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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for Utlendingsnemnda (UNE)
Vi viser til tildelingsbrevet for 2020 til Utlendingsnemnda (UNE) av 19. desember 2019
og supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 12.03.2020.

1.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2020

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 117 S og Innst. 360 S (2019–2020), 19. juni
2020, er det vedtatt følgende endringer på kap. 491 i statsbudsjettet for 2020:
Kap. 491
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes
under post 21
Post 21 Spesielle driftsutgifter,
nemndbehandling, kan nyttes under
post 01

1.1

Endring
Bevilgningen på posten reduseres med 23
mill. kroner (fra 285 316 000 til 262 336 000)
Bevilgningen på posten økes med 0,2 mill.
kroner (fra 12 625 000 til 12 825 000)

Post 01 Driftsutgifter

Tildelingen på posten reduseres med 25 mill. kroner, hvorav 23 mill. kroner reduseres
som følge av lavere driftsutgifter i UNE, og 2 mill. kroner holdes tilbake i
departementet i påvente av ikrafttredelse av forskriftsendring, jf. omtale under pkt.
1.1.1.

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0484 Oslo

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

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

Innvandringsavdelingen
Tom Jurin
22245102
tom.jurin@jd.dep.no

1.1.1 Engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge

Regjeringen har hatt på høring et forslag til endring i utlendingsforskriften om
engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge, der disse
etter nærmere vilkår kan få opphold i Norge. Det anslås at flere personer vil be UNE
om å få saken sin vurdert etter engangsløsningen.
I Prop. 117 S (2019–2020) ble det lagt til grunn at løsningen anslagsvis ville medføre et
bevilgningsbehov på 2 mill. kroner over post 01 og 0,2 mill. kroner over post 21
forutsatt at forskriften trer i kraft 1. juli 2020. I og med at ikrafttredelse av
forskriftsendringen er forsinket, vil departementet holde igjen midlene tiltenkt
løsningens merbehov. Vi vil komme tilbake med tildeling til dette i supplerende
tildelingsbrev når forskriftsendringen trer i kraft.
1.2

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

Bevilgningsøkningen på 0,2 mill. kroner holdes tilbake i departementet i påvente av
ikrafttredelse av forskriftsendring, jf. omtale under pkt. 1.1.1.
OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING

2.

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2020 for UNE (ekskl.
økonomiske og administrative fullmakter, herunder merinntektsfullmakt).
Kap. Post

Formål

491

Utlendingsnemnda
Driftsutgifter, kan nyttes under post 21
Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling,
kan nyttes under post 01

01
21
Sum

3.

Beløp
(i 1000 kroner)
274 423
13 069
287 492

INKLUDERINGSDUGNAD

Vi viser til etatsstyringsdialogen i forbindelse med årsrapporten for 2019, og til revidert
rapporteringskrav R 7, der ny tekst er satt i kursiv:
R7

2/3

UNE skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan
Årsrapport
rekrutteringsarbeidet har blitt innrettet for å nå målet om 5 (kapittel IV)
pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale
utfordringer og vellykkede tiltak. Har UNE hatt
nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal
UNE i årsrapporten rapportere tallet på de med nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med
nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt. I tillegg

til å rapportere på andel ansatte i målgruppen, skal det også
rapporteres på andel søkere i målgruppen fra og med
1.1.2020. UNE skal rapportere i tråd med den digitale
veiledningen som ble publisert 26.11.2019 (se
Arbeidsgiverportalen på www.difi.no).

Med hilsen

Snorre Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør
Tom Jurin
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Kopi til
Riksrevisjonen
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