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DSB - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - 2022  

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrev og hovedinstruks til 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for 2022 oversendt 19. januar 

2022. Departementet viser også til supplerende tildelingsbrev nr. 1 datert 25. januar 

2022.  

 

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 51 S (2021-2022) om Endringer i 

statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, SD, FIN og OED 

(økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter), Innst. 119 S 

(2021-2022), vedtak 358.  

 

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

  

Post 01 Driftsutgifter 

 

Bevilgningen under posten økes med 51,2 mill. kroner til drift og vedlikehold av det 

digitale innreiseregistreringssystemet (IRRS) og callsenteret hvor innreisende kan få 

bistand til utfylling av innreiseskjemaet.  

 

Post 60 (Ny) Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv. 

 

Karantenehotellordningen ble videreført i 2022 som et tilbud til innreisende som har 

karanteneplikt, men som ikke har et annet egnet karantenested. Det er derfor opprettet 
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en bevilgningen på 180 mill. kroner til formålet under ny post 60 under kap. 451. 

Bevilgningen dekker også tilfellene i romjula 2021 hvor personer som var på reise i 

Norge og skulle returnere til hjemlandet via Sverige, måtte i isolasjon eller karantene.  

 

JD viser til at regjeringen fra og med midtnatt, natt til 26. januar 2021, avviklet kravet 

om innreisekarantene. Departementet vil komme tilbake til hvordan dette påvirker 

karantenehotellordningen og disponeringen av bevilgningen under post 60.  

 

Kap. 

451 

 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 Disponibel bevilgning 

2022 (1000 kr) 

 

Post 

01 

 Driftsutgifter  1 058 139  

Post 

60 

  (NY) Refusjoner til kommunene 

og statsforvalterne mv. 

 180 000  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øistein Knudsen jr. 

ekspedisjonssjef 

 

Hege Johansen 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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