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Supplerende tildelingsbrev nr. 7 for 2020 Politiets utreisesenter Oslo lufthavn 
 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2020 til 
Politidirektoratet (POD) av 14. januar 2020 og til senere supplerende tildelingsbrev.   
 

Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

6 

Oppdrag: Arbeide videre med alternativet for leie av Tollbygget som 
lokaler for utreisesenter 

Frist for tilbakemelding: Departementet orienteres før ev. leiekontrakt inngås.  
Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 01 
Det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor de 
økonomiske rammene som er lagt til grunn for PODs 
anbefaling. 

 
JD viser til brev fra POD av 16. september 2019 vedr. anbefaling om lokaler til politiets 
utreisesenter. Det vises videre til PODs tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål fra JD i e-
post av 17. januar 2020 og brev av 29. mars 2020.  
 
Bakgrunn  
Politiet har over lengre tid arbeidet for å etablere en langsiktig lokalløsning for politiets 
utreisesenter på OSL Gardermoen. I 2015 ble det etablert et utreisesenter i leide 
midlertidige lokaler på Oslo lufthavn Gardermoen. Statsbygg utarbeidet i 2016 en 
mulighetsstudie med i hovedsak en vurdering av 9 alternative lokaliseringer. 
Investeringskostnadene for alternativene ble antatt å ligge i intervallet 110-210 mill. 
kroner (P10-P90).  
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I oppdragsbrev av 24. oktober 2017 ba JD POD om å foreta en oppdatert 
behovsvurdering for utreisesenteret bl.a. i lys av kapasitetsutvidelsen på Trandum 
utreiseinternat og prognoser for asylsøkere og tvangsmessige uttransporter. JD ga sin 
tilslutning til at foretrukne alternativer i mulighetsstudien skulle utredes nærmere. Det 
ble bedt om at et alternativ uten overnattingskapasitet også skulle vurderes. Videre ble 
det gitt oppdrag om å utarbeide en kvalitetssikret kvantitativ analyse med beregning av 
investeringskostnader, inkl. brukerutstyr, tomtekostnader og FDVU-kostnader. Det ble 
lagt til grunn at et nytt utreisesenter skulle ha en levetid på 20 år.  
 
PODs anbefaling  
POD viser i brev av 16. september 2019 til at det er gjennomført en behovsvurdering i 
forbindelse med vurdering av mulige lokaler for nytt utreisesenter. Det vises til at 
erfaringene med et utreisesenter er så gode at det anses som både fornuftig og 
nødvendig å beholde senteret.  
 
POD viser til at i arbeidet med utredning av mulige alternativer for lokalisering av 
utreisesenter, er politiet gjort kjent med at Tollbygget, som Statsbygg i dag leier av 
Avinor og som inntil nylig har vært brukt av tolletaten, står tomt. Avinor har bekreftet 
overfor Statsbygg at det gis anledning til utleie av Tollbygget til utreisesenteret.  
Tollbygget kan tas i bruk med mindre ombygginger. POD har vist til at det betales i dag 
årlig om lag 2,3 mill. kroner for leie av de midlertidige lokalene til utreisesenter. I tillegg 
har POD anslått behov for sikringstiltak tilsvarende om lag 3 mill. kroner i 
engangsutgifter. Samtidig er et mer sentralt og hensiktsmessig lokale for utreisesenteret 
forventet å bidra til å effektivisere driften og uttransportene. Statsbygg har en 
festeavtale med Avinor som utløper i 2027. POD viser til at denne vil en jobbe for å 
forlenge dersom det inngås en avtale for leie av Tollbygget og behovet for lokalene ser ut 
til å vedvare.  
 
Statsbygg støtter også PODs vurdering om at Tollbygget gir den best egnede løsning for 
politiet, gitt politiets behovsbeskrivelse. Statsbygg ser ikke behov for å utrede et nytt 
statlig bygg nærmere, da bruk av Tollbygget vil møte politiet sitt behov rimeligere og 
raskere enn et nybygg. POD viser til at Tolletaten ikke har uttrykt motforestillinger mot 
etablering av utreisesenter i Tollbygget.  
 
POD ber på denne bakgrunn om godkjenning til å arbeide videre med alternativet for 
leie av Tollbygget som permanente lokaler for utreisesenteret og at dette gjennomføres 
innenfor PODs delegerte myndighet. POD viser til at oppdraget om utredning av 
alternativer til permanente lokaler for utreisesenteret anses som gjennomført. 
 
 
Departementets vurdering  
Jf. Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker, skal det ved vurdering av lokalbehov 
avklares om det finnes ledige statlige lokaler eller statlige tomgangsleieforhold i 
markedet som kan dekke behovet for lokaler. Alternativet med bruk av Tollbygget 
innebærer at politiet overtar et bygg der staten v/Statsbygg allerede har utgifter 
gjennom et leieforhold som videreføres. Departementet støtter PODs anbefaling om 
bruk av Tollbygget som utreisesenter. Dette synes å være den beste løsningen gitt bl.a. 
usikkerheten i migrasjonssituasjonen fremover samt at den økonomiske risikoen 
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vurderes å være relativt liten ettersom løsningen er forutsatt å kunne gjennomføres 
uten vesentlige økte kostnader.   
 
JD gir med dette godkjenning til at POD kan arbeide videre med alternativet for leie av 
Tollbygget som lokaler for utreisesenteret. Ev. merutgifter knyttet til ny løsning må 
dekkes innenfor politiets gjeldende budsjettrammer. Departementet forutsetter at 
prosjektet kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn for 
anbefalingen, jf. omtale over.  
 
Det bes om at departementet orienteres før ev. leiekontrakt inngås.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unni Gunnes 
ekspedisjonssjef 
 

Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør 
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