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Statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal kompetanse og universell utforming - plan,
kart og geodata - Tilskudd til prosjekt om medvirkning i planprosesser for flyktninger
og innvandrere
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å gi et tilskudd på
kr. 70.000,- til et prosjekt om medvirkning i planprosesser for flyktninger og innvandrere.
Tilskuddet går over statsbudsjettets kap. 590 post 81 og tildeles Stiftelsen mangfold i
arbeidslivet (MiA). Vi ber om skriftlig tilbakemelding, snarest mulig, på at vilkårene er
forstått og akseptert. Deretter vil beløpet bli utbetalt til Deres konto.
Bakgrunn
Vi viser til Deres søknad av 1. juni i år og vårt foreløpige svar på e-post av 8. juli i år.
Det søkes om kr. 67.775,- i tilskudd til et prosjekt om medvirkning i planprosesser for
flyktninger og innvandrere. MiA legger opp til et tre-årig prosjekt det 2016 er året for
oppstart.
Vurdering og konklusjon
MiA er en ideell stiftelse som arbeider for å fremme like muligheter i arbeidsliv og
samfunnsliv for alle. Stiftelsen samarbeider både med private og offentlige virksomheter,
samt ideelle organisasjoner. I de senere år har MiA samarbeidet tett med bydel Grünerløkka i
Oslo. Mangfold i arbeidslivet har kompetanse innen pedagogikk og migrasjonspedagogikk,
samfunnsøkonomi, sosiologi, sosialantropologi, kriminologi, språk, sykepleie og internasjonal
helse.
MiA ønsker å bidra til å øke lokal kompetanse innen planlegging med basis i planlovens
bestemmelser, særlig knyttet til medvirkning. Målet er å øke involveringen av personer og
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grupper med innvandrerbakgrunn. Denne kompetanseoppbyggingen vil både relatere seg til
når innvandrere og flyktninger bør inviteres til å delta i planprosesser, hvordan (metoder for
medvirkning) og hvordan resultatene bør bearbeides og anvendes i etterkant.
I prosjektet legges det vekt på å bruke tilgjengelige kart og geodata, og videreutvikle metoder
med vektlegging av universell utforming. En vil være særlig oppmerksom på utfordringer
knyttet til lese- og skrivevansker. Videre vil MiA rette oppmerksomhet mot de utfordringer
som oppstår for disse gruppene i møte med forventningene om deltakelse i det norske
samfunnet. Her er det av avgjørende betydning at metodene er tilstrekkelig motiverende og
godt tilrettelagte slik at de mobiliserer til deltakelse.
I tillegg til fortsatt samarbeid med bydel Grünerløkka i Oslo, vil MiA søke samarbeid med
bl.a. byutviklingsetaten, DogA, Deichmanske bibliotek og aktuelle innvandrerorganisasjoner.
Hensikten er å teste ut en metode for samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer, utvikle
pedagogiske metoder for medvirkning og universell utforming og forberede et 3-årig arbeid
med å utvikle dataverktøy for håndtering av medvirkningsinnspill.
Prosjektet faller innenfor tilskuddsordningens formål og retningslinjer. KMD har derfor
besluttet å gi et tilskudd på kr. 70.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går over statsbudsjettets
kap. 590 post 81. Beløpet vil i sin helhet bli overført Deres konto så snart signert aksept er oss
i hende. Vi viser til retningslinjene for ordningen og understreker at tilskuddene kun tildeles
på ett-årig basis med utgangspunkt i det vedtatte statsbudsjettet. Vi kan derfor ikke gi noen
lovnad om ytterligere tildelinger i de to påfølgende årene. Så sant denne ordningen fortsatt
varer ved, er det imidlertid fri adgang til å søke om ytterligere tilskudd fra neste år av.
Formelle betingelser
Bestillerreferanse KMD 40148 Koksvik bes brukt ved alle henvendelser til departementet i
saken. Faglig kontakt bes rettet til seniorrådgiver Trine Nohr.
Ved eventuelle kjøp av eksterne utredninger og anskaffelser skal statens regelverk legges til
grunn. Rapport med regnskap for tiltaket bes sendt departementet så snart det foreligger og
senest innen 1. april 2017. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres av
revisor dersom det er krav om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. Finansieringen
skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike instanser og til
hvilke formål midlene er benyttet.
Vi tar forbehold om at Riksrevisjonen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan
iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke kan
dokumenteres, eller andre forutsetninger for gjennomføring av tiltaket endres slik at hele eller
deler av planene ikke lar seg gjennomføre, har KMD anledning til å kreve midlene tilbakeført.
Vi ber om skriftlig, signert tilbakemelding snarest mulig på at vilkårene for tilskuddet er
forstått og akseptert. Dette kan gjøres i form av en påtegning på mottatt tilskuddsbrev.

Side 2

Brevet må deretter scannes og sendes KMDs postmottak. Tilskuddet vil deretter bli overført
Deres konto.
Vi ønsker lykke til med prosjektet.

Med hilsen

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør
Espen Koksvik
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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