor de som har 
behov for det kan henvende seg, uten timeavtale, og få råd, veiledning og direkte bistand i 
enkeltsaker. Deres målsetting er å hjelpe nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet 
og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
SEIFs hovedområder er: Ivaretakelse av flyktningers og innvandreres rettigheter, særlig fokus 
på situasjonen for kvinner, vold i nære relasjoner, supplering til det offentlige 
tjenestetilbudet, rådgivning og konkret bistand i enkeltsaker, særlig satsing på 
ungdom/tvangsekteskap og æresrelatert vold, bistand til familier med barn med nedsatt 
funksjonsevne, satsing på rombefolkningen i Norge, fokus på å ivareta særskilte 
problemstillinger blant LHBT med innvandrer- og flyktningbakgrunn, rådgivning og konkret 
bistand til arbeidsinnvandrere, juridisk bistand og rettighetsarbeid for barn med lang 
oppholdstid, rådgivning og konkret bistand til familiegjenforening.  

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Innvandrere og flyktninger bosatt i kommunene, både nyankomne og de med flere års botid, 
og ungdom, barn av 1.generasjon innvandrere og flyktninger.  

Vurdering av organisasjonen 
SEIF når ut til veldig mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Deres fokus på 
rettighetsarbeid og rådgivning, for eksempel knyttet til kontakt med offentlige myndigheter, 
bidrar til å senke barrieren for deltakelse i samfunnet for denne gruppen. Deres fokus er at 
målgruppen skal bli selvhjulpne, noe som vil styrke integreringen. De har et stort 
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kontaktnettverk i innvandrerbefolkningen, og formidler erfaringer og synspunkter grunnet i 
denne kontakten. SEIF har også noe arbeid rettet mot asylsøkere.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at en del av tilskuddet til SEIF flyttes til andre eller nye tilskuddsordninger 
med mer spisset formål rettet mot asylsøkere. Nå er det slik at de i 2015 rapporterte at ca. 
10 prosent av henvendelsene kom fra asylsøkere, som jo ikke er et så stort tall. Men vi 
mener det mer handler om at denne tilskuddsordningen bør tydeliggjøre sin målgruppe.  

Utover det mener vi at SEIF bør forbli i tilskuddsordningen. 

12. Utrop 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Utrop ble opprettet i 2004, og er en flerkulturell avis. De skriver at de med 30 000 
artikkelføringer og 20 000 bilder har et av de største databasene innen det flerkulturelle 
samfunns- og kulturlivet. Videre skriver de at Utrops journalistiske arbeid også er å regne 
som samtidsdokumentasjon og Utrops artikkel- og bildedatabase en kunnskapsamling. 
Denne samlingen gir en unik kunnskap om samfunnsutviklingen sett fra et 
minoritetsperspektiv. Videre at Utrop har journalister med mange nasjonaliteter og 
språkbakgrunn, og derfor har bred kontakt inn i ulike innvandrermiljøer. Utrops ønsker å 
bidra til et samfunn fri for rasisme og fordommer, til et demokratisk, liberalt og pluralistisk 
samfunn, basert på likeverd mellom kjønn, legning og etnisk- og religiøs bakgrunn og 
humanistisk etikk, menneskesyn og virkelighetsforståelse. Samlet lesertall på papir og nett 
utgjør ca. 40 000 lesere per måned.  

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
Utrop skriver at de fokuserer på et spredt spekter av tema innen det flerkulturelle samfunns- 
og kulturlivet. De har valgt en tosidig strategi hvor de satser på to parallelle områder: 
Konfliktorienterte nyhetssaker med innvandrings- og integreringstema og kritikkverdige 
forhold i innvandrermiljøene utgjør halvparten av avisen, mens presentasjon av vellykkede 
tiltak, presentasjon av vellykkede innvandrere som gode rollemodeller utgjør den andre 
halvparten av avisen. 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
De skriver at de retter seg mot en bred gruppe innvandrere og etnisk norske, og at den store 
gruppen lesere er utdannende innvandrere som snakker norsk. De skriver at flere som 
jobber innen innvandringsfeltet leser Utrop, blant annet for å seg orientert på dette feltet.  

