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SUPPLERENDE TILDELINGSBREV NR. 8 – økonomiske tiltak som følge av 

krigen i Ukraina 

 

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

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

 

Supplerende 

tildelingsbrev nr: 

8 

Oppdrag: Det vises til Prop. 78 S (2021-2022) Endringer i 

statsbudsjettet (økonomiske tiltak som følge av krigen i 

Ukraina), jf. Innst. 270 S (2021-2022) 

Frist for tilbakemelding: Inngår i regnskapsrapportering 

Budsjettkapittel, post og 

evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 01, post 25 og post 45 

 

1. Bakgrunn 

Vi viser til Prop. 78 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under 

Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne- og 

familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og 

Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina), jf. Innst. 270 

S (2021-2022). Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillingen 5. mai 2022. 
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Under budsjettposter som POD har ansvar for, er det foretatt følgende endringer (nye 

endringer i dette brevet er markert med grå farge): 

2. Kap. 440 Politiet 

2.1 Post 01 

Driftsutgifter  beløp i 1 000 kroner 

Tildeling 2022, jf. tildelingsbrev av 31.1.2022 20 877 200* 

Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 30.3.2022 973 614 

Endringer i statsbudsjettet (økonomiske tiltak som 

følge av krigen i Ukraina), jf. Prop. 78 S (2021-

2022) og Innst. 270 S (2021-2022) 

547 388 

Sum 22 398 202 

*Beløp i tildelingsbrev og i supplerende tildelingsbrev nr. 5 ble oppgitt til å være 20 894 700, riktig beløp 

er 20 877 200.  

2.1.1 Stortinget har lagt følgende til grunn for bevilgningen på 547,4 mill. kroner, jf. 

Prop. 78 S (2021-2022) og Innst. 270 S (2021-2022): 

Beskrivelse i 1 000 kr 

Utvidet registreringskapasitet i politiet 500 000 

Omfordeling av flyktninger og 

evakuering av pasienter 

13 388 

Økt kapasitet til å avdekke sammensatte 

trusler og etterretning i Norge 

34 000 

Sum 547 388 

 

Utvidet registreringskapasitet i politiet 

Økningen i antall asylsøkere medfører et behov for økt registreringskapasitet i politiet, 

jf. supplerende tildelingsbrev nr. 4. Økt registreringskapasitet er viktig for å legge til 

rette for at asylsøkerne som ankommer landet kan gå videre i asylkjeden på en effektiv 

måte. POD tildeles derfor totalt 500 mill. kroner til stillinger, utstyr og leie av lokaler 

mv. I perioder med lave ankomsttall legges det til grunn at ressursbruken skaleres ned 

eller at ressursene benyttes til andre oppgaver dersom det anses som nødvendig for å 

opprettholde en beredskap for raskt å kunne oppskalere registreringskapasiteten. Dette 

for å sikre effektiv ressursutnyttelse. Dersom det viser seg at behovet for bevilgningen 

er lavere enn forutsatt, skal dette spilles inn ifb. nysalderingen. 

 

Omfordeling av flyktninger og evakuering av pasienter 

POD tildeles 13,4 mill. kroner til å overføre personer som er fordrevet fra Ukraina, og 

som befinner seg i nærområdene til Ukraina, og bidra til å evakuere ukrainske 

pasienter som har behov for medisinsk behandling. 

 

Økt kapasitet til å avdekke sammensatte trusler og etterretning i Norge 
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POD tildeles 34 mill. kroner til økt bemanning og anskaffelse av utstyr til politiet og 

PST lokalt. Midlene skal bidra til å forsterke politiets og PSTs enhet for samarbeid og 

analyse av sammensatte trusler og kontraetterretning samt øke tilstedeværelsen i Nord-

Norge. 

2.2 Post 25 

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i 

politiets utlendingsforvaltning  
beløp i 1 000 kroner 

Tildeling 2022, jf. tildelingsbrev av 31.1.2022 132 357 

Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 30.3.2022 3 008 

Endringer i statsbudsjettet (økonomiske tiltak som 

følge av krigen i Ukraina), jf. Prop. 78 S (2021-

2022) og Innst. 270 S (2021-2022) 

118 844 

Sum 254 209 

2.2.1 Stortinget har lagt følgende til grunn for bevilgningen på 118,8 mill. kroner, jf. 

Prop. 78 S (2021-2022) og Innst. 270 S (2021-2022): 

Beskrivelse i 1 000 kr 

Utvidet registreringskapasitet i politiet 88 000 

Omfordeling av flyktninger og 

evakuering av pasienter 

30 844 

Sum 118 844 

 

Utvidet registreringskapasitet i politiet 

POD tildeles 88 mill. kroner til å dekke variable kostnader knyttet til registrering av 

asylsøkere. 

 

Omfordeling av flyktninger og evakuering av pasienter 

POD tildeles 30,8 mill. kroner til å overføre personer som er fordrevet fra Ukraina, og 

som befinner seg i nærområdene til Ukraina, og bidra til å evakuere ukrainske 

pasienter som har behov for medisinsk behandling. 

2.3 Post 45 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold- kan 

overføres   
beløp i 1 000 kroner 

Tildeling 2022, jf. tildelingsbrev av 31.1.2022 134 251 

Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 30.3.2022 368 055 

Endringer i statsbudsjettet (økonomiske tiltak som 

følge av krigen i Ukraina), jf. Prop. 78 S (2021-2022) 

og Innst. 270 S (2021-2022) 

6 000 

Sum 508 306  
 

Kommunikasjons- og samhandlingsløsninger 
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POD tildeles 6 mill. kroner til innkjøp av utstyr for sikker kommunikasjon i politiet for å 

forbedre kommunikasjons- og samhandlingsløsninger for den nasjonale 

krisehåndteringen. 

 

 

   

 

Med hilsen 

 

 

Steffen Evju 

kst. ekspedisjonssjef 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 
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