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Opplæring til barn og unge som 
søker opphold i Norge 

• Tilskudd for gjennomført grunn- og 
videregående opplæring 

• Søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening 

• Må ha rett til opplæring 

• Tilskudd per år (10 mnd): 

 

 

 

• http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle-
tilskuddsordninger/Skoleeiere/grunnopplaering-
asylmottak/ 

 

 

Omsorgssenter Mottak Privat

Grunnskole 180 102,00           82 760,00             82 760,00             

Videregående skole 190 310,00           190 310,00           190 310,00           
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Svømmeopplæring for 
nyankomne 

• Målgruppe: Nyankomne minoritetsspråklige 
barn, unge og voksne som omfattes av 
grunnskoleopplæringen. 

• Søknaden må beskrive hvordan opplæringen 
skal gjennomføres. 

• Inntil 1 500,- per elev. 

 

• https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Barneh
age-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-
opplaring/Tilskudd-til-svommeopplaring-for-
nyankomne-minoritetsspraklige-elever/ 
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Bedre språkforståelse blant 
minoritetsspråklige barn i 
førskolealder 
• Barn hvor begge foreldre har ett annet språk 

enn svensk, samisk, dansk eller engelsk som 
morsmål 

• Behøver ikke å søke, beregnes automatisk 
basert på BASIL rapporteringen 

 

• http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/
Sprak/Retningslinjer---Tilskudd-til-tiltak-for-a-
bedre-sprakforstaelsen-blant-
minoritetsspraklige-barn-i-forskolealder/ 
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Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 

• Formål med prosjektmidlene: 

– Gi støtte til å prøve ut nye løsninger  

– Risikoavlastning  

  

• Formål med prosjektene: 

– Styrke kommunen i rollen som  

• Tjenesteprodusent 

• Myndighetsorgan 

• Lokaldemokratisk arena 

• Samfunnsutvikler 

 

• Søknaden skal inneholde 

• Gjennomtenkt og realistisk 

prosjektplan 

• God beskrivelse av 

utfordringene 

• Klare målsetninger om hva 

som ønskes oppnådd 

• Begrunnelse for valg av 

virkemidler/løsninger 



Vertskommunetilskuddet - UDI 

• Tilskuddet dekker de gjennomsnittlige 
kostnadene knyttet til det å ha et mottak 
http://www.udi.no/asylmottak/jobber-i-en-
kommune/vertskommunetilskudd/ 
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Statsrefusjon for kommunale 
utgifter til barneverntiltak 

• Barnevernstiltak for enslige mindreårige 
asylsøkere og flyktninger til barnet fyller 20 år 

 

• Kommunen kan søke om å få refundert 80 % av 
utgiftene som overstiger den kommunale 
egenandelen 
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/
Refusjon_av_kommunale_utgifter/ 
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Ordninger under IMDi 

• Integreringstilskuddet 
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Integreringstils
kudd/ 

• Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 

– +50 000,- for hver bosetting utover anmodningen 
http://www.imdi.no/Tilskudd/Ekstratilskudd-for-
bosetting-av-flyktninger-i-2015/ 

• Tilskudd til bosetting av personer med alvorlige 
funksjonshemminger og adferdsvansker  
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-for-
personer-med-funksjonshemminger/ 
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Ordninger under IMDi 

• Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger 
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/bosetting-av-
enslige-mindrearige/ 

• Tilskudd til norskopplæring 

– Per capita 

– Grunntilskudd 

– Norskopplæring for asylsøkere i mottak 
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Opplaring-i-norsk-og-
samfunnskunnskap/ 
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Prosjektmidler under IMDi 

• Tilskudd til Jobbsjansen 
http://www.imdi.no/Tilskudd/Tilskudd-til-
Jobbsjansen/ 

• Kommunale utviklingsmidler 
http://www.imdi.no/Tilskudd/kommunale-
utviklingsmidler/ 

• Forsøk med gratis kjernetid i barnehage 
http://www.imdi.no/Tilskudd/gratis-kjernetid/ 
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Prosjektmidler under IMDi 

• Lokal forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme 
http://www.imdi.no/Tilskudd/Tilskudd-til-lokal-
forebygging-av-radikalisering-og-voldelig-
ekstremisme/ 

• Etablereropplæring for innvandrere 
http://www.imdi.no/Tilskudd/Etablereropplaring/ 
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Tilskudd til utleieboliger 

• Tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger 
for vanskeligstilte 
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-
tilskudd-til-utleieboliger/ 
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Ordninger for personen 

• Statenslånekasse 
https://www.lanekassen.no/ 

– Flyktningstipend 
https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-
lan/vg/Sa-mye-kan-du-fa/Flyktningstipend/ 

• Husbanken – Grunnlån for privatpersoner 
http://www.husbanken.no/grunnlaan-privat/ 

– Kommunalt startlån 
http://www.husbanken.no/startlaan/ 

– Kommunal bostøtte 
http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-
bostotte/ 
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Andre ordninger? 

 