Vurdering av organisasjonen 
Utrop har mye søkelys på innvandrerbefolkningen i sine artikler. Men det samme kan også 
sies om andre aviser i Norge. I formålet for tilskuddet står det at organisasjonene blant 
annet skal formidle erfaringer og synspunkter fra innvandrere og deres barn. Vi mener en 
avis ikke er den mest hensiktsmessige arena for å oppnå dette formålet, og at slik formidling 
gjennom media uansett ivaretas av det brede mediemangfoldet i Norge. Videre er Utrop et 
aksjeselskap, hvor daglig leder eier alle aksjene. Det blir derfor litt på siden på kalle Utrop for 
et nasjonalt ressursmiljø.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Utrop tas ut av tilskuddsordningen. 
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13. Caritas Norge 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Caritas Norge ble opprettet som en selvstendig organisasjon i 1964. Caritas i Norge er del av 
den internasjonale Caritas konfederasjonen som består av 164 nasjonale Caritas 
organisasjoner med virksomhet i om lag 200 land og territorier. Organisasjonen jobber tett 
med ulike innvandrermiljøer og minoritetsgrupper. I kjølvannet av EU utvidelsene i 2004 og 
2008 har organisasjonen særlig arbeidet med arbeidsinnvandrere og deres familier, og som 
respons til flyktningsituasjonen fra 2015 har organisasjonen overført sin kompetanse også i 
møte med flyktninger og asylsøkere. Caritas er en organisasjon med forankring i ulike 
innvandrermiljøer i Norge. Om lag 90 prosent av organisasjonens grasrot er enten 
innvandrere eller barn av innvandrere og arbeider på tvers av ulike miljøer og grupper. 
Caritas Norge arbeider med migrasjons- og integreringsspørsmål både på nasjonalt og 
internasjonalt nivå, gjennom Caritas´ europeiske nettverk. Caritas har forankring i 
flerkulturelle miljøer i om lag 20 norske byer. Organisasjonens utspring i den katolske kirke 
gir særlig innpass i miljøer fra land med en tradisjonell stor katolsk majoritet, men finner 
tillitt og støtte i miljøer langt utover dette. Caritas har lavterskel informasjons- og 
ressurssentre i større byer slik som Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen. Disse sentrenes 
lavterskeltilbud hadde i 2016 om lag 13 000 henvendelser. I tillegg til å gi rådgivning, 
norskkurs, organisere språkkafeer m.m. er sentraene viktige arenaer for erfarings- og 
kunnskapsinnhenting knyttet til innvandreres situasjon og utfordringer de står ovenfor i 
Norge i dag. Erfaringene herfra danner videre grunnlaget for kunnskaps- og 
erfaringsoverføringen til det øvrige Caritas nettverket i Norge, norske myndigheter og annet 
sivilsamfunn. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
Caritas´ to hovedområder er arbeidsliv og norskkompetanse som verktøy for å få innpass i 
arbeidsmarkedet. Organisasjonen ser på deltakelse i norsk arbeidsliv og god 
språkkompetanse som avgjørende for en å lykkes med integrering, og for å sikre deltakelse i 
norsk samfunnsliv, for å skape tillitt til det norske samfunnet, og for å bidra til at 
innvandrerbefolkningen i størst mulig grad får like muligheter til å benytte seg av sine 
ressurser. Caritas arbeider her særlig for at innvandrerbefolkningen har kjennskap og 
forståelse for de plikter og rettigheter som gjelder i arbeidslivet spesielt og i samfunnet 
generelt. I arbeidet med kompetanseheving har Caritas et tydelig fokus på viktigheten av 
språk knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Dette ivaretas gjennom kombinasjoner av ulik 
metodikk og tilbud, som blant annet nivåtilpassede norskkurs, aktiv bruk av bransjeprofiler, 
språkkafeer med tilpassede temarekker og lavterskel drop-in kurs. 

Caritas jobber med integrering som en helhetlig prosess. Følgelig tilstreber Caritas bygge en 
generell kompetanse hos målgruppen, frivillige og ansatte innen en rekke temaer knyttet til 
integrering, innvandring og samfunnsdeltakelse. Det være seg familieliv, oppvekst og 
utdanning, innvandringsregler, boligmarked, helsevesen, osv. Caritas ser integrering som en 
toveisprosess som finner sted i møte mellom innvandreren og majoritetsbefolkningen. 
Derfor er det viktig for Caritas å formidle kunnskap og erfaring, basert på faktaforhold 
gjennom blant annet seminarer, faglige fora og media. 
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Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Arbeidsinnvandrere og deres familier. Som en reaksjon på den aktuelle flyktningsituasjonen 
Caritas også rettet fokus mot flyktninger, særlig knyttet til deltakelse på arbeidsmarkedet og 
norskundervising.  

