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Supplerende tildelingsbrev nr. 13 - tilskuddsordning for sikringstiltak til tros- og 
livssynssamfunn mv.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2020 til 
Politidirektoratet (POD) datert 14. januar 2020 og til senere supplerende tildelingsbrev.   
 
Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

13 

Oppdrag: POD får ansvar for forvaltning av tilskuddsordningen for 
sikringstiltak til tros- og livssynssamfunn, jf. Prop. 117 S 
(2019-2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2020, jf. Innst 360 S (2019-2020).  

Frist for tilbakemelding: Årsrapporten 2020 
Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 70 
 

 

1. Tildeling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 

 
Vi viser til Prop. 117 S (2019-2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2020, jf. Innst 360 S (2019-2020). Innstillingen ble behandlet i Stortinget 
19. juni 2020. 
 
Under budsjettposter som POD har ansvar for er følgende endringer (nye tildelinger i 
dette brevet er markert med grå farge): 
 
Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 
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Post 70 Tilskudd beløp i 1 000 kr 
Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020 4 900 
Prop. 117 S (2019-2020), innst 360 S (2019-2020) 5 000 
Sum 9 900 
 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det bevilget 5 mill. kroner til en 
tilskuddsordning for sikringstiltak til tros- og livssynssamfunn. POD tildeles 5 mill. 
kroner i 2020 i forbindelse med at direktoratet med dette får delegert ansvaret for å 
forvalte tilskuddsordningen. Midlene må utbetales inneværende år. En mindre del av 
tildelingen skal gå til oversettelse av veiledningsmateriell.    
 
Frist for offentlig høring av regelverket for tilskuddsordningen er 8. oktober 2020. 
Søknadsfristen for tildeling av tilskudd i inneværende år er i høringsnotatet satt til 1. 
november 2020. POD bes forberede forvaltning av ordningen, herunder snarlig 
utlysning (med forbehold om utfallet av høringen), slik at midlene kan utbetales 
inneværende år.   
 
Departementet vil invitere til et møte om saken.  
 

2. Andre tildelinger 

 
Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 
  
Post 01 Driftsutgifter beløp i 1 000 kr 
Tildeling 2020, jf tildelingsbrev av 14. 
januar 2020 

18 602 516 

Supplerende tildelingsbrev nr. 2 av 17. 
mars 2020  

60 029 

Supplerende tildelingsbrev nr. 3 av 3. 
april 2020 

232 000 

Supplerende tildelingsbrev nr. 10 av 1. 
juli 2020 

32 300 

Læring, opplæring og samarbeid ved 
operativt politiarbeid, fra departementets 
tilbakeholdte del av kap. 0440 

190 

Sum 18 927 035 
 
I supplerende tildelingsbrev nr. 2  datert 17. mars 2020 fikk POD tildelt 190 000 kroner 
på kap. 440, post 01 til å sluttføre forskningsprosjektet Læring, opplæring og samarbeid 
ved operativt politiarbeid. Ved en inkurie ble ikke 190 000 kroner tatt inn totalsummen 
for tildelingen. Dette er en rettelse av total sum – og ikke en ny tildeling av 190 000 kr. 
 
Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 
 
Post 25 Retur av asylsøkere med 
avslag og andre utlendinger uten lovlig 

beløp i 1 000 kr 
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opphold, overslagsbevilgning  
Tildeling 2020, jf tildelingsbrev av 14. 
januar 2020 

95 528 

Supplerende tildelingsbrev nr. 10 av 1. 
juli 2020   

-20 000 

Utgifter ifm retur, adm av departementet -693 
Sum 74 835 
 
JD har utbetalt en faktura knyttet til en retur på kap. 440, post 25. Tilsvarende beløp må 
derfor holdes igjen. Dette må tas høyde for i budsjettinnspill til nysalderingen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unni Gunnes 
ekspedisjonssjef 
 

Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
 
 
Kopi til 
Riksrevisjonen 
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