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Supplerende tildelingsbrev 2019 Utlendingsdirektoratet (UDI) - nr. 1
KORRIGERING AV TILBAKEHOLDTE MIDLER

1.

Vi viser til tildelingsbrev 2019 for Utlendingsdirektoratet (UDI) av 20. desember 2018.
Det er i ettertid blitt oppdaget en feil vedr. tilbakeholdte midler på post 01. I tillegg viser
vi til samtale med UDI og e-post av 8.1.2019, der UDI viser til at det påløper nødvendige
utgifter til forprosjektering og byggeplassadministrasjon, og synliggjør et behov for at
det stilles midler til disposisjon på post 30 før UDI kan ferdigstille styringsdokumentasjonen. På denne bakgrunn gjøres det følgende endringer i forhold til
opprinnelig tildelingsbrev:
•

•

Post 01: 2 mill. kroner holdes tilbake til ekstern kvalitetssikring av kostnadsramme for tiltak innenfor Stegvis modernisering som planlegges for perioden
2020-21. Vi gjør oppmerksom på at denne teksten står i opprinnelig tildelingsbrev (side 22), men at beløpet ikke var hold tilbake i tabellen (side 21).
Post 30: 10 mill. kroner stilles til disposisjon til nødvendige utgifter til
forprosjektering og byggeplassadministrasjon i påvente av ferdigstillelse av
styringsdokumentasjon.

Korrigeringene påvirker den samlede tildelingen på posten. Under følger en oppdatert
og samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2019 for UDI (ekskl. økonomiske og
administrative fullmakter, for eksempel merinntektsfullmakt):
Kap. 490

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a
0484 Oslo

(i 1000 kroner)

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

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

Saksbehandler
Ine Bjørndal
Dir. tlf. 22 24 71 41

Post
01
21
22
23
30
45
60
70
71
72
73
75

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21
Spesielle driftsutgifter, asylmottak
Spesielle driftsutgifter, tolk og
oversettelse
Spesielle driftsutgifter,
kunnskapsutvikling, 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

Sum

Snorre Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør
Ine Bjørndal
fagdirektør

Kopi til
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Riksrevisjonen

2/2

14 896
4 511
10 000
53 201
138 354
75 378
19 113
43 469
11 917
11 337
1 932 885

Med hilsen
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