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Supplerende tildelingsbrev nr. 3 2022 for UDI       
Vi viser til tildelingsbrev for 2022 til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 10. januar 2022, og 
tilhørende supplerende tildelingsbrev.  

1. STORTINGETS BEHANDLING AV PROP. 78 S (2021–2022) 

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 78 S og Innst. 270 S (2021–2022), 5. mai 
2022, er det vedtatt følgende bevilgningsendringer på kap. 490 i statsbudsjettet for 
2022. 
 
Kap. 490     (i 1000 kroner) 
Post 01 Driftsutgifter 151 701 
Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 4 110 719  

Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak  835 834 

Post 70 Stønader til beboere i asylmottak         320 659  

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan 
overføres           26 250  

 
Endringene er i tråd med omtalen og forslaget i Prop. 78 S (2021–2022). Midlene blir 
herved stilt til UDIs disposisjon i tråd med dette, og med presiseringer gitt i dette brevet, 
jf. under.  

1.1 Post 01- midler holdt tilbake i departementet 

Ekstern kvalitetssikring 
I tildelingsbrevet for 2022 holdt departementet tilbake 2 mill. kroner på kap. 490, post 
01 for til ekstern kvalitetssikring av UDIs konseptvalgsarbeid for modernisering av IKT-
løsningene i utlendingsforvaltningen. Departementet har nå i tett samarbeid med 
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Finansdepartementet signert avrop på rammeavtale med en utgift på 2 768 249 kroner 
inkl. mva. På denne bakgrunn holder vi tilbake ytterligere 215 000 kroner (totalt 
2 215 00 kroner) som tilsvarer avtalt beløpt uten mva.  
 
Tilbakekall av statsborgerskap 
I tildelingsbrevet for 2022 holdt departementet tilbake 3,9 mill. kroner på kap. 490, post 
01 knyttet til tilbakekall av statsborgerskap. Vi viser i denne sammenheng til innspill til 
revidert nasjonalbudsjett og tildeler nå disse midlene til UDI. 

1.2 Overføring til Norge av personer fordrevet fra Ukraina 

I vedtak 533 samtykker Stortinget under visse forutsetninger til at bevilgningene under 
kap. 440 Politiet, postene 01 og 25, kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST), post 01 
og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, postene 01, 21, 60, 70 og 75 kan overskrides knyttet 
til overføring til Norge av personer fordrevet fra Ukraina. Vi vil ved behov komme 
tilbake til bruk av denne fullmakten. 

1.3 Post 21 – øremerkede midler til frivillige 

10 mill. kroner av økningen på post 21 skal brukes til frivillig organisasjoners arbeid 
med aktiviteter for beboere i mottak. Vi viser i denne forbindelse til tidligere 
korrespondanse om bruk av disse midlene, der UDI ser for seg en tilsvarende løsning 
som da det ble bevilget ekstraordinære aktivitetsmidler til barn i mottak i 2021 i 
forbindelse med pandemien og i forbindelse med evakuering fra Afghanistan, der 
driftsoperatørene ble tildelt midlene gjennom søknad om refusjon knyttet til de 
spesifikke gjennomførte tiltakene. Denne gangen skal imidlertid midlene kun gå til 
frivillig organisasjoners arbeid med aktiviteter for beboere i mottak. I tillegg til 
aktivitetstilbud til barn kan midlene også brukes til vokse, som et kompenserende tiltak 
for å forhindre ledighet blant vokse, ettersom tiltaket med norskopplæring og 
samfunnskunnskap er falt bort. 

1.4 Post 21 - delegering av fullmakten knyttet til innkvartering 

Det vises til Innst. 270 (2021–2022) og vedtak 532 Innkvartering av utlendinger som 
søker beskyttelse. Denne fullmakten erstatter nå tidligere delegerte fullmakt V 
Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse gitt i tildelingsbrevet av 10. januar 
og endringene gitt i de supplerende tildelingsbrevene.   
 
Departementet har nedenfor delt fullmakten inn i tre deler: 
 

1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 kan inngå 
avtaler med varighet ut over 2022 om midlertidig drift av innkvartering for 
utlendinger som søker beskyttelse i Norge. 

2. Dersom behovet for innkvartering av personer som søker beskyttelse, blir større 
enn forutsatt i statsbudsjettet for 2022, eller det oppstår behov for å gjennomføre 
tiltak for forsvarlig innkvartering ut over det som der er lagt til grunn, samtykker 
Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke 
innkvarteringskapasiteten, eller iverksette nødvendige tiltak, selv om dette 
medfører overskridelse av bevilgningene på kap. 440 Politiet, post 25 Variable 
utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning, kap. 490 
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Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i 
asylmottak.  

3. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 5 mrd. kroner i 2022, 
og forpliktelsene ut over 2022 skal ikke overstige en samlet ramme på 5 mrd. 
kroner. 

 
Departementet delegerer i denne omgang kun fullmaktens del 1 til UDI. 
 
Departementet forutsetter at UDI løpende har oversikt over utbetalte og påløpte utgifter 
på postene, i tillegg til utgifter som vil påløpte fremover. UDI må varsle departementet 
så raskt som mulig dersom UDI ser at utgiftene vil komme til å overskride gjeldende 
tildelte bevilgning.  

1.5 Annet 

Det er vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 170 mill. kroner (kap. 571, 
post 64) for å fordele til vertskommuner for asylmottak som har vesentlige utgifter til 
ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av Tilskuddet til 
vertskommuner for asylmottak, eller av andre statlige tilskudd innenfor barnevern og 
helse (Helfo).  
 
Midlene er tenkt tildelt vertskommuner med asylmottak og/eller kommuner med avtale 
om alternativ mottaksplass, via søknad til statsforvalterne. UDI må være forberedt på å 
bistå statsforvalterne med informasjon bl.a. om utbetalinger til den enkelte kommune.   
 

2. OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING 

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2022 for UDI (ekskl. 
økonomiske og administrative fullmakter, herunder merinntekstfullmakt). 
 
  (i 1000 kr) 
Kap. 490     
Post 01 Driftsutgifter            1 279 478  
Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak            4 649 055  
Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse                 19 201  

Post 23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan 
overføres                  8 203  

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
overføres              192 400  

Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak               980 473  
Post 70 Stønader til beboere i asylmottak                370 491  

Post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, 
og veiledning for au pairer                   8 700  

Post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur 
og reintegrering i hjemlandet, kan overføres                 29 336  
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Post 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., 
støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60                28 078  

Post 74 Internasjonale forpliktelser, kontingenter, mv., kan 
overføres                49 780  

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan 
overføres               66 399  

Post 76 Internasjonalt migrasjonsarbeid, kan overføres                    -    
Kap. 400,  
Post 23 

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og 
kunnskapsinnhenting, kan overføres 850 

Sum       7 685 738  
Kap. 3490      
Post 05 Refusjonsinntekter                  2 600  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Snorre Sæther (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Tom Jurin 
seniorrådgiver 
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