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Vår ref.
20/4807 - TOJU

Dato
28.06.2021

Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2021 for UNE
Vi viser til tildelingsbrev for 2021 til Utlendingsnemnda (UNE) av 18. desember 2020 og
supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 26. mars 2021.

1.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 195 S og Innst. 600 S (2020–2021), 18. juni
2021, er det vedtatt følgende endringer på kap. 491 i statsbudsjettet for 2021:
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 29,2
mill. kroner (fra 278 275 000 til 249 075 000)
Bevilgningen på posten reduseres med 3,5
mill. kroner (fra 15 881 000 til 12 381 000)

Post 01 Driftsutgifter

Tildelingen på posten reduseres med 29,2 mill. kroner, hvorav 14,2 mill. kroner er som
følge av mindre behov for midler til å behandle saker om tilbakekall av statsborgerskap
i 2021 og 15 mill. kroner som følge av nedgang i prognosen for antall innkommende
saker til UNE.

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

1.2

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

Tildelingen på posten reduseres med 3,5 mill. kroner som følge av lavere behov for
midler til å behandle saker om tilbakekall av statsborgerskap i 2021.
OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING

2.

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2021 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

Beløp
(i 1000 kroner)

Sum

3.

261 575
12 647
274 222

REGLER FOR BEHANDLING AV KONVERTITTSAKER I UNE

Departementet vedtok 22. juni 2021 endringer i utlendingsforskriften. Endringene
gjelder behandling av saker om konvertering mv. i UNE, og gir en utvidet rett til
nemndmøte, og til å føre vitner fra trossamfunnet. Forskriften trer i kraft 1. august 2021.
Vi viser til reglene for behandling av konvertittsaker i UNE som har vært på høring og
UNEs høringssvar av 24. september 2020. Endringene i utlendingsforskriften som nå er
vedtatt svarer i sitt hovedinnhold til reglene som var på høring.
Eventuelle merutgifter som følge av forskriftsendringene må håndteres innenfor UNEs
gjeldende budsjettrammer.
RAPPORTERINGSKRAV:
Rapportering
R 12
UNE skal redegjøre for ev. økt ressursinnsats som følge av Årsrapport
denne endringen, og vurdere hvordan dette ev. har påvirket
øvrig måloppnåelse i UNE.

4.

BISTAND TIL VEILEDENDE TELEFONTJENESTE TIL DEN
SØKNADSBASERTE INNREISEORDNINGEN UNDER
SJØFARTSDIREKTORATET

Vi viser til departementets brev av 16. april 2021, hvor UNE ble bedt om å sette av
ressurser i form av tre personer på fulltid frem til 1. august 2021 for å avlaste

2/3

Sjøfartsdirektoratet (Sdir) i deres arbeid med den veiledende telefontjenesten knyttet til
den søknadsbaserte innreiseordningen for utenlandske arbeidstakere.
Videre viser vi til e-post av 11. juni 2021, hvor vi ber UNE om å forlenge bistanden til
Sdir, i første omgang ut august. Departementet informerte da UNE om at vi vil ha
dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om behovet for bistand utover
dette, men at UNE mest sannsynlig vil bli bedt om å bistå så lenge Sdir ser behovet for
slik bistand.
Departementet ber med dette UNE om å bistå til den veiledende telefontjenesten til
nevnte ordning så lenge departementet, i samråd med NFD/Sdir, ser behov for dette.
Dette oppdraget gjelder for inneværende år, og håndteres innenfor UNEs gjeldende
budsjettrammer.

Med hilsen

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

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Kopi til
Riksrevisjonen
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