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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 - 2020
Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for 2020 av 23. januar
og supplerende tildelingsbrev nr. 1, 2 og 3 i 2020. Supplerende tildelingsbrev nr. 4
gjelder tildeling av midler i forbindelse med Stortingets behandling av nysaldering for
budsjettet 2020, jf. Prop. 43 S (2020–2021) og Innst. 156 S (2020–2021) og fordeling av
kompensasjon for lønnsoppgjøret 2020.
1.Nysaldering 2020 – tildeling av budsjettmidler
Kap. 430, post 01 Utgifter knyttet til smittevernhensyn i fengsel
Kriminalomsorgen har satt i verk en rekke tiltak for å redusere smittefaren i fengslene
under pandemien. En stor del av kostnadene har vært innkjøp av smittevernutstyr. Det
har også vært behov for å bedre forholdene for de innsatte i en tid med redusert
aktiviseringstilbud. Det er derfor satt i verk enkelte velferdstiltak, herunder utvidede
muligheter til telefoni.
Tildelingen under kap. 430, post 01 økes med 17,8 mill. kroner til å kompensere
kostnader knyttet til tiltakene i 2020.
Kap. 430, post 01 Oppgjør med Statsbygg for prosjekt som er stanset
Statsbygg har i perioden 2010–2016 hatt utgifter til utredning og prosjektering av
byggeprosjekter i justissektoren som ikke har blitt gjennomført. Enkelte utgifter
belastes kriminalomsorgens gjeldende budsjett, mens noen blir dekket gjennom økt
bevilgning.
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På denne bakgrunn økes tildelingen til KDI under kap. 430, post 01 med 5,55 mill.
kroner til dekning av påløpte utgifter under Statsbygg.
Kap. 430/3430, post 01/04 Parallelljustering av utgifter og inntekter
Det er en merinntektsfullmakt knyttet til kap. 3430, post 04 opp mot kap. 430, post 01.
Inntektene under kap. 3430, post 04 omfatter tilskudd til deltakelse i internasjonalt
fengselssamarbeid under EØS-finansieringsmekanismene. Posten omfatter også
inntekter ifm. tilskudd til å gjennomføre prosjekt i samarbeid med internasjonale
organisasjoner eller andre land. Tilskuddene under inntektsposten dekker
kriminalomsorgens konkrete utgifter til deltakelse i disse prosjektene.
Inntektene under kap. 3430, post 04 forventes å bli på 15,8 mill. kroner, om lag 13,3 mill.
kroner høyere enn budsjettert i 2020. Om lag 10,6 mill. kroner er knyttet til tilskudd fra
Utenriksdepartementet (UD) til dekning av kriminalomsorgens utgifter ved deltakelse i
et bilateralt samarbeidsprosjekt med ukrainske justismyndigheter. Formålet med
prosjektet er bl.a. å bidra til økt fokus på bruk av alternative straffereaksjoner.
Prosjektet finansieres av UD og implementeres av KDI. Resterende beløp er
hovedsakelig knyttet til refusjoner fra Financial Mechanism Office (FMO).
På denne bakgrunn økes tildelingen på kap. 3430, post 04 med 13,3 mill. kroner, mot en
tilsvarende økning under kap. 430, post 01.
2. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret
Finansdepartementet har samtykket til følgende fordeling av samlet kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2020 for kap. 430, post 01 og kap. 432, post 01:

Kap.

Post

430
432

01
01

(beløp i 1 000 kroner)
Beløp
29 479
635

KDI tildeles med dette 29,5 mill. kroner under kap. 430, post 01 og 0,6 mill. kroner
under kap. 432, post 01 som kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2020.
3. Samlet tildeling 2020
Tabellen under gir en oversikt over samlet tildeling til KDI i 2020, inkludert midler
tildelt gjennom dette supplerende tildelingsbrev.
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Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen
Tabell 1. Samlet tildeling kap. 430/3430 i 2020. Beløp i 1 000 kroner

Kap./post
430.01
430/21
430/45
430/60
430/70
Sum
3430/02
3430/03
3430/04
Sum

Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres
Tilskudd

4 898 156
96 536
201 994
95 621
28 231
5 320 538
92 653
25 665
15 754
134 072

Arbeidsdriftens inntekter
Andre inntekter
Tilskudd

Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Tabell 2. Samlet tildeling kap. 432/3432 i 2020. Beløp i 1 000 kroner

Kap./post
432/01
Sum
3432/03
Sum

Betegnelse
Driftsutgifter

201 885
201 885
1 087
1 087

Andre inntekter

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet
Det er ikke tildelt FoU- midler fra kap. 400, post 23 i 2020.

Med hilsen

Håvard Bekkelund
ekspedisjonssjef
Hanne Jule
avdelingsdirektør
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