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DSB - Supplerende tildelingsbrev nr. 7 - 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, supplerende tildelingsbrev 5 av 10. mai 2021 og 

supplerende tildelingsbrev datert 1. juli 2021.  

 

Lønnskompensasjonen for 2021 

JD har mottatt endelig fordeling av kompensasjon for lønnskompensasjonen i 

statsbudsjettet for 2021. I den forbindelse økes bevilgningen under posten med 15,3 

mill. kroner. 

 

Nysalderingen 2021 

Departementet viser til Stortingets budsjettvedtak 15. desember 2021 i forbindelse med 

behandlingen av Prop. 21 S (2021-2022), Innst. 64 S (2021-2022).  

 

Kap 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

 

Post 01 Driftsutgifter 

 

Reduserte inntekter for skole- og kursvirksomheten 
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Bevilgningen reduseres med 0,8 mill. kroner som følge av reduserte inntekter i 2021 for 

DSBs skole- og kursvirksomhet.  

 

EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) – programperiode 2021-2027 

Til dekning av økt nivå på kontingenten for UCPM i 2021 økes bevilgningen med 15,3 

mill. kroner.  

 

Samlokalisering av politiets operasjonssentral og brannvesenets 110- sentraler (SAMLOK) 

Som følge av mindre aktivitet enn forventet i 2021 knyttet til SAMLOK reduseres 

bevilgningen med 10,2 mill. kroner.  

 

Prosjekt for oppgradering av brann- og redningsvesenets kontrollrom 

Bevilgningen økes med 14,2 mill. kroner til ovennevnte. 

 

Utstyr i Sivilforsvaret 

Bevilgningen til regional styrking i Sivilforsvaret ble i Innst. 6 S (2020-2021) økt med 25 

mill. kroner som i påvente av politiske føringer ble holdt tilbake i departementet. DSB 

har i styringsdialogen vist til at det har vært krevende å gjennomføre mer øving og 

utdanninng i distriktene i 2021. Bevilgningen er derfor flyttet til post 45 til anskaffelse 

av utstyr i Sivilforsvaret. Se omtale under post 45. 

 

Samlet økes tildelt bevilgning under kap. 451 post 01 med 18,4 mill. kroner. Samlet vil 

tildelt beløp på posten være 1,057 mrd. kroner. Dette inkluderer en korrigert av 69 000 

kroner som er tildelt for mye i 2021.  

 

Post 22 Spesielle driftsutgifter – Nødnett, kan overføres 

 

Bevilgningen økes med 12 mill. kroner da brukerne av Nødnett har anskaffet mer utstyr 

enn budsjettert gjennom DSBs kontrakt med leverandøren. 

 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

 

Utstyr i Sivilforsvaret  

Det vises til omtale under post 01 hvor bevilgningen er redusert med 25 mill. kroner og 

flyttet til post 45. Videre har bevilgningen økt med ytterligere 25 mill. kroner til 

materiellinvesteringer for å øke operativ evne i Sivilforsvaret. Samlet innebærer dette at 

posten økes med 50 mill. kroner til formålet i 2021. 

 

Investeringer på vegne av brukerene av Nødnett 

Som følge av at brukerne av Nødnett har hatt en lavere nivå på investeringer, reduseres 

bevilgningen med 11 mill. kroner. 

 

Sikkerhetstiltak i Nødnett 
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Bevilgningen reduseres med 22,7 mill. kroner som følge av lavere 

investeringskostnader til sikkerhetstiltak i Nødnett.  

 

Skjermingsverdige objekter 

Bevilgningen reduseres med 36 mill. kroner som følge av mindrebehov i arbeidet med 

sikring av skjermingsverdige objekter i Nødnett.  

 

Samlet reduseres tildelt bevilgningen under kap. 451 post 45 med 19,7 mill. kroner.  

 

Post 60 Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv., kan overføres 

Bevilgningen reduseres med 1 480 mill. kroner som følge av at kostnadene ved 

karantenehotellordningen har vært lavere enn tidligere anslått. Da det er usikkert om 

kommunene vil sende krav for alle påløpte forpliktelser i 2021, påføres posten 

stikkordet «kan overføres».  

 

Kap 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Post 02 Refusjoner driftsutgifter Nødnett 

Det vises til omtale under kap. 451 post 01 om økt bevilgning knyttet til Prosjekt for 

oppgradering av brann- og redningsvesenets kontrollrom. Bevilgningen under posten 

økes tilsvarende.  

 

Post 03 Diverse inntekter 

Som følge av at aktiviteten ved skole- og kursvirksomheten til DSB er redusert i 2021 

pga. covid- 19 pandmien reduseres bevilgningen under posten med 9 mill. kroner.  

 

Post 04 Refusjoner større utstyranskaffelser og vedlikehold Nødnett 

Jf. omtale under kap. 451 post 45 har brukerne i Nødnett hatt lavere investeringer enn 

budsjettert. Bevilgningen under posten reduseres derfor med 11 mill. kroner.  

 

Post 05 Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett 

 

Anskaffelse av utstyr i Nødnett 

Det vises til omtale under kap. 451 post 22 om økt bevilgning knyttet til at brukerne av 

Nødnett har anskaffet mer utstyr enn budsjettert gjennom DSBs kontrakt med 

leverandøren. Bevilgningen under posten økes tilsvarende.  

 

Abonnementsinntekter 

Som følge av økt antall brukere i Nødnett økes bevilgningen under posten med 10 mill. 

kroner.  

 

Samlet økes tildelt bevilgningen under posten med 22 mill. kroner.  
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Ny disponibel ramme under kap. 451 post 01, post 22, post 45, post 60 og under kap. 

3451 post 02, post 03, post 04 og post 05 blir med dette:  

 

Kap. 

451 

 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 Disponibel bevilgning 

2021 (1000 kr) 

 

Post 

01 

 Driftsutgifter  1 057 921  

Post 

22 

 Spesielle driftsutgifter – Nødnett, 

kan overføres 

 535 926  

Post 

45 

 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold, kan overføres 

 269 996  

Post 

60 

 Refusjoner til kommunene og 

statsforvalterne mv., kan overføres 

 2 548 400  

 

Kap. 

3451 

 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 Disponibel bevilgning 

2021 (1000 kr) 

 

Post 02  Refusjoner driftsutgifter Nødnett  48 241  

Post 03  Diverse inntekter  19 179  

Post 04  Refusjoner større 

utstyranskaffelser og vedlikehold 

Nødnett 

 64 045  

Post 05  Abonnementsinntekter og 

refusjoner Nødnett 

 491 556  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øistein Knudsen jr. 

ekspedisjonssjef 

 

Hege Johansen 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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