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Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom 

departementer 

1 Innledning 

I statsrådet 16. desember 2015 ble det varslet at Integreringsavdelingen i Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet i løpet av første kvartal 2016 overføres til 

Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble også varslet at Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet fra samme tidspunkt vil skifte navn til Barne- og 

likestillingsdepartementet.  

De budsjettmessige konsekvensene av ny budsjettstruktur for statsbudsjettet for 2016 

er innarbeidet i Prop. 59 S (2015-2016) som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2016, jf. 

Innst. 194 S (2015-2016) fra finanskomiteen. 

I det følgende gjøres rede for forslaget til endringer. 

 

2 Overføring av oppgaver til Justis- og beredskapsdepartementet 

2.1 Departementets ansvarsoppgaver 

Justis- og beredskapsdepartementet (forkortet JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for 

integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes 

fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og 

beredskapsdepartementet. 

Justis- og beredskapsdepartementet får med dette det overordnede ansvaret for 

forvaltningen av integreringspolitikken overfor personer med innvandrerbakgrunn, 

herunder: 

- bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt 

personer i familieinnvandring med disse, 

- introduksjonsloven og introduksjonstilskudd,  

- statsborgerloven, 

- utvikling og samordning av politikk og tiltak som berører integrering, og sikring 

av at integreringsperspektivet ivaretas av fagmyndigheter på ulike 

forvaltningsområder,   

- tilskuddsordninger til kommunenes integreringsarbeid, 



- tilrettelegging for tolking til og fra talespråk i offentlig sektor,  

- tilskuddsordninger for at frivillige organisasjoner og sivilsamfunn kan bidra til 

integreringsarbeidet, 

- faglig styring av og budsjettansvar for det pedagogiske arbeidet med opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap. 

Justis- og beredskapsdepartementet overtar etatsstyringsansvaret for Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi). Departementet får videre ansvar for faglig styring av det 

pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i VOX, Nasjonalt 

fagorgan for kompetansepolitikk. Justis- og beredskapsdepartementet overtar også 

ansvaret for eventuelle råd og utvalg som er opprettet innenfor de overførte 

ansvarsområdene.  

2.2 Departementets organisering 

Departementet vil etter ansvarsoverføringen være organisert i følgende enheter: 

Statsrådsseksjonen, Kommunikasjonsenheten, Innvandringsavdelingen, 

Integreringsavdelingen, Kriminalomsorgsavdelingen, Lovavdelingen, Plan- og 

administrasjonsavdelingen, Polaravdelingen, Politiavdelingen, 

Samfunnssikkerhetsavdelingen og Sivilavdelingen.  

Departementets interne organisering vil bli endret ved behov.  

2.3 Ansvarsfordelingen mellom statsrådene Anundsen og Listhaug 

Justis- og beredskapsdepartementet vil bli ledet av to konstitusjonelt ansvarlige 

statsråder – statsråd Anders Anundsen og statsråd Sylvi Listhaug.  

Statsråd Anundsen vil ha ansvaret for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politiet (bortsett 

fra oppgavene i Politiavdelingen som er knyttet til Politiets utlendingsenhet) og 

påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap, samt ansvaret 

for rettshjelp, voldsoffererstatning, konfliktrådsordningen og Domstoladministrasjonen. 

Statsråden vil videre ha ansvar for Lovavdelingen i departementet og for samordning av 

norsk politikk i polarområdene og Svalbardbudsjettet. Statsråd Anundsen vil ha 

ansvaret for grensespørsmål, Schengen-samarbeidet, herunder ansvar for deltakelse i 

Frontex, forsterket grensesamarbeid og for å fastlegge norske posisjoner til forslaget 

om europeisk grense- og kystvaktbyrå. Statsråd Anundsen vil i tillegg ha det 

administrative ansvaret for Justis- og beredskapsdepartementet, herunder ansvaret for 

lønns- og driftsbudsjett for hele departementet, samt ansvaret for underliggende etater, 

bortsett fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og IMDi. 

Statsråd Listhaug vil ha ansvaret for innvandrings- og integreringspolitikken, inkludert 

oppgavene i Politiavdelingen som er knyttet til Politiets utlendingsenhet, samt øvrige 

arbeidsoppgaver i departementet knyttet til innvandringssaker. Statsråd Listhaug vil 

videre ha det faglige ansvaret for politiets arbeid med å fastslå asylsøkeres identitet, 

registering og uttransportering av asylsøkere. Hun har også ansvaret for UDI, UNE og 

IMDi.  

Det forutsettes at arbeidet i departementet organiseres på en slik måte at det ikke 

hersker tvil om hvilken statsråd som er ansvarlig i den enkelte sak. Departementet har 

en departementsråd. Departementsråden i Justis- og beredskapsdepartementet og øvrig 



del av embetsverket i departementet rapporterer til statsråd Listhaug i saker som 

gjelder innvandrings- og integreringsområdet.  

 

3 Navneendring for Barne- og likestillingsdepartementet 

Det foreslås at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra 1. april 2016 

endrer navn til Barne- og likestillingsdepartementet (forkortet BLD).  

Fra samme tidspunkt avgir departementet ansvaret for Integreringsavdelingen til Justis- 

og beredskapsdepartementet, se punkt 2 ovenfor.  

 

4 Lover, forskrifter, fullmakter  

Hvilke lover som Justis- og beredskapsdepartementet får overført fra Barne-, 

likestillings- og integreringsdepartementet fremgår av et eget vedlegg til denne 

resolusjonen. Der ansvaret for saksområder eller lover er overført fra ett departement 

til et annet, vil eventuell forskriftskompetanse følge med. Forskriftskompetansen for de 

sakene og lovene som overføres fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet 

følger dermed med til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Departementene delegeres dessuten, i tråd med praksis, fullmakt til å foreta de 

endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge 

av omorganiseringen og navneendringen. Delegasjonen kan blant annet benyttes til å 

endre angivelse av departementsnavn i forskrifter eller instrukser som er fastsatt ved 

kongelig resolusjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statsministerens kontor 

t i l r å r : 

 

1. Justis- og beredskapsdepartementet overtar ansvaret for Integreringsavdelingen 

fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

  

2. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skifter navn til Barne- og 

likestillingsdepartementet, forkortet BLD. 

 

3. Justis- og beredskapsdepartementet skal ha ansvar for overførte lover i samsvar 

med et vedlagt forslag.  

 

4. Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, 

instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.  

 

5. Endringene trer i kraft 1. april 2016. 

 

 


