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Supplerende tildelingsbrev nr. 6 2019 til Politidirektoratet (POD) – 
Pilotprosjekter om opplæring av migrasjonsmyndigheter i Irak og Somalia  
 
Det vises til prosjektforslag fra Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet som ble 
oversendt Justis- og beredskapsdepartementet 10. oktober 2019.  
 
Departementet gir POD i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for opplæring av 
migrasjonsmyndighetene i Bagdad/Irak som beskrevet i prosjektforslaget. POD tildeles 
inntil kr. 500 000 over kap. 400 post 23 (Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og 
kunnskapsinnhenting) til pilotprosjekter om opplæring av migrasjonsmyndigheter i Irak 
og Somalia.   
 
Departementet ber om en rapport som evaluerer pilotprosjektet og gjennomføringen av 
dette ifm. med årsrapporten for 2019 eller første tertialrapport 2020. Rapporten bør 
inneholde vurderinger av om pilotprosjektet er egnet til bruk også i andre land, og for 
andre tema. Videre ønsker vi en beskrivelse av gjennomføringen av oppdraget gitt at det 
er ulike etater involvert i gjennomføringen. 
 
Videre orienterer vi om at departementet har gitt Utlendingsdirektoratet følgende 
oppdrag i deres supplerende tildelingsbrev nr. 5: «Departementet gir med dette UDI i 
oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for opplæring av ansatte i Somalias Immigration 
and Naturalizaton Directorate. Vi viser i den forbindelse til møtet 27. august der UDI og 
POD, med underliggende etater PU og Nasjonalt ID-senter, presenterte et omforent 
opplæringsprogram fra norske utlendingsmyndigheter til land vi har et retursamarbeid 
med. Det langsiktige målet er å gjennomføre flere returer av personer uten lovlig opphold i 
Norge. Etatene samarbeider om ulike opplæringsmoduler innenfor hver etats ansvarsfelt 
på identitet og utlendingsfeltet, som kan tilbys våre samarbeidsland. Aktuelle tema for 
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opplæring spenner over identitet, registrering, intervjuteknikk, verktøy for kontroll og 
dokumentopplæring.» 
 
Både Nasjonalt ID-senter og Politiets Utlendingsenhet bidrar med ressurser i nevnte 
oppdrag. Utgiftene som disse etatene har til reise og utstyr for å gjennomføre oppdraget 
kan etter regning dekkes av UDI. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør         Dag Egil Adamsen 
           avdelingsdirektør 
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