Vurdering av organisasjonen 
Store deler av Caritas arbeid går på å styrke innvandreres muligheter for å delta i samfunnet. 
De har også fokus på å skape tillit til samfunnet hos innvandrerbefolkningen, blant annet 
gjennom at målgruppen får kjennskap og forståelse for de plikter og rettigheter som gjelder i 
arbeidslivet spesielt og i samfunnet generelt. De har også et stort kontaktnettverk inn i ulike 
innvandrermiljøer, og er en viktig kunnskapsformidler på feltet.    

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Caritas Norge forblir i tilskuddsordningen.  

14. Samora 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
Samora er et kulturpolitisk tidsskrift som tar opp forskjellige aspekter ved migrasjon, 
situasjonen for minoriteter, rasisme og kulturelt mangfold. Samora het tidligere 
Immigranten, og ble etablerte i 1979. De skriver at Samora har fungert som springbrett for 
ungdoms deltakelse på mange forskjellige samfunnsområder. Videre at virksomheten 
fungerer som et ressursmiljø, hvor ungdom og andre med minoritetsbakgrunn kan få 
utspring for engasjement innen kreative felt som journalistikk, foto, illustrasjon og grafisk 
design. Samora Magasin har en kjerne av ungdommer som har knyttet til seg flere typer 
nettverk innenfor innvandrermiljøet.  

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
Samora-redaksjonen er opptatt av å være en rekrutteringsarena for skribenter og andre 
bidragsytere med minoritetsbakgrunn. Redaksjonen fokuserer særskilt på områder som 
migrasjon, nord/sør-forhold, etnisitet, ytringsfrihet, integrering, rasisme og 
samfunnsdeltakelse. Samora behandler grunnleggende forhold ved det flerkulturelle Norge, 
og inneholder kritikk og omtaler av litteratur, film, musikk, billedkunst, scenekunst, og tar 
opp emner som ytringsfrihet, rasisme og integrering. 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
De skriver at deres målgruppe er alt fra ungdom til pensjonister, og at Samora ønsker å spre 
informasjon og fakta til et bredt lag av befolkningen, særlig de med minoritetsbakgrunn, og 
andre med interesse for rasismeproblematikk.  

Vurdering av organisasjonen 
Vurderingene her blir veldig lik vurderingen av Utrop. Samora er et magasin som har fokus 
på spørsmål knyttet til innvandrerbefolkningen. Til tross for det blir det litt på siden å 
betegne et magasin for et nasjonalt ressursmiljø.  

Anbefaling 
IMDi anbefaler at Samora tas ut av tilskuddsordningen.  
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15. JustUnity 
Kort beskrivelse av organisasjonen 
JustUnity ble stiftet av Faten Mahdi Al-Hussaini og Yousef Bartho Assidiq den 29 mai i 2015. 
Organisasjonen skriver at Yousef er tidligere ekstremist, og var i perioden 2009-2010 en del 
av miljøet som senere er blitt kjent som Profetens Ummah. Han bruker aktivt sin 
radikaliseringsprosess og veien ut, til personlig å vise hvordan man i en sårbar periode, lett 
kan bli offer for grupper med sterk identitet, kultur og brorskapsfølelse. Faten Mahdi Al-
Hussaini ble kjent da hun høsten 2014 holdt en kraftfull appell under demonstrasjonene mot 
IS. Hun har vunnet Bergsensprisen for sin modige stemme og ble løftet frem som en 
rollemodell for muslimske ungdommer i Norge. 

JustUnity sitt formål er å gi kunnskap og forståelse om årsaker til radikalisering, slik at dette 
kan motarbeides. Organisasjonen ønsker å skape bevissthet hos og gi kunnskap til ungdom, 
om radikaliseringsmekanismer og ekstremisme. 

Hovedområder som organisasjonen retter seg mot 
JustUnity har ett tredeltmål med arbeidet: 

 Øke kunnskapen om og forståelsen av prosesser som leder til ekstreme tankeganger, 
holdninger og handlinger gjennom dialog, foredrag og debatter på skoler og for øvrig i 
sivilsamfunnet for å forhindre ekstremisme. 

