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St.prp. nr. 100

(2008–2009) 

Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere


Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 25. september 2009, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning 

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) ble det lagt til grunn at 
det ville komme 15 000 asylsøkere til Norge i 2009. 
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, jf. 
St.prp. nr. 67 (2008-2009), ble prognosen opprett
holdt. 

Oppdaterte prognoser tilsier nå at det vil 
komme om lag 18 500 asylsøkere til Norge i 2009, 
hvorav 2 800 er enslige mindreårige. De oppjus
terte prognosene må ses i sammenheng med økt 
konfliktnivå i mange land og en generell økning av 
asylsøkere til Europa. Norge har i 2008 og 2009 
vært blant de europeiske landene med størst vekst 
i antall asylsøkere og blant de med den høyeste 
andelen sett i forhold til innbyggertallet. Flere asyl
søkere gir flere asylsøknader til behandling, flere 
beboere i asylmottak og omsorgssentre, flere som 
skal bosettes i kommunene og flere som skal retur
neres. Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak 
for å håndtere utviklingen på en forsvarlig måte. 

Det er fremmet en kongelig resolusjon og gitt 
overskridelsesfullmakt i sakens anledning. 

Bakgrunn 

I perioden 1. januar til 31. august 2009 kom det 
11 700 asylsøkere til Norge, 3 000 flere enn i 
samme periode i 2008. Hittil i 2009 er det kommet 
flest asylsøkere fra Afghanistan, nesten 25 pst. av 
det samlede antall søkere. Andre store grupper er 

søkere fra Eritrea, Somalia, Irak og statsløse pales
tinere. 

3 Forslag under de enkelte kapitlene 

Det foreslås å gjennomføre tiltak for å styrke 
arbeidet med det økte antallet asylsøkere i både 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og i politiet. I UDI 
er det behov for å styrke saksbehandlingskapasi
teten for asylsaker og arbeidet med å etablere og 
følge opp mottak. Ved å styrke saksbehandlings
kapasiteten i UDI vil det kunne behandles flere 
saker, og restansene vil gå ned. Antall ubehand
lede saker forventes å være i overkant av 13 000 
ved utgangen av 2009. Økt saksbehandlingskapa
sitet vil så langt det lar seg gjøre benyttes til å pri
oritere avslagssaker som kan effektueres. Det er 
behov for å iverksette tiltak i politiet for å styrke 
saksbehandlingskapasiteten og øke antall uttran
sporteringer. Økt saksbehandlingskapasitet i UDI 
og politiet vil, i kombinasjon med en mer effektiv 
uttransportering, dempe presset på mottaksappa
ratet. 

Kap. 440 	 Politidirektoratet – politi- og 
lensmannsetaten 

Merutgiftene for Politiets utlendingsenhet (PU) 
knyttet til økningen i antall asylankomster i 2009 
anslås til 13,5 mill. kroner. Dette er knyttet til økt 
saksbehandlingskapasitet og arbeid med asyl
ankomstene. 

Kap. 440, 690 og 691
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Politiet må også styrkes for å øke antallet 
uttransporteringer. Å øke uttransporteringene 
med 150 personer i 2009 gir merutgifter på totalt 
12,3 mill. kroner. Dette dekker utvidelser ved Tran
dum, pågripelser, transportutgifter, ID-etterfors
kning og dokumentgranskning. 

Post 01 Driftsutgifter 
Merutgiftene til økt saksinngang er 6,5 mill. kro
ner og til økt antall uttransporteringer 7,5 mill. kro
ner. 

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt 
med 14 mill. kroner, til 8 209,1 mill. kroner i 2009. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Merutgiftene knyttet til økt saksinngang er 7 mill. 
kroner, og til økt antall uttransporteringer 4,8 mill. 
kroner. 

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt 
med 11,8 mill. kroner, til 144,4 mill. kroner i 2009. 

Kap. 690 Utlendingsdirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter 
UDI påføres betydelig administrativt og praktisk 
merarbeid som følge av flere asylsøkere, både i 
form av behandling av søknader, opprettelse og 
oppfølging av asylmottak, informasjonsarbeid mv. 
Det er derfor behov for å øke bemanningen og 
saksbehandlingskapasiteten slik at UDI kan hånd
tere situasjonen på en forsvarlig måte. Merutgif
tene anslås til 16,1 mill. kr i 2009. Bevilgningen på 
posten foreslås derfor økt med 16,1 mill. kroner, til 
758,7 mill. kroner i 2009. 

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 
Som grunnlag for behandlingen av søknader fore
tas det asylintervjuer, og det er behov for tolk og 

oversettelse av dokumentasjon i asylsakene. Som 
følge av økt antall asylsøknader, foreslås bevilgnin
gen på posten økt med 17 mill. kroner, til 79,7 mill. 
kroner i 2009. 

Kap. 691 Utlendingsnemnda 

Post 01 Driftsutgifter 
Bevilgningen til Utlendingsnemnda (UNE) ble økt 
med om lag 103 mill. kroner i 2009, særlig for å 
utvide saksbehandlingskapasiteten i asylsaker. 
UNE har rekruttert et betydelig antall nyansatte, 
men det har vist seg vanskelig å rekruttere til
strekkelig antall kvalifiserte personer så hurtig 
som forutsatt. Bevilgningen på kap. 691 Utlen
dingsnemnda, post 01 Driftsutgifter ble nedjustert 
med 10 mill. kroner i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2009, og det viser seg nå at bevilg
ningen kan nedjusteres med ytterligere 6 mill. kro
ner. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen 
på posten med 6 mill. kroner, til 215,4 mill. kroner 
i 2009. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 
UNE mottar i 2009 færre asylsaker enn forventet 
som følge av hhv. høyere innvilgelsesprosent og 
færre fattede vedtak i UDI. Som følge av dette fore
slås bevilgningen på posten redusert med 3 mill. 
kroner, til 16,1 mill. kroner i 2009. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere i samsvar 
med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere 

I 

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten: 
01 Driftsutgifter, forhøyes med ................................................................... 14 000 000 

fra kr 8 195 087 000 til kr 8 209 087 000 
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med .................................................... 11 800 000 

fra kr 132 562 000 til kr 144 362 000 
690 Utlendingsdirektoratet: 

01 Driftsutgifter, forhøyes med ................................................................... 16 100 000 
fra kr 742 563 000 til kr 758 663 000 

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse forhøyes med ................. 17 000 000 
fra kr 62 700 000 til kr 79 700 000 

691 Utlendingsnemnda 
01 Driftsutgifter, nedsettes med .................................................................. 6 000 000 

fra kr 221 437 000 til kr 215 437 000 
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling nedsettes med .................. 3 000 000 

fra kr 19 100 000 til kr 16 100 000 




