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Supplerende tildelingsbrev til Utlendingsnemnda 2018 - nr.3
Vi viser til departementets tildelingsbrev til Utlendingsnemnda (UNE) for 2018 av 20.
desember 2017 og tilhørende supplerende tildelingsbrev til dette.
1.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2018

1.1

Bevilgningsendringer

I henhold til Stortingets behandling av Meld. St. 2 (2017–2018) Revidert nasjonalbudsjett
2018, Prop. 85 S (2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2018 og Innst. 400 S (2017–2018), er det gjort følgende endringer under kap. 491
Utlendingsnemnda i statsbudsjettet for 2018:
Post
01 Driftsutgifter

Endring
Bevilgningen på posten reduseres med 1 mill. kroner
fra 309 867 000 kroner til 308 867 000 kroner

Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten reduseres med 1 mill. kroner som følge av at UNE har vært
overkompensert for utgifter til pensjonspremie, mens andre virksomheter under
departementet er underkompensert. På bakgrunn av dette omdisponeres midler fra
nemnda.
2.

ØVRIGE SAKER

2.1

Ny fellesføring fra regjeringen - inkluderingsdugnad

UNE skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og
utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for
dugnaden.

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0484 Oslo

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Saksbehandler
Bakhtawar Ahmed

UNE skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet
for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Har UNE hatt
nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller
hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Det er ønskelig at UNE starter å måle fra
1.7.2018.
Har UNE hatt færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke
rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. I dette tilfellet kan
det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I
årsrapportens kapittel 4 skal UNE vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva
som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten
eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.
Vi viser til vedlagte rundskriv H-3/18 av 20.6.18 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet med nærmere informasjon om denne føringen.
3.

DISPONIBEL BEVILGNING

Under følger oppdatert oversikt over disponibel bevilgning i 2018 for UNE (eksklusive
økonomiske og administrative fullmakter, som for eksempel merinntektsfullmakt).
Kap.

Post

Formål

01
21

Utlendingsnemnda
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

491

Disponibelt beløp
(i tusen kroner)

Med hilsen
Ine Bjørndal (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Bakhtawar Ahmed
førstekonsulent
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur.
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