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Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2020  
 
Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet for 2020, datert 23. januar  
2020, supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 19. mars 2020 og supplerende tildelingsbrev 
nr. 2 for 2020 av 22. juni 2020. Dette supplerende tildelingsbrev nr. 3 for 2020 gjelder: 
  

 Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2020  
 
Departementet viser til tidligere kontakt vedrørende stoppede prosjekter i 
justissektoren og håndtering av krav fra Statsbygg (SB) om betaling av forskutterte 
utgifter til prosjektering mv.  
 
Iht avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet skal gjenstående påløpte utgifter til prosjektene Oslo fengsel, 
alternativanalyse og Skien fengsel (nå Telemark fengsel Skien avd.), nytt 
forlegningsbygg, totalt 10, 75 mill. kroner, håndteres ved at SB omposterer som følger: 

 5,25 mill. kroner fra Skien fengsel til nye Agder fengsel (ferdigstilt i 2020) 
 5,5 mill. kroner fra Oslo fengsel (alternativanalyse) til nytt Oslo fengsel 

 
Basert på tidligere dialog med KDI vurderes disse utgiftene å ha gjenbruksverdi for 
prosjektene de foreslås ompostert til. Dersom nytt Oslo fengsel ikke realiseres er KDI 
fortsatt ansvarlig for de 5,5 mill. kronene som omposteres.   
 
Vi ber KDI sende et brev til SB der det bes om og begrunnes ovennevnte omposteringer 
(jf. gjenbruksverdi), slik at SB kan foreta omposteringene og ta disse utgiftene inn i 
beregningsgrunnlaget for fremtidig husleie til Agder fengsel og nytt Oslo fengsel.  
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Med hilsen 
 
 
Hanne Jule 
fung. ekspedisjonssjef 
 

Torgeir Heimli 
underdirektør 
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