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DSB - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2022 Deltagelse i sekretariat for 
totalberedskapskommisjonen  
 

Oppdrag: Deltagelse i sekretariat for 
totalberedskapskommisjonen 

Frist: 5. juni 2023 
Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 451, post 01 

 
 
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 og supplerende tildelingbrev nr. 2 av 26. januar 2022. 
  
Videre viser departementet til virksomhetsmål 2: Arbeidet med samfunnssikkerhet er 
kunnskapsbasert, lederforankret, effektivt og samordnet på tvers av forvaltningsnivåer og 
aktører. JD ønsker med dette å gi DSB et supplerende oppdrag til tildelingsbrevet.  
 
Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon 
Kongen i statsråd fattet den 21. januar 2022 vedtak om oppnevning av en 

totalberedskapskommisjon. Kommisjonen skal vurdere og fremme forslag til hvordan 

samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle 

samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av 

beredskapsressursene. Utvalget skal avgi sin utredning i form av en NOU til JD senest 5. 
juni 2023.  JD setter nå sammen et sekretariat som skal bistå utvalget.  
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Beskrivelse av oppdraget 
Til utvalgets sekretariat ønsker JD at DSB avgir en ressurs, Cato Rusthaug, 100 % fra og 
med 1. februar 2022 til og med 5. juni 2023.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
DSB dekker utgifter til lønn for sin medarbeider som arbeider i sekretariatet. 
Utvalgsbudsjettet vil dekke kostnader forbundet med overtid, reiseutgifter og eventuelt 
andre utgifter som vil kunne oppstå utover ordinær lønn.   
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