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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 Sekretariatet for konfliktrådene 

Det vises til tildelingsbrev til Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) for 2021, datert 21. 

desember 2020 og supplerende tildelingsbrev nr. 1 2021, datert 25. mars. Supplerende 

tildelingsbrev nr. 2 gjelder revidert budsjett 2021, oppdrag om å bidra i arbeidet med 

tverrsektoriell veileder og felles oppdrag med Kriminalomsorgsdirektoratet. 

 

Revidert budsjett 2021 – tildeling av midler 

Arbeidsbelastningen på konfliktrådets ungdomskoordinatorer som følger opp ungdom 

under gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, er 

stor. Det er derfor behov for å øke kapasiteten blant konfliktrådets 

ungdomskoordinatorer samt styrke arbeidet med gjenopprettende prosess i saker med 

ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. På denne bakgrunn er bevilgningen under kap. 

433, post 01 økt med 5 mill. kroner i 2021, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S 

(2020–2021). Midlene tildeles Sfk.  

 
Tabell 1. Tildelte midler i RNB 2021., kap. 433. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

433/01 Driftsutgifter  5 000 000 

 

Bidra inn i arbeidet med å utarbeide veileder for samarbeids- og 

samordningsbestemmelsene i Prop. 100 L (2020-2021) 

Prop. 100 L (2020-2021) Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning 

og barnekoordinator) ble behandlet i Stortinget 2. juni 2021, jf. Innst. 581 L (2020-2021).  
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I proposisjonen varsler regjeringen at det skal utarbeides en tverrsektoriell veileder for 

samarbeid og samordning mellom velferdstjenestene. Veilederen skal være et praktisk 

hjelpemiddel og den skal blant annet forklare lovendringene nærmere. 

Helsedirektoratet skal lede arbeidet, herunder ta initiativ til oppstart for arbeidet som 

også inkluderer Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

I Prop. 100 L (2020-2021) legger regjeringen til grunn at samarbeidsplikten skal omfatte 

barn og unge under straffegjennomføring. Sfk bes derfor bidra i arbeidet på egnet måte. 

Arbeidet skal etter planen ferdigstilles innen 1. april 2022. 

 

Felles oppdrag 

Departementet har i eget brev oversendt et felles oppdrag til 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene med tilhørende 

mandat om vurdering av eventuelle fellesfunksjoner og samlokalisering innenfor 

rammen av to separate statlige virksomheter. Frist for oppdraget er innen utgangen av 

oktober 2021. 

 

Samlet bevilgning 2021 

Tabellen under gir en oversikt over samlet bevilgning til Sfk i 2021, inkludert midler 

tildelt gjennom dette supplerende tildelingsbrevet. 

 

Kap. 433/3433 Konfliktråd 

 
Tabell 2. Samlet tildeling kap. 433/3433 i 2021. Beløp i kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

433/01 

433/60 

433/70 

Driftsutgifter 

Tilskudd til kommuner, kan overføres 

Tilskudd 

 150 622 000 

13 611 000 

22 622 000 

Sum  186 855 000 

3433/02 Refusjoner 746 000 

Sum  746 000 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

Sander Tufte 

kst. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 



3/3 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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