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Supplerende tildelingsbrev 2019 Utlendingsdirektoratet (UDI) - nr.3  
Vi viser til tildelingsbrevet for 2019 til Utlendingsdirektoratet (UDI) av 20. desember 
2018 og tilhørende supplerende tildelingsbrev til dette. 

1. OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING FRA 2018 TIL 2019 

Følgende ubrukte bevilgninger er overført fra 2018 til 2019 og stilles til UDIs 
disposisjon i 2019. 
 
Kap. Post Formål Beløp 

(i tusen kroner) 
490  Utlendingsdirektoratet  
 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 13 048 
 23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling,  

kan overføres 
1 400 

 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering 
og mottak, kan overføres 

89 294 

 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 

122 415 

 
Midlene er knyttet til forskyvninger i oppgaver og betalinger, og skal for øvrig benyttes i 
tråd med føringene i UDIs tildelingsbrev for 2019.  
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2. TILDELING AV TILBAKEHOLDTE MIDLER 2019 

Kap. Post Formål Beløp 
(i tusen kroner) 

490  Utlendingsdirektoratet  
 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 3 070 
 
Nærmere om tildeling kap. 490, post 01 
Departementet har tilbakeholdt 2 mill. kroner knyttet til ekstern kvalitetssikring av 
tiltak innenfor stegvis modernisering. Det er ikke lenger behov for dette og beløpet 
tildeles UDI. Det vises i den forbindelse til oppdrag fra departementet vedrørende 
utvikling av budsjett- og styringsgrunnlag asylmottak som vil bli sendt fra 
departementet ila. kort tid. 
 
Videre har departementet tilbakeholdt 1 mill. kroner til ekstern kvalitetssikring  
av styringsdokumentasjon for opprettelse av et nasjonalt ankomstsenter for den 
innledende asylsaksbehandlingen. Departementet ser ikke lenger behov for ekstern 
kvalitetssikring utover arbeidet UDI har igangsatt vedr. avklaringer knyttet til 
statsstøtte. Beløpet tildeles derfor UDI. Ved en inkurie er det tilbakeholdt 70 000 kroner 
til deltakelse i Schengen-komiteene og beløpet tildeles nå til UDI. 
 

3. OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING 

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2019 for UDI (ekskl. 
økonomiske og administrative fullmakter, herunder merinntektsfullmakt). 
 
Kap. Post Formål Beløp 

(i tusen kroner) 
490  Utlendingsdirektoratet  
 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 1 046 314 
 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 520 513 
 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 14 896 
 23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling,  

kan overføres 
5 911 

 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering 
og mottak, kan overføres 

99 294 

 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 

175 616 

 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 138 354 
 70 Stønader til beboere i asylmottak 75 378 
 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 19 113 
 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending 

for flyktninger, overslagsbevilgning 
43 469 

 73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., 
støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60 

11 917 

 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet,  
kan overføres 

11 337 

Sum  2 162 112 
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Kap. 490, post 30  
Vi viser til utsettelsene i videreutviklingsprosjektet for Ankomstsenter Østfold knyttet til 
inngåelse av avtale med utleier, som også påvirker framdrift samt effekt- og 
resultatmålene for gjennomføringsprosjektet. Slik vi forstår UDIs framdriftsplan og 
forsinkelsene etter sist oppdaterte styringsdokumentasjon fra februar 2019, vil det være 
nødvendig at UDI oppdaterer styringsdokumentasjonen for prosjektet. Vi ber om at UDI 
ifm. anbefaling knyttet til ny avtale med utleier også legger ved oppdatert 
styringsdokument (ekskl. gevinstrealiseringsplan), fortrinnsvis i løpet av mai 2019. 
Herunder bør det også gjøres avklaringer med POD om samordnet framdrift i deres 
delprosjekt for utflyttingen fra PU i Oslo til AØ. De overordnede styringsforutsetningene 
og resultatmålene knyttet til PUs utflytting skal inngå i UDIs styringsdokumentasjon for 
det samlede hovedprosjektet. Departementet vil tildele ytterligere bevilgning for 2019 
etter at oppdatert forprosjekt og styringsdokumentasjon er mottatt i departementet.  
 
Kap. 490, post 45 
Beløpet forutsettes disponert med utgangspunkt i oppdatert styringsdokumentasjon pr. 
29.3.19.  Når det gjelder rammene for den videre planlegging av programmets 
aktiviteter i 2020, vises det til bestilling til rammefordelingsforslaget. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Snorre Sæther (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Bakhtawar Ahmed 
førstekonsulent 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
 
 
Kopi til 
Riksrevisjonen 
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