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DSB - Supplerende tildelingsbrev nr. 6 - 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 supplerende tildelingsbrev 1, 2 og 3, datert 25. 

februar, 5. februar og 14. april 2021. Departementet viser også til supplerende 

tildelingsbrev 4 datert 21. april og supplerende tildelingsbrev 5 av 10. mai 2021. 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og økonomiske tiltak i møte med pandemien 

 

JD viser til Stortingets behandlingen av Prop. 195 S (2020-2021), Prop. 202 S (2020-

2021) og Innst. 600 S (2020-2021). Departementet viser også til Prop. 218 S (2020-2021) 

og Innst. 671 S (2020-2021).  

 

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet, post 01 Driftsutgifter 

 

Departementet viser til arbeidet med kvalitetssikring (KS1) av fremtidig løsning for 

nød- og beredskapskommunikasjon og tilleggsoppdrag til DSB i forbindelse med 

arbeidet. DSB gis anledning til å belaste kap. 400 post 01 med inntil 3,1 mill. kroner i 

2021.   

 

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter 
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Bevilgningen på posten økes med 29,1 mill. kroner til etablering og drift av 

innreiseregistreringssystemet (IRRS). 

 

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 60 Refusjoner til 

kommunene og statsforvalterne mv. 

 

Bevilgningen på posten økes med 3 373,4 mill. kroner. Bakgrunnen er blant annet at 

pågang på karantenehotell har vært høyere enn tidligere anslått, og at det legges til 

grunn at antallet nye brukere i uken i perioden fra uke 22 til 10. november vil være i 

gjennomsnitt 9 000. Videre tas det også høyde for at karantenehotellordningen kan 

måtte videreføres til 10. november 2021. Dersom situasjonen tilsier det, vil ordningen 

avvikles tidligere.  

 

Bevilgningen skal også dekke utvidede oppgaver som statsforvaltere har i forbindelse 

med ordningen, jf. Regelverk for refusjon av kommunenes og statsforvalternes utgifter i 

forbindelse med karantenehotellordningen revidert 18. juni 2021. Videre får DSB 

dekket direkteutgifter til understøttelse av kommunene ved en eventuell etablering av 

enkelte nasjonale kapasiteter i karantenehotellordningen.  

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har etter beslutning fra regjeringen etablert en 

søknadsbasert ordning for unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn og 

andre tungtveiende hensyn. JD vil i supplerende tildelingsbrev gi UDI fullmakt til å 

belaste utgifter knyttet til denne ordningen over kap. 451 post 60. Departementet holder 

derfor tilbake 30 mill. kroner av bevilgningen til dette formålet.  

 

Postbetegnelsen under post 60 er endret til Refusjoner til kommunene og statsforvalterne 

mv. 

 

Følgende fullmakt delegeres til DSB, jf. Prop. 218 S (2020-2021), Innst. 671 S (2020-

2021) og vedtak 1288.   

I 

Fullmakt til å overskride gitt bevilgning: 

 

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan overskride 

bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 60 

Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv. med til sammen 850 mill. kroner 

dersom det er nødvendig for raskt å kunne håndtere økt antall brukere av karantenehotell. 

 

DSB skal ta kontakt med departementet så snart det blir klart at det er behov for å 

bruke overskridelsesfullmakten.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regelverk-for-refusjon-av-kommunenes-utgifter-i-forbindelse-med-karantenehotellordningen/id2815401/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regelverk-for-refusjon-av-kommunenes-utgifter-i-forbindelse-med-karantenehotellordningen/id2815401/


 

3/3 

Ny disponibel ramme under kap. 451 post 01 og post 60 blir med dette:  

 

Kap. 

451 

 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 Disponibel bevilgning 

2021 (1000 kr) 

 

Post 

01 

 Driftsutgifter  1 024 189  

Post 

60 

 Refusjoner til kommunene og 

statsforvalterne mv., kan overføres 

 4 028 400  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øistein Knudsen jr. 

ekspedisjonssjef 

 

Jon Fixdal 

fung. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 

 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	bkmLand
	sgr_beskrivelse
	uoff
	Spg_paragrafID
	bkmDate
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivsakID
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	bkmStart
	bkmRegards
	bkmElektroniskSignatur
	bkmKopiTil
	tbl_kopitil__sdk_navn___1___1

