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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2020 Sekretariatet for konfliktrådene 

 

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

januar og supplerende tildelingsbrev nr. 1 2020, datert 23. mars. Supplerende 

tildelingsbrev nr. 2 gjelder revidert budsjett 2020, ny frist for oppdrag i tildelingsbrevet 

og arbeid med langtidsplanlegging. 

 

Revidert budsjett 2020 – tildeling av midler 

Som en følge av koronapandemien har det blitt mer krevende for konfliktrådene å 

koordinere gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. 

For å kunne gi ungdommene god oppfølging og komme raskt i gang med 

straffegjennomføringen, er det behov for å øke konfliktrådenes kapasitet til oppfølging 

av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. På denne 

bakgrunn er bevilgningen under kap. 474, post 01 økt med 4 mill. kroner i 2020, jf. Prop. 

117 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019–2020). Midlene tildeles Sfk. 

 
Tabell 1: Tildelte midler i RNB 2020, kap 474. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

474/01 Driftsutgifter 4 000 000 

 

Utsatt frist på oppdrag 2 

Departementet viser til brev fra departementet av 28. mai vedrørende tilbakemelding på 

Sfks vurdering av tildelingsbrev 2020 sett i lys av koronapandemien. Som vist til i brevet 



2/2 

utsettes fristen på oppdrag 2 om analyse av tidsbruk fra lovbrudd begås til 

straffegjennomføring starter fra 30. juni til 15. oktober. 

 

Langtidsplanlegging: 

Som en del av arbeidet med å styrke den langsiktige planleggingen i departementet 

skal det innen utgangen av 2021 utarbeides en strategisk analyse med anbefalte 

perspektiv på utvikling av kriminalomsorg og konfliktråd.  

 

Produktet skal brukes som kunnskapsgrunnlag og administrativt verktøy for 

departementet. Sfk vil bli involvert i arbeidet gjennom bl.a. innspillsmøter og konkrete 

bestillinger i 2020 og 2021. Departementet vil invitere til et oppstartsmøte for arbeidet i 

august 2020. 

 

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 

 149 416 000 

13 202 000 

21 921 000 

Sum  184 539 000 

3474/02 Refusjoner 723 000 

Sum  723 000 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

 

Sander Tufte 

kst. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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