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• Direktorat underlagt
kunnskapsdepartementet

• Fagorgan/kompetansesenter

• Ivareta arbeidet
med bosetting av flyktninger

• Tilskudd

• Nasjonal fagmyndighet for 
tolking i offentlig sektor

• Oppfølging av Handlingsplan
«Retten til å bestemme over 
eget liv»
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Retten til å bestemme over eget
liv. 
Regjeringens handlingsplan for 
perioden 2017 – 2020 

– tjueåtte tiltak
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Minoritets- og integreringsrådgivere

• IMDi har 49 minoritetsrådgivere

• Vi er på ungdomsskole videregående skoler og 
veiledningssenter

• Ambulerende team kommer i løpet av 2020

• Islamabad, Pakistan (dekker også Afghanistan) 

• Amman, Jordan (dekker også Irak)

• Nairobi, Kenya (dekker også Somalia)

• Ankara, Tyrkia (dekker også Iran og Tsjetaenia )

Integreringsrådgivere
Minoritetsrådgivere



NEGATIV SOSIAL 
KONTROLL

"Ulike former for oppsyn, press, trusler og

tvang som utøves for å sikre at 
enkeltpersoner

lever i tråd med familiens eller gruppens

normer. Kontrollen kjennetegnes ved at

den er systematisk og kan bryte med den

enkeltes rettigheter i henhold til blant annet

barnekonvensjonen og norsk lov."
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Hva kan man bruke en
minoritetsrådgiver til?

• Kompetanseheving og veiledning av 
ansatte i skolesektoren og andre
samarbeidspartnere, kommunalt og
fylkeskommunalt

• Håndtering av enkeltsaker

• Jobbe forebyggende med elever gjennom
opplæring og/ eller samtaler

• Kobinasjonsklasser/voksenopplæring
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Samarbeidspartnere

• Skole og skolens elevtjenester

• Helsesykepleier

• Politi og Politiets støttesenter for 
kriminalitetsutsatte

• Krisesenter

• SLT-koordinator og Miljøterapeuter i
skolen

• Voksenopplæring og NAV 

• Barneverntjenesten

• Frivillige organisasjoner
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Eksempler på saker:

• Ulike former for negativ sosial kontroll

• Ufrivillig tilbakehold i familiens
opprinnelsesland

• Ekteskap inngått med unge under 18 år

• Æresrelatert Vold

• Kjønnslemlestelse

• Frykt for å bli etterlatt i utlandet
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Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
negativ sosial kontroll 

• Nasjonalt tverretatlig fagteam

• Gir råd og veiledning til tjenesteapparatet og enkeltpersoner i saker som 
omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold

• Sammensatt av representanter fra seks direktorater:
- Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
- Utlendingsdirektoratet (UDI)
- Politidirektoratet (POD)
- Helsedirektoratet (Hdir) 
- Arbeid- og velferdsdirektoratet (Avdir)

Tlf: 478 09 050



Marjan Farahmand

maf@imdi.no

Tlf: 915 52 638
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