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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 2022 for UDI       
Vi viser til tildelingsbrev for 2022 til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 10. januar 2022, og 
tilhørende supplerende tildelingsbrev.  

1. REVIDERT NASJONALBUDSJETT (RNB) 

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 115 S og Innst. 450 S (2021–2022), 17. juni 
2022, er det vedtatt følgende bevilgningsendringer på kap. 490 i statsbudsjettet for 
2022. 
 
Kap. 490     (i 1000 kroner) 
Post 01 Driftsutgifter øker med 26 520 
Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak øker med 372 339  
Post 70 Stønader til beboere i asylmottak reduseres med         13 286  

Post 73 
Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv. 
støttetiltak, kan nyttes under kap. 671, post 60 
reduseres med 

6 814 

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan 
overføres reduseres med           13 398  

 
Midlene blir herved stilt til UDIs disposisjon i tråd med omtale i Prop. 115 S og Innst. 
450 S (2021–2022), og med presiseringer gitt i dette brevet, jf. under.  

1.1 Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten øker med 26,5 mill. kroner. Endringene knytter seg til følgende 
forhold:  
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- Som følge av ny fordeling av midler til arbeid med tilbakekall av statsborgerskap 
øker bevilgningen med 1 mill. kroner.  

- 26,3 mill. kroner til å øke UDIs kapasitet til å håndtere fordrevne fra Ukraina. 
- Reduksjon på 0,8 knyttet til forventede budsjettgevinster fra endrede 

jobbreisevaner som følge av pandemien. 
 

1.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 

Bevilgningen på posten øker med 372,3 mill. kroner og knytter seg til følgende forhold: 
- Etter en oppdatert vurdering av merbehovet for å håndtere økte ankomster øker 

bevilgningen på posten med 303 mill. kroner. 
- Bevilgningen på posten øker med 20,3 mill. kroner for å opprette stillinger til 

barnefaglig kompetanse i nye mottak for enslige mindreårige, i tråd med økt 
beleggsprognose og gjeldende norm. Videre øker bevilgningen med 17,2 mill. 
kroner for å øke den barnefaglige kompetansen i hele mottakssystemet.  

- Bevilgningen øker med 31,9 mill. kroner knyttet til tiltak for å begrense smitte og 
spredning av covid-19 i asylmottakene. 

1.2.1  Kjæledyr i mottak 

Vi viser til vårt brev av 8.4.22, der vi bl.a. bad UDI tilrettelegge for at beboere i 
asylmottak fra Ukraina kan ha egne kjæledyr i mottaket så langt det lar seg gjøre uten at 
dette reduserer mottakskapasiteten eller medfører vesentlige ekstrakostnader. UDI har 
fullmakt til å dekke driftsoperatørenes utgifter knyttet til dyrehold og tilrettelegging for 
dyr i mottak innenfor rammen på post 21. Det forutsettes at dette er en langt rimeligere 
løsning enn dyrepensjonat el. og at det ikke forsinker planlagt nedbygging av 
kapasiteten. 
 

1.3 Post 70 Stønader til beboere i asylmottak 

Bevilgningen på posten reduseres med 13,3 mill. kroner og knytter seg til følgende 
forhold: 

- Etter gjennomgang av bevilgningsbehovet som ble lagt til grunn i Prop. 78 S og 
Innst. 270 S (2021–2022) øker bevilgningen på posten med 15 mill. kroner. 

- I forbindelse med lavere mottak av fordrevne ukrainske flyktninger via Moldova 
reduseres bevilgningen på posten med 28,3 mill. kroner. 
 

1.4 Post 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv. 

Bevilgningen på posten reduseres med 6,8 mill. kroner som følge av at det likevel ikke 
ble overført ubrukte ubrukte plasser på kvoten for overføringsflyktninger/byrdedeling. 
Hele kvoten ble tatt ut i 2021. 
 

1.5 Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til fra utlandet 

Bevilgningen på posten reduseres med 13,4 mill. kroner og knytter seg til følgende 
forhold: 
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- Mindrebehov på posten på 3,4 mill. kroner knyttet til at det ikke ble overført 
ubrukte kvoteplasser fra 2021 til 2022, jf. omtale under post 73. 

- I forbindelse med lavere mottak av fordrevne ukrainske flyktninger via Moldova 
reduseres bevilgningen på posten med 10 mill. kroner.  

 

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 1 305 998            
Post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 5 021 394            
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                357 205  

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  

Post 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., 
støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60                21 264  

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

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan 
overføres               53 001  

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

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

Sum    8 051 099    
Kap. 3490      
Post 05 Refusjonsinntekter                  2 600  
 
Med hilsen 
 
 
Snorre Sæther (e.f.) 
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avdelingsdirektør 
 

Tom Jurin 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur  
 
 
Kopi til 
Riksrevisjonen 


