Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
18/4157 - AVA

Dato
31.10.2019

Supplerende tildelingsbrev 2019 Utlendingsdirektoratet (UDI) - nr. 5
Pilotprosjekt om opplæring av immigrasjonsforvaltningen i Somalia
Vi viser til departementets tildelingsbrev 2019 av 20.12.2018 til Utlendingsdirektoratet
(UDI) og tilhørende supplerende tildelingsbrev.
Da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 2019, Prop. 114 S (2018–2019)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og Innst. 391 S (2018–
2019), økte de bevilgningen under Justisdepartementet kap. 400, post 23 Spesielle
driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, med 1 mill. kroner, som
følge av behov for økt kompetanse om viktige opprinnelses- og transittland for
migrasjon og retur. Opplæring kan enten gis ved at norske tjenestepersoner reiser til
aktuelle land eller regioner eller at representanter fra aktuelle land inviteres til Norge.
Departementet gir med dette UDI i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for
opplæring av ansatte i Somalias Immigration and Naturalizaton Directorate. Vi viser i
den forbindelse til møtet 27. august der UDI og POD, med underliggende etater PU og
Nasjonalt ID-senter, presenterte et omforent opplæringsprogram fra norske
utlendingsmyndigheter til land vi har et retursamarbeid med. Det langsiktige målet er å
gjennomføre flere returer av personer uten lovlig opphold i Norge. Etatene samarbeider
om ulike opplæringsmoduler innenfor hver etats ansvar på identitet og utlendingsfeltet,
som kan tilbys våre samarbeidsland. Aktuelle tema for opplæring spenner over identitet,
registrering, intervjuteknikk, verktøy for kontroll og dokumentopplæring.
Inntil 500 000 kroner stilles til UDIs disposisjon over kap. 400 post 23 til dette formålet.
UDI kan etter regning dekke utgifter PU og Nasjonalt ID-senter har til formålet. (Totalt
har UDI nå 2,1 mill. kroner til disposisjon over over kap. 400 post 23 i 2019.)
Departementet ber om en rapport som evaluerer pilotprosjektet og gjennomføringen av
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dette i forbindelse med årsrapporten for 2019. Rapporten bør inneholde vurderinger av
om pilotprosjektet er egnet til bruk også i andre land og for andre tema. Videre ønsker vi
en beskrivelse av gjennomføringen av oppdraget gitt at det er ulike etater involvert i
gjennomføringen.
Med hilsen
Siri Johnsen
fungerende ekspedisjonssjef
Anita Vardøy
Fagdirektør
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