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Supplerende tildelingsbrev DSB nr. 1/2021  
 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrev og hovedinstruks til 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for 2021 oversendt 14. januar 
2021.  
 
Videre viser departementet til Stortingets behandling av Prop. 79 S (2020-2021), Innst. 
233 S (2020-2021) og budsjettvedtak 665. 
 
Kap. 451, post 01 
 
Digitalt system for innreiseregistrering 
 
Bevilgningen på posten økes med 41 mill. kroner til etablering og drift av digitalt 
innreiseregistreringssystem og callsenter for innreisende. 
 
Merutgifter for Sivilforsvaret knyttet til kvikkleireskredet i Gjerdrum 
 
Bevilgningen på posten økes med 3,4 mill. kroner til dekning av Sivilforsvarets utgifter i 
forbindelse med redningsaksjonen i Gjerdrum. 
 
Samlet økning under kap. 451 post 01 er 44,4 mill. kroner.   
 
Kap. 451, post 60 
 
I saldert budsjett 2021 er det lagt til grunn at ordningen med karantenehotell skal vare 
til og med februar 2021. Bevilgningen økes for å ta høyde for at ordningen kan måtte 
videreføres til og med juni 2021. Dersom situasjonen tilsier det, vil ordningen kunne 
avvikles tidligere. JD vil komme tilbake til dette i styringsdialogen.  
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Videre er også en del av bakgrunnen for økt bevilgning at denne dekker refusjon av 
kostnader knyttet til isolasjon, og endringer i reglene for egenandeler sammenlignet 
med det som ligger til grunn i saldert budsjett. Kommunenes helse- og omsorgsutgifter 
for personer under opphold på karantenehotell dekkes over kap. 762 post 63 under 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Bevilgningen under kap. 451, post 60 økes med 460 mill. kroner. Ny bevilgning på 
posten er 580 mill. kroner.   
 

Kap. 
451 

 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

 Disponibel bevilgning 
2021 (1000 kr) 

 

Post 
01 

 Driftsutgifter  969 565  

Post 
60 

 Refusjon til kommunene, kan 
overføres 

 580 000  

 
 
Med hilsen 
 
 
Øistein Knudsen jr. 
ekspedisjonssjef 
 

Hege Johansen 
avdelingsdirektør 
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