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DSB- Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - 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 senere supplerende tildelingsbrev.  
 

1. Overføringer fra 2021 til 2022 

 
JD viser til at Finansdepartementet (FIN) har besluttet overføringene fra 2021 til 2022.   
 
Kap. 451, post 01 
Ubrukt bevilgning i 2021 under kap. 451, post 01 på 17,458 mill. kroner stilles med 
dette til disposisjon for DSB i 2022.  
  
Kap. 451, post 21 
Ubrukt bevilgning i 2021 under kap. 451, post 21 på 1,190 mill. kroner stilles med dette 
til disposisjon for DSB i 2022.  
 
Kap. 451, post 22 
Ubrukt bevilgning i 2021 under kap. 451, post 22 på 42,749 mill. kroner stilles med 
dette til disposisjon for DSB i 2022.  
 
Kap. 451, post 45  
Ubrukt bevilgning i 2021 under kap. 451, post 45 på 128,018 mill. kroner stilles med 
dette til disposisjon for DSB i 2022. 
 
Kap. 451, post 60  
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Ubrukt bevilgning i 2021 under kap. 451, post 60 på 614,950 mill. kroner stilles med 
dette til disposisjon for DSB i 2022. 
 

2. Endringer i statsbudsjettet 2022 (økonomiske tiltak som følgje av krigen i 
Ukraina) 

 
Det vises til Stortingets behandling av Prop. 78 S (2021-2022) om Endringer i 
statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, FIN og FD 
(økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina), Innst. 270 S (2021-2022).   
 
Kap. 451, post 01 
Bevilgning under posten økes med 42 mill. kroner i 2022 til henholdsvis: 
 
-1 mill. kroner til økt bemanning i DSB for etablering av befolkningsvarsling basert på 
Cell Broadcast-teknologien. 
 
-41 mill. kroner for å øke operativ evne i Sivilforsvaret. Bevilgningen skal blant annet 
legge til rette for økt øving av de tjenestepliktige i Sivilforsvaret, og økt rekruttering for 
å opprettholde måltallet på 8 000 mannskaper i Sivilforsvaret.     
 
Kap. 451, post 45 
Bevilgning under posten økes med 87,8 mill. kroner i 2022 til henholdsvis: 
 
-39 mill. kroner i 2022 til etablering av et nytt system for befolkningsvarsling basert på 
Cell Broadcast-teknologien. 
 
-48,8 mill. kroner for å anskaffe nødvendig utstyr til Sivilforsvaret gitt dagens 
mannskapsstyrke, i tillegg til å anskaffe nytt og moderne utstyr.  
 
JD legger til grunn at det vil sendes eget oppdragsbrev knyttet til mobil 
befolkningsvarsling og inntil videre holdes det tilbake 10 mill. kroner til tiltaket i 
departementet.  
 

3. Oversikt over disponibel bevilgning for 2022 

 
Ny disponibel ramme under kap. 451 post 01, post 21, post 22, post 45 og post 60 blir 
med dette:  
 
Kap. 
451 

 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

 Disponibel bevilgning 
2022 (1000 kr) 

 

Post 
01 

 Driftsutgifter  1 117 597  

Post 
21 

 Spesielle driftsutgifter  25 489  
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Post 
22 

 Spesielle driftsutgifter – Nødnett – 
kan overføres 

 558 236  

Post 
45 

 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 

 309 362  

Post 
60 

 Refusjoner til kommunene, kan 
overføres 

 794 950  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unni Gunnes 
ekspedisjonssjef 
 

Hege Johansen 
avdelingsdirektør 
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