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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2020 - Sekretariatet for konfliktrådene  

 

Det vises til tildelingsbrev til Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) for 2020. datert 7. 

januar. Supplerende tildelingsbrev nr. 1 gjelder Sfks anmodning om en økning i 

honorarsatsen for meklere i konfliktråd. Videre gjelder brevet nytt rapporteringspunkt 

for inkluderingsdugnaden, fullmakt til budsjettoverskridelse for prosjektet 

Digitalisering konfliktråd og overføring av ubrukt bevilgning fra 2019. 

 

Økning av honorarsats for meklere i konfliktråd 

Departementet viser til brev fra Sfk datert 19.12.2019 med anmodning om at 

honorarsatsen for meklere i konfliktråd økes.  

 

Departementet har besluttet at satsen økes fra kr. 195,- til kr. 225,- fra 15. mars 2020. 

Satsen for refusjon av utgifter holdes uendret på dagens nivå, kr. 100 pr sak. 

 

Departementet ber Sfk om å vurdere indeksregulering av satsen i forbindelse med de 

årlige innspillene til rammefordelingsforslaget. 

 

Regjeringens inkluderingsdugnaden: 

Departementet viser til pkt. 5.1 i Sfks tildelingsbrev for 2020. I årsrapporten for 2020 

bes Sfk om å også rapportere på andel søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i 

CV-en som sekretariatet har mottatt i eventuelle ansettelsesprosesser. 

 

Fullmakt til budsjettoverskridelse – prosjekt for digitalisering av konfliktrådene 
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Departementet viser til brev av 5. juli 2018 der Sfk ble gitt fullmakt til å overskride 

bevilgningen på kap. 474, post 01 med til sammen 5 908 000 kroner i perioden 2018-

2020, med foreslått nedbetalingsplan.  

 

Fullmakten er knyttet til prosjektet Digitalisering konfliktråd. Formålet til prosjektet er å 

bli mer tilgjengelig for brukerne, digitalisere saksbehandlingen internt og med 

samarbeidspartnere, frigjøre tid og spare organisasjonene for utgiftene til dagens 

manuelle og papirbaserte prosesser. I tillegg skal prosjektet bedre datasikkerheten og 

rettssikkerheten. 

 

Sfk har fått tilsagn til å dekke 50 pst. av kostnadene gjennom 

Digitaliseringsdirektoratets (tidligere Difi) medfinansieringsordning. Da det har vist 

seg at prosjektet vil koste mindre enn tidligere budsjettert, samt at Sfk har hatt 

mulighet til å ta større deler av kostnaden som ikke er finansiering gjennom 

medfinansieringsordningen innen egne rammer, er behovet for å overskride 

bevilgningen på kap. 474, post 1 redusert.  

 

Under følger oppdatert finansierings- og nedbetalingsplan: 

(beløp i 1000 kroner) 

Finansieringskilde 2018 2019 2020 Totalt 

DIFI – medfinansiering 875 600 7 781 9 256 

Budsjettoverskridelse 0 0 2 890 2 890 

Restfinansiering 875 4 006 1 485 6 366 

Samlet prosjektkostnad 1 750 4 606 12 156 18 512 

 

(beløp i 1000 kroner) 

Nedbetalingsplan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Overskridelsesfullmakt 0 0 2 890 0 0 0 2 890 

Tilbakebetaling 0 0 0 963 963 964 2 890 

 

Med dette som bakgrunn gir departementet Sekretariatet for konfliktrådene fullmakt til 

å overskride bevilgningen på kap 474, post 01 med til sammen 2 890 000 kroner i 2020, 

med foreslått nedbetalingsplan. Sfk bes om å rapportere på fremdrift i prosjektet i 

styringsdialogen. Videre ber departementet om at det synliggjøres i påfølgende 

regnskapsår hvordan innsparingen er gjennomført. 
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Overføring av ubrukt bevilgning fra 2019 

Tabellen under gir en oversikt over overført beløp fra 2019 til 2020 som tildeles Sfk.  

 
Tabell 1: Overført beløp fra 2019 til 2020. kap 474. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

474/01 Driftsutgifter 5 921 000 

 

Samlet bevilgning 2020 

Tabellen under gir en oversikt over samlet bevilgning til Sfk i 2020, inkludert midler 

tildelt gjennom dette supplerende tildelingsbrevet. 

 

Kap. 474/3474 Konfliktråd 

 
Tabell 1. Samlet tildeling kap. 474/3474 i 2020. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

474.01 

474/60 

474/70 

Driftsutgifter 

Tilskudd til kommuner, kan overføres 

Tilskudd 

 145 416 000 

13 202 000 

21 921 000 

Sum  180 539 000 

3474/02 Refusjoner 723 000 

Sum  723 000 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sander Tufte 

konst. avdelingsdirektør 

 

Siri Grimsrud 

seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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