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NØKKELTALL 2005 

• UDI forvaltet et budsjett på om lag 4,65 

 milliarder kroner, hvorav om lag 450 millioner  

 kroner gikk til driften av direktoratet.

• UDI ferdigbehandlet 7 500 søknader om asyl.

• UDI behandlet nærmere 70 000 ulike arbeids-  

 og oppholdssaker. Blant disse var 1� 900  

 søknader om statsborgerskap.

• Antall beboere i asylmottak var i gjennomsnitt  

 10 200 personer gjennom året (per måned).  

•  3 400 personer fikk beskyttelse eller ble gitt  

 opphold av humanitære grunner, og 4 400 

 flyktninger ble bosatt i kommunene. 

•  13 000 personer fikk innvilget sin søknad om 

 familieinnvandring.

• I alt 50 500 personer fikk arbeidstillatelse.

EN ARBEIDSUKE I UDI 

• 1 400 nye saker 

• 2 000 vedtak i andre saker 

• 4 800 innkomne telefoner  

• 156 400 sidehenvisninger på Internett 

• 500 besøk i servicesenteret 

• � 000 henvendelser til opplysningstjenesten 

• 40 pressehenvendelser

Tallene er ikke sammenlignbare med tall fra tidligere år. 

Utlendingsdirektoratets hovedmål
UDI skal behandle alle saker og oppgaver innen akseptabel tid
UDI skal yte tilfredsstillende service til brukerne
UDI skal utvikle en fleksibel organisasjon

Utlendingsdirektoratets kjerneverdier
Menneskeverd 
Menneskerettighetene, FNs flyktningkonvensjon og andre 
konvensjoner Norge har sluttet seg til, er internasjonale uttrykk 
for den menneskeverdstankegangen som er styrende for UDIs 
arbeid. Menneskeverd understreker at direktoratets 
oppgaver er knyttet til mennesker. Direktoratet har et stort 
ansvar, fordi så mange av vedtakene har betydning for enkelt-
personer. Direktoratets satsing på god kommunikasjon og 
service gjenspeiler også at menneskeverd er en kjerneverdi for 
UDI. Prioriteringen av menneskeverd retter seg på samme måte 
mot interne prosesser og skal ivareta så vel de ansatte som 
eksterne aktører.
 
Profesjonalitet
Profesjonalitet understreker at UDI er en del av statsforvaltningen 
som skal utføre sine oppgaver i samsvar med lover og regler. 
I mange saker åpner regelverket for skjønn, og det er et viktig 
mål for UDI å utøve dette skjønnet riktig. Direktoratet ønsker å 
bli oppfattet som et profesjonelt forvaltningsorgan hvor faglig 
dyktighet og kompetanse danner grunnlaget for avgjørelser 
basert på objektivitet og saklighet. Profesjonalitet innebærer 
også at de ansatte i direktoratet må være faglig dyktige og ha 
riktig kompetanse.

Helhet
Helhet understreker samspillet mellom de ulike arbeidsoppgavene, 
målforståelse, metoder og verdier. Helhet betyr også det å kunne 
avveie hensynet til kvalitet og kvantitet i oppgaveløsningen på 
en god måte. Helhet er også å bidra i samfunnsdebatten for å 
skape saklighet og balanse i fremstillingen av utlendingsfeltet. 
UDI legger sterk vekt på å bidra til en debatt som tar hensyn til 
at Norge i globaliseringens tidsalder beveger seg fra ensidig 
fokusering på grensekontroll til en helhetlig migrasjonsforvaltning.

Verdiene — et retningsgivende verktøy
Begrepene er forpliktende og krevende. De legger et ansvar på 
hver enkelt ansatt i direktoratet, og på ledelsen i særdeleshet. 
Til sammen utgjør verdiene et retningsgivende verktøy som 
hjelper direktoratet å iverksette og bidra til å utvikle en human 
innvandrings- og flyktningpolitikk.  

Utlendingsdirektoratet i mål, verdier og tall
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Regnskap (tall i 1000 kroner) 2005 2004

Driftsutgifter UDI fratrukket refusjoner 432 251 451 645

Herav lønn fratrukket refusjoner 279 201 �01 916

Øvrige driftsutgifter 15� 050 149 729

Driftsutgifter statlige mottak 1 083 817 1 545 702

Herav pengestøtte til beboere �04 485 449 655

Herav driftsutgifter mottak 764 �84 1 088 079

Herav driftsutgifter ordinært 14 948 8 010

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 17 764 25 365

Herav lønn og godtgjørelse 12 171 16 548

Bosetting	av	flyktninger	og	innvandrere 2 928 137 2 873 199

Integreringstilskudd 2 85� 4�1 2 798 7�7

Kommunale innvandringstiltak 5� 479 42 959

Kunnskapsutvikling 21 227 �1 504

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner, annen frivillig virksomhet o.l. 25 924 25 130

Herav landsomfattende organisasjoner 10 000 9 650

Herav lokale innvandrerorganisasjoner / frivillig virksomhet 12 812 12 658

Herav administrativt tilskudd � 112 2 822

Tilbakevending	av	flyktninger 8 524 10 731

Herav individuell støtte 1 50� 1 270

Herav prosjekter / lokal støtte 7 021 9 461

Statsautorisasjonsordningen for tolker 100 100 

Transport	av	flyktninger/reiseutgifter	til	og	fra	utlandet 8 549 10 350

På vegne av Barne- og familiedepartementet 128 595 150 206

På vegne av Justis- og politidepartementet 2 245 2 741

På vegne av Sosial- og helsedirektoratet 75 -

Norskopplæring for voksne innvandrere 5 700 -

Sum 4 641 680 5 095 170

2005 2004

Produktnavn Antall saker Enhetskostnad Antall saker Enhetskostnad

Intervjuer  � 404  9 916  5 040  8 657 

Asylsaker  6 155  7 559  8 494  8 1�2 

Asylsaker – Dublin  1 295  6 421  � �25  5 20� 

oppholdssaker  69 2�6  1 70�  65 008  1 8�8














