Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
20/2305 - LIST

Dato
01.07.2021

Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2021 for UDI
Vi viser til tildelingsbrev for 2021 til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 18. desember 2020
og supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 26. mars 2021.
1. REVIDERT NASJONALBUDSJETT

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 195 S og Innst. 600 S (2020–2021) av 18.
juni 2021, er det vedtatt følgende endringer på kap. 490 i statsbudsjettet for 2021:
Kap. 490
Post 01 Driftsutgifter
Post 21 Spesielle driftsutgifter,
asylmottak
Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk
og oversettelser
Post 45 Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, kan overføres
Post 60 Tilskudd til vertskommuner
for asylmottak
Post 70 Stønader til beboere i
asylmottak
Post 72 Internasjonalt
migrasjonsarbeid, og assistert retur

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0030 Oslo
0484 Oslo

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

Endring
Bevilgningen på posten økes med 2,4 mill.
kroner (fra 1 062 635 000 til 1 065 084 000)
Bevilgningen på posten reduseres med 63,1
mill. kroner (fra 601 948 000 til 538 848 000)
Bevilgningen på posten reduseres med 2,2
mill. kroner (fra 13 845 000 til 11 691 000
Bevilgningen på posten økes med 21,3 mill.
kroner (fra 56 199 000 til 77 499 000)
Bevilgningen på posten økes med 0,8 mill.
kroner (fra 150 535 000 til 151 315 000)
Bevilgningen på posten reduseres med 1,8
mill. kroner (fra 50 800 000 til 49 017 000)
Bevilgningen på posten reduseres med 1,9
mill. kroner (fra 51 205 000 til 49 355 000)

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

Innvandringsavdelingen
Tom Jurin
22245102
tom.jurin@jd.dep.no

og reintegrering i hjemlandet,
overslagsbevilgning
Post 75 Reiseutgifter for flyktninger
til og fra utlandet, kan overføres

Bevilgningen på posten reduseres med 2,4
mill. kroner (fra 35 047 000 til 32 627 000)

1.1 Post 01 Driftsutgifter

Tildelingen på posten økes med 2,4 mill. kroner. Endringen knytter seg til følgende
forhold:
- Som følge av ny fordeling av midler til arbeid med tilbakekall av statsborgerskap
øker bevilgningen med 0,3 mill. kroner.
- 1,3 mill. kroner til utvikling av automatiseringsløsning i forbindelse med endring
i krav til oppholdstid for statsborgerskap, jf. Prop. 130 L (2020–2021) om
endringer i statsborgerloven og integreringsloven.
- 2,3 mill. kroner til å redusere restanser på statsborgerskapsfeltet ved
videreutvikling av automatiseringsløsningen
- Bevilgningsbehovet til administrative kostnader til International Organization for
Migration (IOM) reduseres med 1,5 mill. kroner som følge av forventning om at
IOM skal assistere færre uttak av overføringsflyktninger enn tidligere antatt.
1.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak

Behovet for mottaksplasser er redusert sammenlignet med Saldert budsjett 2021 på
grunn av reduserte prognoser for antall asylsøkere i år. Isolert sett reduserer dette det
anslåtte bevilgningsbehovet med 74,8 mill. kroner.
UDI har iverksatt flere tiltak for å begrense smitte og spredning av covid-19 i
asylmottakene. Som følge av smittesituasjonen og for å ivareta forsvarlig innkvartering
av asylsøkere har det vært nødvendig å oppskalere og videreføre tiltak. Tiltakene ble
iverksatt med hjemmel i fullmakt gitt av Stortinget til å øke innkvarteringskapasiteten
selv om det medfører et økt bevilgningsbehov over post 21 og 60. De iverksatte
tiltakene medfører et merbehov på 10,2 mill. kroner.
Koronasituasjonen har medført et økt behov for aktivitetstilbud til barn i asylmottak.
Som en del av regjeringens tiltakspakke for grupper øker bevilgningen på posten med
1,5 mill. kroner slik at det kan iverksettes aktivitetstilbud for barn i mottak. Midlene
skal benyttes til aktivitetstiltak utover det som ellers kreves av mottakene.
Samlet sett reduseres bevilgningen på posten med 63,1 mill. kroner.
1.3 Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Som følge av oppdatert prognose for antall asylsøkere reduseres behovet for tolk og
oversetting. Bevilgningen på posten reduseres med 2,2 mill. kroner.
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1.4 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningen på posten økes med 21,3 mill. kroner som følge av større
utviklingsaktiviteter i forbindelse med implementering av endringer i Schengen
Information System (SIS).
1.5 Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

