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Statsbudsjettet 2019 - supplerende tildelingsbrev Statens sivilrettsforvaltning  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 20. desember 2018. Videre 

viser vi til Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 391 S (2018–2019).  

 

1. Bevilgningsendringer 

Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2019, og det er gjort følgende 

endringer over kapitler og poster SRF forvalter: 

 

Beskrivelse Endring beløp i 

1 000 kroner 

Ny bevilgning i 

1 000 kroner 

Kap. 469 Vergemålsordningen, post 01 

driftsutgifter 

10 200 262 875 

Kap. 471 Statens erstatningsansvar og 

Stortingets rettferdsvederlagsordning, post 73 

Stortingets rettferdsvederlagsordning 

-3 000 22 713 

Kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 70 

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 

50 000 350 000 

Kap. 475 Bobehandling, post 01 driftsutgifter 23 415 128 266 

 

2. Prøveprosjekt for «hurtigbosetting» av enslige mindreårige asylsøkere etter 

modell fra Nederland 



2/2 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 

2019 fått oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) om å utrede et 

«prøveprosjekt for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere etter modell fra 

Nederland», jf. Granavolden-plattformen. Bufdir er i den anledning bedt om å etablere 

et samarbeid med Utlendingsdirektoratet, Statens sivilrettsforvaltning og Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet med sikte på å komme frem til en eller flere mulige modeller.  

 

Bufdir har ansvar for å lede arbeidet, og utkast til rapport med vurderinger, forslag, 

anbefalinger og estimert behov for midler i 2019 skal oversendes BFD innen 20. 

oktober 2019. Bufdir har i 2019 blitt tildelt 15 mill. kroner over kap. 854, post 21 til 

arbeidet med prøveprosjektet. Det fremkommer av tillegg nr. 5 til tildelingsbrevet til 

Bufdir for 2019 at midlene skal dekke alle utgifter til forberedelsene og etableringen av 

et prøveprosjekt. 

 

SRF skal samarbeide med Bufdir og andre relevante aktører i prøveprosjektet, 

herunder bidra faglig i utredningsarbeidet og fremme aktuelle forslag til tiltak for 

verge- og representantordningen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Fredrik Bøckman Finstad 

ekspedisjonssjef 

 

Sven Olav Gunnerud  

avdelingsdirektør 
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