
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Leveringsadresse 

Varemottak 

Akersgata 59 

0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Sivilavdelingen  

Eva Raaberg 

22 24 52 76 

eva.raaberg@jd.dep.no 
 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning 

Postboks 2105 Vika 

0125 OSLO 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 20/5988 - EVRA 05.05.2021 

 

Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 Statens 

sivilrettsforvaltning OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING M.M. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 21. desember 2020 og 

supplerende tildelingsbrev 3. mars 2021. Videre viser vi til Finansdepartementets 

rundskriv R-2/2021 om overføring av ubrukt bevilgning. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter følgende overføring fra 2020 til 2021 for 

Statens sivilrettsforvaltning: 

         (i 1 000 kroner) 

Statens 

sivilrettsforvaltning 

Bevilgning 

2021 

Overført 

beløp 

Sum 

bevilgning 

Kap. 469, post 01 260 556 4 072 264 628 

Kap. 473, post 01 79 158 3 705 82 863 

Kap. 475, post 21 8 027 15 299 23 326 

Kap. 854, post 22  7 516 376 7 892 

 

Barnevernets tvisteløsningsnemnd 

Saksinngangen til Barnevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) har økt betydelig i 2021. 

For å dekke saksbehandlingsutgiftene økes bevilgningen på kap. 854, post 21 med 

200 000 kroner i 2021.  

         (i 1 000 kroner) 

Statens 

sivilrettsforvaltning 

Bevilgning 

2021 

Tilleggs- 

bevilgning 

Sum 

bevilgning 

Kap. 854, post 21  200 200 400 
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Oppdrag til Statens sivilrettsforvaltning og Barnesakkyndig kommisjon – 

Forskriftendringer  

Barne- og familiedepartementet ber Statens sivilrettsforvaltning og Barnesakkyndig 

kommisjon om å komme med forslag til endringer i forskrift 24. september 2009 

nr. 1 210 om Barnesakkyndig kommisjon. Det er behov for enkelte endringer for å 

utvide kommisjonens mandat til også å gjelde foreldretvistsaker.   

 

Forskriftshjemmel følger av forslag til endringer i barneloven, jf. Prop. 114 L (2020–

2021) (regjeringen.no). 

 

Barne- og familiedepartementet gjør særlig oppmerksom på at det er behov for endring 

i § 1 i forskriften, for å ta høyde for at behovet for kommisjonsmedlemmenes 

kompetanse i foreldretvistsaker kan være en annen enn i barnevernssaker. I 

foreldretvistsaker kan det også være relevant med f.eks. kompetanse innen 

voksenpsykiatri og allmennmedisin. Bestemmelsen som regulerer kommisjonens 

sammensetning må gjenspeile dette. Det er også et spørsmål om behov for å fastsette at 

kommisjonen «kan» deles inn i to grupper. 

  
Barne- og familiedepartementet imøteser også ev. forslag til hvilke av 

saksbehandlingsreglene som i dag fremkommer i dokumentet «Arbeidsoppgaver og 

saksbehandlingsregler» som heller bør fremgå av forskriften, og hvordan dette kan 

gjøres. 

  

Barne- og familiedepartementet forutsetter at dette arbeidet kan gjøres innenfor dagens 

bevilgning til sekretariatet for Barnesakkyndig kommisjon.  

  
Barne- og familiedepartementet ber om at oppdraget ferdigstilles innen 15. juni 2021.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør        Eva Raaberg 

          fagdirektør 

 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

Kopi til 
Barne- og familiedepartementet 

Riksrevisjonen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a3247de7577c496ab772350c4ba87a54/no/pdfs/prp202020210114000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a3247de7577c496ab772350c4ba87a54/no/pdfs/prp202020210114000dddpdfs.pdf
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