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Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 7. januar 2020 og 

supplerende tildelingsbrev nr. 1 12. mars 2020. Videre viser vi til Prop. 117 S (2019–

2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020). Det er foretatt følgende endringer over 

budsjettkapitler Statens sivilrettsforvaltning har ansvar for: 

             (i 1 000 kroner) 

Beskrivelse Bevilgning  

tildelingsbrev 

7. januar 2020 

Endring Ny bevilgning 

Kap. 469, post 21 

Vergemålsordningen 

(anslagsendring) 

138 546 -23 546 115 000 

Kap. 473, post 01 Statens 

sivilrettsforvaltning 

77 021    2 850   79 871 

 

Kap. 469, post 21 Vergemålsordningen – Anslagsendring 

De siste årene har fylkesmennene faset ut bruken av advokatverge med timebetaling 

etter offentlig salærsats i oppdrag som ikke krever juridisk kompetanse. Disse 

oppdragene blir omgjort til ordinære vergeoppdrag som godtgjøres med lavere 

timesats. I tillegg er andelen enslige mindreårige asylsøkere redusert. Med bakgrunn i 

dette er bevilgningen redusert med 23,5 mill. kroner.  

 

Kap. 473, post 01 Statens sivilrettsforvaltning – NAV-sakene 



2/2 

Justis- og beredskapsdepartementet har med hjemmel i rettshjelploven § 7 tredje ledd 

etablert et særlig rettshjelptiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er 

omfattet av NAVs feilaktige praktisering av trygderegelverket. Dette vil gi økt 

sakstilfang på rettshjelpsområdet i 2020. Videre vil NAV-saken gi økt ressursbehov 

knyttet til saksfeltet erstatning i anledning strafforfølgning. Det er med bakgrunn i dette 

bevilget 2,85 mill. kroner til Statens sivilrettsforvaltning i revidert nasjonalbudsjett 2020.  

 

Evaluering representantordningen 

Departementet viser til brev 17. juni 2020 vedrørende evaluering av 

representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Vi ber Statens 

sivilrettsforvaltning bidra med nødvendige ressurser inn i dette arbeidet.  
 

 

Med hilsen 

 

 

Fredrik Bøckman Finstad 

ekspedisjonssjef 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 
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Riksrevisjonen 
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