 Heve fenomen-kompetansen på radikalisering og ekstremisme i kommunene og i møte 
med førstelinjetjenesten (de samarbeider med ungdommer) Dette gjennom foredrag, 
kurs, og ved å dele arbeidsmetoder, verktøy, suksesshistorie og anonymiserte versjoner 
av caser fra virkeligheten. 

 Bistå kommuner i aktive saker med likemannskunnskap, ikke behandling, men som et 
bindeledd mellom ungdommen og relevante aktører 

Målgrupper som organisasjonen retter seg mot 
Ungdommer og de som arbeider med ungdom, samt førstelinjetjenesten. 

Vurdering av organisasjonen 
JustUnity er en ny organisasjon, og kom inn på ordningen i 2016. Vi kan derfor ikke uttale oss 
om deres konkrete arbeid enda. Men basert det beskrivelse av organisasjonen og deres 
arbeidsområder, så har de i hovedsak fokus på forebygging av radikalisering og ekstremisme. 
Det er grunn til å stille spørsmål ved om man kan betegnes som et nasjonalt ressursmiljø når 
man har et så spesifikt fokus. Men igjen, så kan det tenkes at de når en viktig og sårbar 
målgruppe, og at deres forebyggingsarbeid vil kunne bidra til å skape tillit til samfunnet hos 
denne spesielt utsatte gruppen, og bidra til å de unngår isolasjon og i større grad deltar på 
samfunnets fellesarenaer. Det er for tidlig å si noe om i hvilken grad de har forankring i ulike 
innvandrermiljøer.  

Anbefaling 
Ettersom organisasjonen kom inn på ordningen i 2016, har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å 
komme med anbefalinger om hvorvidt de bør være med eller ikke.   

Vurderinger og anbefalinger for tilskuddsordningen 
Vi vil her komme med våre vurderinger av tilskuddsordningen, og foreslå noen endringer. 
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IMDis syn er at dette det er fordelaktig for integreringen at det finnes organisasjoner som 
betegnes som nasjonale ressursmiljøer. Flertallet av disse spiller en viktig rolle å formidle 
synspunkter fra innvandrerbefolkningen til offentligheten og myndighetene. De har også 
utstrakt kontakt med ulike innvandrermiljøer, og produserer mye viktig kunnskap på feltet. 
De dekker således et viktig behov. Den siste tidens økning i antall flyktninger har gjort 
behovet for slike organisasjoner viktigere. Flere av de nasjonale ressursmiljøene blir lyttet til 
av myndighetene og i media, og har således en sterkt stilling. Dette er positivt.  

IMDi vurderinger av tilskuddsordningen vil basere seg på de erfaringer vi har gjort gjennom å 
forvalte denne ordningen. Dette vil danne grunnlaget for våre anbefalinger.  

Utfordringer knyttet til forvaltning av ordningen  
Hvilke organisasjoner som skal være med på ordningen, og størrelsen på beløpet, fastsettes i 
statsbudsjett. IMDis rolle er å sende tilskuddsbrev til organisasjonene, foreta utbetalinger, 
og følge opp rapporteringene. Basert på den skriftlige rapporteringen, sender IMDi et forslag 
til fordeling over neste års statsbudsjett. IMDis inntrykk er at vi har begrenset påvirkning på 
hvilke organisasjoner som kommer inn på ordningen og størrelsen på tilskuddet.  

Avstand mellom IMDi og de nasjonale ressursmiljøene  
IMDi opplever at tilskuddsordningen slik den er lagt opp nå bidrar til å distansere 
organisasjonene fra IMDi som tilskuddsforvalter. Det sentrale her er i hvilken grad IMDi har 
muligheten til å påse at organisasjonene følger formålet for tilskuddet. En kan argumentere 
for at denne muligheten i liten grad er tilstede. IMDis oppgave blir dermed i hovedsak å påse 
at de gjeldende retningslinjene knyttet til innrapportering og regnskap blir fulgt. Det er heller 
ikke opprettet noen formelle kontaktforumer mellom IMDi og de nasjonale ressursmiljøene. 
Det virker som organisasjonene opplever at det ikke er så viktig å pleie kontakt med IMDi, og 
at andre kanaler er viktigere med tanke på å øke tilskuddet eller å komme inn på ordningen. 
Dette er ikke noe som er galt i seg selv, men det kan bidra til å svekke IMDis arbeid med å 
forvalte ordningen på best mulig måte. Hvis organisasjonene opplever at IMDi har liten eller 
ingen beslutningsmyndighet, vil dette kunne svekke deres vilje til å oppfylle de konkrete 
formålene med ordningen.     

