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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Utvikling i antall asylsøknader 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Ankomster fordelt på opprinnelsesland 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Omfattende anslagsendringer på kort tid 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Asylankomster medfører store utgiftsøkninger 
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  Milliarder kroner 

Anslag fra beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen 5,0 

Omsorgssentre enslige, mindreårige asylsøkere 1,3  

Merutgifter i 2016 som følge av økte anslag i 2015 2,0  

Andre utgiftsøkninger 1,6  

Kostnadsdempende tiltak -0,4  

Sum  9,5  



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Betydelige utgiftsøkninger som følge av økte anslag 

Utgiftsøkningene går blant annet til: 

• Økte bevilgninger i politiet og PST                      

• Økt bemanning i UDI 

• Videreføring av ankomstsenter på Råde           

• Økt bosettingstilskudd, enslige mindreårige asylsøkere 

• Økning i vertskommunetilskuddet for asylmottak 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Vi holder fast ved profilen for arbeid, aktivitet og 

omstilling 

Budsjettet svarer godt på utfordringene i norsk 

økonomi: 

• Etterspørselsimpulsen holdes på 0,7 pst., 

som er godt tilpasset konjunktursituasjonen 

• Vi verner om satsinger og reformer for økt 

vekstevne 

• Skattereformen ligger fast 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Balansert inndekning 
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Milliarder kroner 

Omprioriteringer på bistandsbudsjettet 4,2 

Utgiftsreduksjoner mv. 2,3 

Reduserte skattelettelser 1,8 

Økt bruk av olje- og fondsinntekter 1,2 

Sum 9,5 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Skattereformen ligger fast 

Noe mindre skattelettelser for personer 

 

• Justering i trinnskatten 

o Nye satser i de fire trinnene:  

0,9 prosent, 1,7 prosent, 10,7 og 13,7 prosent 

 

• Holde formuesskattesatsen uendret på 0,85 prosent 

(som i 2015) 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Samlede kostnader over 6 år for én asylsøker:  

1,4 millioner kroner 

Før bosetting  Årlig i 5 år etter 

bosetting 

Samlet over 6 

år 

Registrering PU 10 000 

Asylmottak  140 000 

Saksbehandling og tolkeutgifter i UDI 16 200     

Integreringstilskudd   166 200   

Demografikostnader 

kommunesektoren   66 600   

Statlige investeringer   20 000   

Sum av overnevnte poster 166 200 252 400 1 428 200 
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Kroner per ekstra asylsøker (voksen) 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Enslige mindreårige asylsøkere 

11 

0

50

100

150

200

250

300
0

1

0
3

0
5

0
7

0
9

1
1

1
3

1
5

1
7

1
9

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

3
1

3
3

3
5

3
7

3
9

4
1

4
3

4
5

4
7

4
9

5
1

Enslige mindreårige asylsøkere per uke 2015 

Kilde: UDI 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Kostnadene per år varierer betydelig 
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Før  
bosetting 

Første fem år  
etter bosetting 

Voksen asylsøker 166 000 253 000 

Enslig mindreårig asylsøker over 15 år 563 000 769 000 

Enslig mindreårig asylsøker under 15 år 1 934 000 1 416 000 

Kroner per år 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelige kostnader ved 66 000 asylsøkere  
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• Kostnader på til sammen 85 milliarder kroner over 6 år 

 

• Grovt anslag, basert på usikre forutsetninger 

– Ett års oppholdstid i mottak 

– Videreføring av satser for statlige overføringer, slik de er 

foreslått i denne proposisjonen  

– Dagens standarder i det offentlige tjenestetilbudet  

 

• Sysselsetting vil etter hvert gi økte skatteinntekter 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kostnadene må begrenses 

• Kostnadsdempende tiltak, som 

 Reduserte ytelser til beboere i mottak 

 Endringer i norskopplæring 

 

• Raskere retur 

 

• Omdisponering av ressurser og mannskap 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Innstramminger i regelverk  

 

Regjeringen signaliserer og vurderer: 

• Nye, midlertidige beskyttelsesformer hvor oppholdstid ikke 

danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

• Integreringskriterier for innvilgelse av permanent opphold 

• Innstramminger i retten til familiegjenforening 

• Suspendere utlendingsforskriftens § 8-2  

• Økt botid for norsk statsborgerskap 

• Særordninger for flyktninger og botidskrav for kontantytelser  
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Bedre integrering 

Stortingsmelding om integrering våren 2016: 

 Integreringsmottak 

 Vilkårene for midlertidig arbeidstillatelse 

 Innrettingen av introduksjonsordningen  

 Tiltak for å gi sterke insentiver til å lære norsk 

 Ytterligere tiltak for bosetting av enslige, mindreårige asylsøkere 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Regjeringen håndterer økte asylankomster 

• Store, ekstra kostnader dekkes inn 

• Kostnader reduseres 

• Regelverket strammes inn 

• Integreringen skal bli bedre 
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