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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 om politiets håndtering av Ukraina-

situasjonen  

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2022 til 

Politidirektoratet (POD) datert 31. januar 2022, og til senere supplerende tildelingsbrev.   

Supplerende tildelingsbrev nr.: 4 

Oppdrag: Etablere tilstrekkelig kapasitet til å 

håndtere Ukraina-situasjonen, herunder 

mottak og registrering av asylsøkere 

Frist for tilbakemelding Ukentlige situasjonsrapporter 

Budsjettkapittel, post: Kap. 440, post 01 

Som en følge av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har den 

sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg og det pågår nå en massiv flukt av 

mennesker ut av Ukraina. Også i Norge ser vi en økning i antall ukrainske asylsøkere. 

Det forventes at antallet asylsøkere til Norge vil øke i tiden fremover.  

 

Beskrivelse av oppdraget 

Det er viktig at politiet iverksetter relevante og nødvendige tiltak for å forebygge 

uønskede hendelser som følge av den pågående konflikten og gjør nødvendige 

prioriteringer til å kunne håndtere politiets oppgaver relatert til konflikten over hele 

landet.  
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POD bes iverksette nødvendige tiltak for å sikre at politiet har tilstrekkelig kapasitet til 

å registrere alle asylsøkere som ankommer Norge fremover, også asylsøkere fra andre 

land enn Ukraina. Politiet bes benytte tilgjengelig etterretning, fagkunnskap og 

etablerte prognosemiljø som «Beregningsgruppen for Utlendingsforvaltningen» som 

dimensjonerende rammer.   

 

POD bes iverksette nødvendige tiltak for å sikre at asylsøkere som er innvilget 

midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingslovens § 34, gis mulighet til registrering 

hos politiet i hele landet fra og med onsdag 16. mars 2022 kl. 0800. Politidistriktene på 

Østlandet kan benytte Nasjonalt ankomstsenter på Råde som registreringssted hvis 

dette vurderes som hensiktsmessig.  

 

POD skal sende ukentlig situasjonsrapport om politiets håndtering av Ukraina-

situasjonen til JD hver torsdag innen kl 1400. Det skal i tillegg rapporteres daglig i 

ukedagene fra POD til JD innen kl 1000 om antallet registrerte asylsøkere siste døgn, 

forventet utvikling og eventuelle utfordringer.  

 

Det vises for øvrig til egen bestilling datert 9. mars 2022 om behov for synliggjøring av 

budsjettbehov knyttet til registrering av asylsøkere.   

 

Med hilsen 

 

 

Steffen Evju 

ekspedisjonssjef 

 

John Arne Gisnås 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 

 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	bkmLand
	sgr_beskrivelse
	uoff
	Spg_paragrafID
	bkmDate
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivsakID
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	bkmStart
	bkmRegards
	bkmElektroniskSignatur
	bkmKopiTil
	tbl_kopitil__sdk_navn___1___1

