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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2022 for UDI  
 
Vi viser til tildelingsbrev 2022 til UDI av 10. januar 2022. Videre viser vi til UDIs varsel 
av 4.3.2022 om bruk av romertallsvedtak V Innkvartering av utlendinger som søker 
beskyttelse, som følge av situasjonen i Ukraina. 
 
Det er usikkert hvor mange personer som vil komme til Norge som følge av krigen i 
Ukraina. Per nå har antallet flyktninger som har forlatt Ukraina passert én million, og det 
er grunn til å anta at dette antallet raskt vil øke betraktelig. Det antas at de fleste vil 
flykte til Ukrainas naboland, men det må også forventes en betydelig økning i antallet 
asylsøkere til Norge.  
 
På denne bakgrunn ber vi UDI om å oppskalere mottakskapasiteten kraftig, og støtter 
også UDIs vurderinger om å oppskalere mottakskapasiteten i brev av 4.3.2022. 
Nærmere dialog om antall plasser skjer gjennom det løpende budsjettarbeidet.  
 
Vi ber videre om at UDI legger til rette for raskt å kunne oppskalere ytterligere ved 
behov, og i samråd med relevante etater planlegge for ulike ankomstscenarioer som 
følge av situasjonen.  
 
Med tanke på forberedelser til ev. ytterligere oppskalering av mottakskapasiteten ber vi 
UDI ta kontakt med Helsedirektoratet, FHI, IMDi og andre relevante etater.  
 
I tildelingsbrevet av 10. januar 2022, jf. punkt 7.2 delegerte departementet 
romertallsvedtak V Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse, del 2 og 3 kun 
delvis til UDI.  
 
UDI kan nå se bort disse begrensningene (jf. kulepunktene 3 og 4):  

 Overskridelser knyttet til «dersom det oppstår behov for å gjennomføre tiltak for 
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forsvarlig innkvartering» delegeres til UDI med en begrensning på tiltak knyttet 
til covid-19-situasjonen og inntil 50 mill. kroner. 

 Summen av overskridelser på postene knyttet til en økning eller endret 
beboersammensetning kan totalt ikke overstige 300 mill. kroner i 2022. 

 
Vi delegerer med dette hele fullmaktens del 3 til UDI. Del 3 lyder: Summen av 
overskridelser på postene kan ikke overstige 900 mill. kroner i 2022, og forpliktelsene 
utover 2022 skal ikke overstige en samlet ramme på 1 mrd. kroner. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Snorre Sæther (e.f.) 
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fagdirektør 
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