Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
17/4666 - BBA

Dato
04.07.2018

Supplerende tildelingsbrev til Utlendingsdirektoratet 2018 - nr.3
Vi viser til departementets tildelingsbrev til Utlendingsdirektoratet (UDI) for 2018 av
20. desember 2017 og tilhørende supplerende tildelingsbrev til dette.
1.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2018

1.1

Bevilgningsendringer

I henhold til Stortingets behandling av Meld. St. 2 (2017–2018) Revidert nasjonalbudsjett
2018, Prop. 85 S (2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2018 og Innst. 400 S (2017–2018), er det gjort følgende endringer under kap. 490
Utlendingsdirektoratet i statsbudsjettet for 2018:
Post
01 Driftsutgifter
21 Spesielle
driftsutgifter, asylmottak
22 Spesielle
driftsutgifter, tolk og
oversettelse
30 (Ny) Ombygginger,
ankomstsenter for
asylregistrering og
mottak
45 Større
utstyrsanskaffelser og
vedlikehold

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0484 Oslo

Endring
Bevilgningen på posten reduseres med 9 mill. kroner
(fra 992 010 000 kroner til 983 010 000 kroner)
Bevilgningen på posten reduseres med 224,5 mill. kroner
(fra 1 019 623 000 kroner til 795 168 000 kroner)
Bevilgningen på posten reduseres med 10,4 mill. kroner
(fra 31 876 000 kroner til 21 453 000 kroner)
Posten bevilges med 97,9 mill. kroner

Bevilgningen på posten økes med 3,6 mill. kroner
(fra 117 170 000 kroner til 120 770 000 kroner)

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Saksbehandler
Bakhtawar Ahmed

60 Tilskudd til
vertskommuner for
asylmottak
70 Stønader til beboere i
asylmottak
72 Retur av asylsøkere
med avslag og
tilbakevending for
flyktninger
75 Reiseutgifter for
flyktninger til og fra
utlandet

Bevilgningen på posten reduseres med 22,2 mill. kroner
(fra 208 053 000 kroner til 185 894 000 kroner)
Bevilgningen på posten reduseres med 30,8 mill. kroner
(fra 147 739 000 kroner til 116 986 000 kroner)
Bevilgningen på posten reduseres med 16,3 mill. kroner
(fra 103 847 000 kroner til 87 597 000 kroner)
Bevilgningen på posten økes med 0,7 mill. kroner
(fra 11 194 000 kroner til 11 920 000 kroner)

Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen på posten reduseres med 9 mill. kroner som følge av at UDI har vært
overkompensert for utgifter til pensjonspremie, mens andre virksomheter under
departementet er underkompensert.
Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak
Behovet for mottaksplasser er redusert sammenlignet med Saldert budsjett 2018 på
bakgrunn av reduserte prognoser for antall asylsøkere i år. Samtidig er det noe lavere
kapasitetsutnyttelse i mottakene enn forutsatt i saldert budsjett. Bevilgningen på posten
reduseres med 124,9 mill. kroner knyttet til antallet mottaksbeboere og mottaksplasser.
Kommuner med mottak med Særskilt bo- og omsorgsløsninger (SÆRBOL) skal få
vertskommunetilskudd, i tillegg til grunnsatsen for vertskommunetilskuddet. Bevilgning
på posten er redusert med 1,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 490,
post 60.
Videre reduseres bevilgningen på posten med 97,9 mill. kroner ettersom
investeringsutgiftene knyttet til ombyggingen av ankomstsenteret for asylregistrering
og mottak budsjetteres på egen post, jf. omtale under ny post 30.
Totalt reduseres bevilgningen på posten med 224,5 mill. kroner.
Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse
På bakgrunn av reduserte prognoser for innkomne asylsaker, anslås det at UDI vil fatte
færre asylvedtak enn lagt til grunn i saldert budsjett 2018. Dette medfører reduserte
utgifter til tolk og oversettelse i forbindelse med asylintervju og ankomstsamtaler.
Bevilgningen på posten reduseres med 10,4 mill. kroner som følge av dette.