Betydningen av kriteriene 
Under anbefalinger til fordeling foretar IMDi også en vurdering av om organisasjonene 
oppfyller kriteriene for ordningen, slik disse er formulert i proposisjonsteksten. Hvis IMDi 
som forvalter av tilskuddsordningen opplever at man har liten påvirkning på hvem som 
kommer på ordningen, kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad dette er reelle kriterier.  

Oppfølging av rapportering 
IMDi opplever at det er stor variasjon i kvaliteten på rapportene. Organisasjonene 
rapporterer i liten grad på om de har oppnådd formålet med ordningen. Det er ofte mer 
generelle årsrapporter, og for de større organisasjonene sin del blir det vanskelig å se hva 
tilskuddsmidlene konkret har gått til. Dette fordi de ofte ikke rapporterer konkret på bruken 
av midlene de får over denne ordningen. Det er utfordringer knyttet til å få god rapportering 
på måloppnåelse, særlig dersom svak rapportering ikke får noen konsekvenser for 
organisasjonene.  

Kort oppsummert er IMDis erfaring at vi har lite handlingsrom når det gjelder å påse at 
organisasjonene oppfyller formålet med ordningen. Dette svekker betydningen av kriteriene 
for ordningen.   
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Anbefalinger  
Spissing av formålet og kriteriene 
Det anbefales at formålet og kriteriene med tilskuddsordningen spisses mer, slik at det blir 
enklere å vurdere hvilke organisasjoner som faller innenfor og hvilke som faller utenfor. Når 
det gjelder det å bidra til økt tillit og deltakelse, så kan man kreve at organisasjonene har 
dette med som et viktig formål for organisasjonens arbeid som reflekteres i aktivitetene. For 
eksempel at man får det med i vedtektene. Det med solid forankring i ulike innvandrermiljø 
er et sentralt kriterium. Det må man ha for å kunne videreformidle deres synspunkter og 
erfaringer, og for å opparbeide seg kunnskap knyttet til disse miljøene. Et alternativ kan for 
eksempel være å knytte lokale innvandrerorganisasjoner nærmere de nasjonale 
ressursmiljøene. Ved for eksempel å kreve at man inngår et samarbeid med to eller flere av 
disse. Det bør komme tydeligere frem at det å skape økt deltakelse i, og økt tillit til, det 
norske samfunnet er det overordnede formålet med ordningen. Tillit er en forutsetning for 
deltakelse. Så tillit bør kanskje være det viktigste formålet.  

Søknadsbasert ordning? 
Til forskjell fra prosjektstøtte, er det vanskelig å måle effekten av et driftstilskudd. Og det at 
ordningen er øremerket i statsbudsjettet gjør det som nevnt vanskelig å påse at 
organisasjonene oppfyller kriteriene og formålet med ordningen. Et alternativ kunne vært at 
organisasjonene ble øremerket, mens beløpet ble fastsatt etter en søknadsrunde fra disse 
organisasjonene. Dette har vært praktisert for ordningen «Innsats for særlig utsatte 
innvandrergrupper» (post 71). Et annet alternativ kunne vært at deler av totalbeløpet på 
ordningen ble satt av til prosjektstøtte til disse organisasjonene. Så kunne de søkt om 
prosjektmidler. Dette ville kunne bidratt til bedre dokumentasjon av måloppnåelse. Her 
kunne man også lagt inn konkrete kriterier utledet av proposisjonsteksten, eller at de for 
eksempel må ha lokale innvandrerorganisasjoner som samarbeidspartnere i prosjektet.  

Disse endringene kan bidra til å styrke kontakten mellom IMDi og de nasjonale 
ressursmiljøene, ettersom organisasjonene da vil kunne se det i sin interesse å ha mer 
kontakt med IMDi. Videre kan det vurderes om man bør sette inn tiltak for å styrke 
samarbeidet mellom de nasjonale ressursmiljøene.  

Likere fordeling  
IMDi har tidligere spilt inn at det bør være en mer jevnere fordeling mellom de nasjonale 
ressursmiljøene. Dette vil gjøre det mulig for de som får minst å bygge seg opp til mer 
robuste miljøer.  
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