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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev for 2020 

1. Oppfølging av mindreforbruk på kap. 854 

Bufdir bes, for å forbedre fremtidig rapportering, gjennomgå dagens system for avviksrappor-

tering på kap. 854 post 21, og foreslå tiltak for mer treffsikker avviksrapportering. I den grad 

Bufdir vurderer at kilder til eventuelle utfordringer kan ligge på departementets nivå, bør dette 

inkluderes i redegjørelsen og mulige tiltak. 

 

Forslag til tiltak oversendes departementet innen 20. mai 2020, og vil være bakgrunn for et 

eventuelt oppfølgende møte. 

 

2. Oppdrag om å utarbeide beredskapsbrev 

Kunnskapsdepartementet viser til at det i flere år har vært sendt ut et beredskapsbrev til alle 

landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, det såkalte "sommerbrevet". 

Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med reiser i 

sommerferien. Det er i denne perioden en økt risiko for at unge kan bli etterlatt i utlandet mot 

sin vilje og kan bli utsatt for trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre former for 

vold.  

 

Gitt den usikre situasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset, skal det i år utarbeides 

to varianter av brevet. Ett brev tilsvarende fjorårets brev som kan sendes ut hvis det åpnes 

for/er mulig med reiser utenlands til sommeren, og ett brev som i større grad går på situasjonen 

her hjemme, om forebygging av vold i hjemmet mot barn og unge og om tvangsekteskap.  

 

Bufdir gis i oppdrag å utarbeide utkast til brev i samarbeid med IMDi og UD. IMDi skal lede 

dette arbeidet. 
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Side 2 
 

 

Det haster å få sendt ut et slikt brev, og det bør sendes ut i mai. Vi ber derfor om at de to 

utkastene oversendes senest mandag 4. mai 2020. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Bolstad Pettersen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Otto Leirbukt 

avdelingsdirektør 
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