Post 30 (Ny) Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak
Det er i Saldert budsjett 2018 bevilget midler under kap. 490, post 21 til å videreføre
driften ved Ankomstsenter Østfold og til å videreutvikle ankomstsenterfunksjonen med
sikte på utvidet og permanent drift. Investeringsutgiftene knyttet til ombyggingen av det
nye ankomstsenteret for asylregistrering og mottak bevilges på egen post. Posten
bevilges med 97,9 mill. kroner til dette formålet i 2018.
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Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Ved en feil er det i Saldert budsjett for 2018 bevilget 3,6 mill. kroner for mye til
investeringer i forbindelse med utvidet opptak, lagring og bruk av biometri under
Utenriksdepartementets kap. 100, post 01, og tilsvarende for lite under denne posten.
Dermed økes bevilgningen på posten med 3,6 mill. kroner (mot en tilsvarende reduksjon
under kap. 100, post 01).
Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak
Behovet for mottaksplasser er redusert sammenlignet med Saldert budsjett 2018 og
tilsier isolert sett at bevilgningen på posten reduseres med 29,4 mill. kroner. Samtidig er
det noe lavere kapasitetsutnyttelse i asylmottakene enn forutsatt i Saldert budsjett
2018. Dette fører til 5,7 mill. kroner i økte utgifter sammenlignet med hva den reduserte
ankomstprognosen isolert sett skulle tilsi.
Kommuner med mottak med Særskilt bo- og omsorgsløsninger (SÆRBOL) skal få
vertskommunetilskudd, i tillegg til grunnsatsen for vertskommunetilskuddet. Bevilgning
tilknyttet denne typen løsninger er flyttet fra kap. 490, post 21 til denne posten. Dermed
økes bevilgningen på posten med 1,6 mill. kroner.
Samlet reduseres bevilgningen på posten med 22,2 mill. kroner.
Post 70 Stønader til beboere i asylmottak
Færre beboere i mottak medfører at utgiftene til stønader reduseres. Utgiftene
reduseres også som følge av fremskyndet bosetting av barnefamilier med begrenset
tillatelse i påvente av dokumentert identitet. Bevilgningen på posten reduseres med 30,8
mill. kroner som følge av dette.
Post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger
Det anslås et lavere antall assisterte returer enn lagt til grunn for Saldert budsjett 2018.
Dette medfører reduserte utgifter til reise og stønader for enkeltpersoner som
returnerer assistert til hjemlandet. På denne bakgrunn reduseres bevilgningen på
posten med 16,3 mill. kroner.
Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet
Bevilgningsbehovet på posten har økt noe, hovedsakelig som følge av at flere
overføringsflyktninger anslås å komme til Norge i 2018 enn tidligere lagt til grunn.
Bevilgningen på posten økes med 0,7 mill. kroner.
2.

ØVRIGE SAKER

2.1

Midler til arbeidet med European Migration Network (EMN)

550 000 kroner stilles til UDIs disposisjon over kap. 400 Justis- og
beredskapsdepartementet, post 23 Spesielle driftsutgifter, forskning og
kunnskapsutvikling. Dette skal dekke studier, EMN-konferanse, samt bidra til å styrke
EMN-arbeidet. Vi viser til tidligere korrespondanse om dette oppdraget, jf. e-post fra
departementet av 7.5.2018.
Midlene skal benyttes og rapporteres på i tråd med oppgave O 7 i UDIs tildelingsbrev for
2018.
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2.2

FOU-studie om søk i åpne kilder i asylsaker

750 000 kroner stilles til UDIs disposisjon over kap. 400 Justis- og
beredskapsdepartementet, post 23 Spesielle driftsutgifter, forskning og
kunnskapsutvikling til en FOU-studie som undersøker bruk av søk i åpne kilder i
asylsaker. Vi viser til korrespondanse mellom UDI og departementet om denne, sist i epost av 14.5.2018.
Vi ber om at UDI videreutvikler oppdraget og at endelig oppdragsbeskrivelse forelegges
departementet for eventuelle merknader før oppdraget blir utlyst.
2.3

Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - gjennomføring av uttak

Det vises til UDIs brev av 17. april 2018 vedrørende gjennomføring av kvoteuttakene av
flyktninger som evakueres fra Libya, via Romania, til Norge. Det vil videre snarlig
komme et nytt brev fra departementet om dette.
Som følge av hasteaspektet for uttakene av disse flyktningene vil de måtte plasseres i
asylmottak i påvente av bosetting i kommunene. Vi legger til grunn at UDI finner den
mest hensiktsmessige løsningen for plassering og gjennomstrømming i hhv.
ankomstsenter, ordinære mottak og integreringsmottak gitt den tilgjengelige
kapasiteten.
2.4

Ny fellesføring fra regjeringen - inkluderingsdugnad

UDI skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle
rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.
UDI skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet
for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Har UDI hatt
nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller
hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Det er ønskelig at UDI starter å måle fra
1.7.2018.
Har UDI hatt færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke
rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. I dette tilfellet kan
det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I
årsrapportens kapittel 4 skal UDI vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva
som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten
eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.
Vi viser til vedlagte rundskriv H-3/18 av 20.6.18 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet med nærmere informasjon om denne føringen.
3.

DISPONIBEL BEVILGNING

Under følger oppdatert oversikt over disponibel bevilgning i 2018 for UDI (eksklusive
økonomiske og administrative fullmakter, som for eksempel merinntektsfullmakt).
Kap.
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Post

Formål

Disponibelt beløp

(i tusen kroner)
490
01
21
22
23
30
45
60
70
71
72
73
75

Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, asylmottak
Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse
Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og
migrasjon, kan overføres
Ombygginger, ankomstsenter for
asylregistrering og mottak, kan overføres
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak
Stønader til beboere i asylmottak
Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i
asylmottak
Retur av asylsøkere med avslag og
tilbakevending for flyktninger,
overslagsbevilgning
Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv.,
støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet,
kan overføres

1 006 573
835 719
21 453
5 225
97 900
202 238
185 894
116 986
29 415
52 597
14 8491
11 920

Med hilsen
Ine Bjørndal (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Bakhtawar Ahmed
førstekonsulent
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur.

1 Vedlegg
Kopi til

Riksrevisjonen
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet

Ved en inkurie ble bevilgningen satt til 14 847 000 kroner i supplerende tildelingsbrev nr. 2. Korrekt
beløp er 14 849 000 kroner
1
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1 Vedlegg
Kopi til

Riksrevisjonen
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Riksrevisjonen
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