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Innledning
Det vises til behanding av sak 067/19 i Hovedutvalg Bistand og omsorg 05.06.2019 og følgende
innstilling:
«Saken sendes til Formannskapet da hovedutvalget ser at flere av tildelingene ikke er i henhold til
de mål og kriterier som IMDi har beskrevet i sitt oppdragsbrev. Det bes om at forslag til ny
vurdering legges frem til formannskapsmøtet.»
I debatten, ble det særlig stilt spørsmål til tildeling av driftsstøtte til organisasjoner som søkte om
støtte til morsmålsopplæring. Saksdokumentet i sin helhet fremkommer ikke på innsyn på
kommunens internettsider (trolig av tekniske årsaker), og legges derfor ved denne referatsaken
som vedlegg.
Redegjørelse
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, er en ny ordning fra 2019. Den
tidligere ordningen «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i
lokalsamfunn», som kommunen har forvaltet siden 2015, er samtidig avviklet. Formålene og
kriteriene etter gammel ordning er ivaretatt i del A i den nye ordningen og kommunen kan
fortsatt tildele støtte til lokale frivillige aktiviteter og driftsstøtte til lokale
innvandrerorganisasjoner.
Kommunen har videre fått utvidet ansvar og handlingsrom med den nye ordningen, ettersom den
retter seg mot alle de fire innsatsområdene for integreringspolitikken (jf. Regjeringens
integreringsstrategi «Integrering gjennom kunnskap» 2019-2022).

Med flere tema inn i ordningen og ytterligere midler er ordningen styrket.
Om driftstilskudd / medlemsstøtte
Hovedmålet med hele tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant
innvandrere og deres barn. Rådmannen anser at organisering i en frivillig organisasjon fører til
sosialt nettverk, demokratiforståelse, og kunnskapsdeling og påvirker samfunnsdeltakelsen
positivt. Kunnskap om egen kultur og eget språk skaper en trygg flerkulturell identitet som bidrar
til å hindre utenforskap og ekstremisme. Det er rådmannens samlede vurdering at det å være
med i en frivillig organisasjon bidrar til ordningens hovedmål.
Driftstilskudd / medlemsstøtte beregnes utfra dokumentasjon av antall betalende medlemmer
etter følgende veiledende satser satt av IMDi:
 Under 30 medlemmer: 25 000 kroner.
 Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner.
 Over 80 medlemmer: 75 000 kroner.
Noen av kommunene som, for eksempel Skedsmo, velger å gi lavere satser på driftstilskudd/
medlemsstøtte enn det som er foreslått fra IMDi. I IMDis retningslinjer står det:
Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen (jf.
pkt. 1. Mål for ordningen) og fyller de formelle kriteriene, tildeles støtte etter veiledende
satser. Tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og
innvandrergrupper skal prioriteres.
Endringer i fornyet vurdering
Rådmannen har gjort en ny helhetsvurdering av aktivitetene til innvandrerorganisasjonene og
foreslår driftstilskudd/medlemsstøtte til organisasjoner som i en eller flere av sine aktiviteter
oppfyller hovedmål for ordningen og et av delmålene. Det er særskilt lagt vekt på støtte til
aktiviteter som er åpne for alle, også ikke betalende meldemmer, og aktiviteter som stimulerer til
økt arbeids- og samfunnsdeltagelse.
Til organisasjoner som ikke har synliggjort i søknaden at de bidrar til ordningens hovedmål og
delmål A, foreslås det å ikke tildele midler. I oversikten gjelder dette Eritreisk forening, som i sin
søknad søker om sosiale aktiviteter kun til egne medlemmer og hvor det ikke fremkommer
samarbeid med andre eller majoritetsbefolkningen. Foreningen har også søkt om midler til
hytteturer. Ingen av organisasjonene er tildelt støtte til dette i år. Samme forening har derimot
fått innvilget prosjektstøtte til svømmeundervisning. I den opprinnelige exceltabellen over
tildelinger kom ikke de samlede aktiviteter i søknadene så godt frem. Dette er synliggjort i et nytt
vedlegg, endringer er i fet skrift.
Ung inkludering er innvilget 55134 kroner til sitt prosjekt ettersom det å danne nettverk og
vennskap er viktig for integreringen av unge flyktninger i Bærum. Rådmannen har ikke sett det
naturlig å støtte prosjektet ytterligere da aktivitetene er knyttet til et valgfag i regi av skolen og
således faller inn under et kommunalt ansvar.
Ettersom ordningen er ny i år, har Rådmannen valgt å forholde seg til de veiledende satsene fra
IMDi hva gjelder driftstilskudd/ medlemsstøtte.
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