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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2021  

Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet for 2021, datert 8. januar 

2021 og supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 25. mars 2021. Dette supplerende 

tildelingsbrev nr. 2 for 2021 gjelder: 

1. Tildeling av midler i forbindelse med Stortingets behandling av revidert budsjett 

2021, jf. Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021). 

2. Felles oppdrag 

3. Andre saker 

4. Samlet tildeling 2021 

 

1. Revidert budsjett 2021 – tildeling av midler og tilføyelse av stikkord 

Utgifter til smittevern i fengslene 

For å begrense smitterisiko i fengslene og bøte på konsekvensene av koronapandemien 

for de innsatte økes tildelingen til KDI under kap. 430, post 01 med 15 mill. kroner til 

innkjøp av smittevernutstyr og ekstra renhold, samt 5 mill. kroner til kompenserende 

velferdstiltak og alternativer til kantinedrift når smittevernreglene tilsier at kantinedrift 

ikke kan opprettholdes i 2021.  

 

Tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, herunder etablering av ungdomsteam 

For å tilby en forsterket oppfølging av unge voksne i aldersgruppen 18 til 24 år som 

soner i fengsel økes tildelingen til KDI under kap. 430, post 01 med 5 mill. kroner til 

etablering av ungdomsteam.  

 

Tilskudd Norsk rettsmuseum 
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I forbindelse med utvidelse av museet skal Justis- og beredskapsdepartementet dekke 

brukeravhengige driftskostnader som vann, avløp, avfall mv. samt innvendige 

vedlikeholdskostnader. Tildelingen til KDI under kap. 430, post 01 reduseres derfor 

med 0,1 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 440, post 70. 

 

Utstyr til straffegjennomføring i samfunnet 

For å redusere risikoen for smittespredning økes bevilgningen til KDI under kap. 430, 

post 45 med 1,5 mill. kroner til innkjøp av utstyr som reduserer behovet for at domfelte 

og kriminalomsorgens ansatte må bevege seg over større avstander for å gjennomføre 

møter, kontroller og samtaler. 

 

Tilføyelse av stikkord «kan overføres» 

Kap. 430, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01 tilføres 

stikkordet «kan overføres» 

 

2. Felles oppdrag 

Departementet har i eget brev oversendt et felles oppdrag til 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene med tilhørende 

mandat om vurdering av eventuelle fellesfunksjoner og samlokalisering innenfor 

rammen av to separate statlige virksomheter.  

 

Frist for oppdraget er innen utgangen av oktober 2021. 

 

3. Andre saker 

Husleie Agder fengsel 

Statsbygg har foretatt en ny husleieberegning basert på siste estimat av sluttprognose 

for nytt Agder fengsel. Estimatet tilsier en lavere husleie i 2021 enn hva som tidligere er 

lagt til grunn. Det vil være nødvendig å komme nærmere tilbake til saken i forbindelse 

med nysalderingen, men KDI bes hensynta den lavere husleien i sin økonomistyring. 

 

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A 

For øvrig vises det til oppdragsbrev av 18. juni 2021 vedrørende 

straffegjennomføringsloven kapittel 3 A med frist 15. august 2021. 

 

4. Samlet tildeling 2021 

Tabellen under gir en oversikt over samlet tildeling til KDI i 2021, inkludert midler 

tildelt gjennom dette supplerende tildelingsbrev. 

 

Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen 

 

Tabell 1 - Samlet tildeling kap. 430/3430 i 2021. Beløp i 1 000 kroner 

Kap./post Betegnelse  

430.01 Driftsutgifter 5 001 970 

430.21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01, kan 

overføres 

100 895 
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430.45 Større utstyrsanskaffelser, kan overføres 102 118 

430.60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 100 772 

430.70 Tilskudd 37 234 

Sum  5 342 989 

3430.02 Arbeidsdriftens inntekter 96 175 

3430.03 Andre inntekter 21 687 

3430.04 Tilskudd 2 518 

Sum  120 380 

 

Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 

 

Tabell 2 - Samlet tildeling kap. 432/3432 i 2021. Beløp i 1 000 kroner 

Kap./post Betegnelse  

432.01 Driftsutgifter 182 108 

Sum  182 108 

3432.03 Andre inntekter 1 116 

Sum  1 116 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

 

Sander Tufte 

kst. avdelingsdirektør 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
 

 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 


