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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2020 for Utlendingsdirektoratet (UDI)       

 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2020 til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 6. januar 2020. 

 

1. OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING FRA 2019 TIL 2020 

Følgende ubrukte bevilgninger er overført fra 2019 til 2020 og stilles til UDIs 

disposisjon i 2020. 

 

Kap.  Post  Formål Beløp (i 1000 

kroner) 

490  Utlendingsdirektoratet  

 01 Driftsutgifter 5 101 

 

 

23 

 

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan 

overføres 

1 755 

 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og 

mottak, kan overføres 

132 533 

 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres 

 

66 528 

 

Midlene er knyttet til forskyvninger i oppgaver og betalinger, og skal for øvrig benyttes 

i tråd med føringer i UDIs tildelingsbrev for 2020.  
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2. OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING 

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2020 for UDI (ekskl. 

økonomiske og administrative fullmakter, herunder merinntektsfullmakt). 

 

Kap.  Post  Formål Beløp (i 1000 

kroner) 

490  Utlendingsdirektoratet  

 01 Driftsutgifter 1 017 303 

 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 643 848 

 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 22 083 

 

 

23 

 

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan 

overføres 

6 387 

 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og 

mottak, kan overføres 

 132 533 

 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres 

 

133 500 

 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak   

163 510 

 70 Stønader til beboere i asylmottak 85 374 

 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og 

veiledning for au pairer  

 

8 217 

 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og 

reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning 

35 221 

 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., 

støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60 

 

 

21 920 

 74 Internasjonale forpliktelser, kontingenter, mv., kan 

overføres 

36 424 

 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan 

overføres 

28 233 

Sum  2 334 553 

 

Kap.  Post  Formål Beløp (i 1000 

kroner) 

490  Utlendingsdirektoratet  

 05 Refusjonsinntekter 7 018 

 

3. VEDR. BRUK AV FULLMAKT - MOTTAKSDRIFT 

Vi viser til UDIs e-post av 17. mars 2020 og departementets svar per e-post av 18. mars 

vedr. UDIs behov for å igangsette tiltak som følge av utbruddet av koronaviruset. For 

oversiktens skyld gjengir vi her vårt svar: 
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«Vi viser (…) til UDIs tildelingsbrev for 2020, der del 1 av romertallsvedtak XI 

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse er delegert UDI.  

 

Følgende del av fullmakten er altså delegert UDI: «Stortinget samtykker i at Justis- 

og beredskapsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler med varighet utover 2019 om 

midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. 

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke 

innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over 

kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i 

asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker 

beskyttelse.» 

 

I tildelingsbrevet står det videre: «UDI kan gjøre bruk av fullmaktens del 1 knyttet 

til avtaler med varighet utover budsjettåret og dersom det oppstår raske og uforutsette 

endringer som innebærer at det er nødvendig å gå utover gjeldende bevilgning for å 

sikre innkvartering av personer som søker beskyttelse. Fullmakten er et samtykke til å 

pådra utgifter uten at det på forhånd foreligger bevilgningsmessig dekning, men det 

forhøyer i seg selv ikke bevilgningen. Fullmakten fritar ikke UDI fra plikten til å be 

om tilleggsbevilgning når dette er nødvendig. De øremerkede midlene på posten er 

ikke omfattet av fullmakten, og skal håndteres som styrbare utgifter innenfor 

rammen.  

 

(…) Summen av UDIs overskridelser på postene, jf. fullmaktens del 3, settes for UDI 

til å ikke overstige 0,3 mrd. kroner i 2019. Departementet forutsetter at UDI løpende 

har oversikt over utbetalte og påløpte utgifter på postene, og at departementet varsles 

i forkant dersom UDI ser at utgiftene er i ferd med å gå utover gjeldende bevilgning.» 

 

UDI mener det vil være behov for raskt å kunne sette i gang tiltak for å hindre 

smitte av og mellom beboere på mottak, og ber derfor JD om fullmakt til å 

igangsette tiltak innenfor dagens gjeldende budsjettramme, til tross for at deres 

tidligere innspill til RNB 2020 viser et mindrebehov på kap. 490, post 21 og 60. 

 

Vi mener at romertallsfullmakten gjelder, og derfor at UDI har de nødvendige 

fullmakter. Dette forutsetter imidlertid at UDI i ettertid kan vise til at nødvendige 

tiltak er iverksatt på den for staten mest kostnadseffektive måten. (…)». 

 

4. NYTT RAPPORTERINGSKRAV (R 22) 

UDI bes om å rapportere på status og funn i tilknytning til instruks GI-04/2019 - instruks 

om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom 

det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag 

mv. Vi ber om at UDI særskilt rapporterer på status og ev. funn når det gjelder sakene 

som er valgt ut på bakgrunn av stikkprøver, jf. GI-04/2019 punkt 4, underpunkt 1 og 2.  
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Vi ber om rapportering i 1. og 3. tertialrapport. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Rusten (e.f.) 

konst. avdelingsdirektør 

 

Tom Jurin 

seniorrådgiver 
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