Som omtalt under post 21 tilsier oppdaterte prognoser færre beboere i mottak enn lagt
til grunn i Saldert budsjett 2021. Isolert sett reduserer dette det anslåtte
bevilgningsbehovet med 1 mill. kroner.
På grunn av håndtering av koronasituasjonen har det likevel vært nødvendig å øke
mottakskapasiteten. Tiltakene medfører et merbehov på posten på 1,8 mill. kroner, jf.
omtale under post 21.
Samlet sett øker bevilgningen på posten med 0,8 mill. kroner.
1.6 Post 70 Stønader til beboere i asylmottak

Bevilgningen på posten reduseres med 1,8 mill. kroner som følge av færre beboere i
mottak.
1.7 Post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid og assistert retur og re
integrering i hjemlandet

Som følge av færre assisterte returer reduseres bevilgningen med 1,9 mill. kroner.
1.8 Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

Bevilgningen reduseres med 2,4 mill. kroner som følge av lavere dollarkurs enn lagt til
grunn i Saldert budsjett 2021.
2. MIDLER TIL ARBEIDET MED EUROPEAN MIGRATION NETWORK
(EMN)

Til UDIs EMN-arbeid i 2021 stilles med dette 423 000 kroner til UDIs disposisjon over
kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet, post 23 Spesielle driftsutgifter, forskning
og kunnskapsutvikling.
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Ansvaret for det norske kontaktpunktet for European Migration Network er delt
mellom departementet og UDI. Våren 2020 har departementet, i samarbeid med UDI,
utarbeidet et revidert mandat for Norges EMN-kontaktpunkt, jf. vedlegg.
I mandatet fremgår det overordnete formålet med Norges tilslutning til EMN,
organisering av kontaktpunktet samt oppgavefordeling. UDI har i løpet av denne
prosessen gitt uttrykk for at det er ønskelig med tydeligere føringer fra departementet
om prioriteringer for arbeidet med EMN. Dette vil bli fulgt opp i prosessen knyttet til
tildelingsbrevet for 2022.
De tildelte midlene skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med UDIs EMNdeltakelse og oppgaver. Midlene skal benyttes og rapporteres på i tråd med oppgave O
11 i UDIs tildelingsbrev for 2021.
3. INNREISERESTRIKSJONER - ETABLERING OG DRIFT AV
SØKNADSBASERTE ORDNINGER

Vi viser til at UDI i forbindelse med håndtering av smittevern og innreiserestriksjoner
har fått i oppgave å etablere og drifte to ulike søknadsbaserte ordningene. Vi viser i den
forbindelse til brev av 21. mai om oppdrag å etablere en vedtaksordning for søknader
om fritak fra karantenehotell ved sterke velferdshensyn og andre tungtveiende hensyn,
og til e-post av 11. juni om etablering av søknadsbasert ordning for kjærestebesøk, og til
den videre korrespondansen om disse ordningen.
Ordningen for fritak fra karantenehotell ved sterke velferdshensyn
Som det fremgår av Prop. 219 S (2020–2021) - Endringer i statsbudsjettet 2021 under
Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til
koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige, jf. Innst. 600
S (2020-2021), kan utgifter knyttet til søknadsordning for fritak fra karantenehotell ved
sterke velferdshensyn og andre tungtveiende hensyn grunner belastes kap. 451, post
60.
For å dekke UDIs utgifter knyttet til søknadsordning for fritak fra karantenehotell ved
sterke velferdshensyn og andre tungtveiende hensyn stilles med dette inntil 30 mill.
kroner til UDIs disposisjon over kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, post 60 Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv.
Vi ber om at UDI sørger for å ha god oversikt over utgiftene knyttet til denne
ordningen, og at UDI i sitt innspill til nysalderingen av budsjettet for 2021 redegjør
nærmere for behovet knyttet til denne ordningen.
Ordningen for kjærestebesøk
Når det gjelder søknadsordning for kjærestebesøk, ber vi om at merbehovet knyttet til
denne ordningen fremmes i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2021.
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4.

OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2021 for UDI (ekskl.
økonomiske og administrative fullmakter, herunder merinntektsfullmakt).
Kap. Post

Formål

490

Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter
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

01
21
22
23
30
45
60
70
71
72
73
74
75

Stønader til beboere i asylmottak
Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og
veiledning for au pairer
Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og
reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning
Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv.,
støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60
Internasjonale forpliktelser, kontingenter, mv., kan
overføres
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan
overføres

Beløp (i 1000
kroner)
1 094 661
539 098
11 691
7 498
15 606

131 607
151 315
49 017
8 480
28 255

23 890
55 400
51 452

400
23
451 60
Sum

Spesielle driftsutgifter, forskning og
kunnskapsutvikling
Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv.

Kap. Post

Formål

3490

Utlendingsdirektoratet
Refusjonsinntekter

05
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1 473
30 000
2 199 443
Beløp (i 1000
kroner)
4 616

Med hilsen

Ine Bjørndal (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Tom Jurin
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

1 vedlegg
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