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Tillegg til tildelingsbrev 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) følger i dette brevet opp vedtak og 

forutsetninger Stortinget har gitt om endringer i bevilgninger m.m. for Direktoratet for 

byggkvalitets (DiBKs) virksomhet i 2015. KMD gir også føringer for DiBKs arbeid med 

Bygg21 i 2015. Departementet viser til følgende dokumenter: 

 

- Prop. 119 S (2014-2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 

2015. 

- Innst. 360 S (2014-2015) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 

2015, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015. 

- Tildelingsbrev for 2015 av 9. januar 2015. 

 

DiBK skal informere KMD i styringsdialogen eller i annen egnet form dersom det oppstår 

vesentlige avvik fra føringene i tildelingsbrev, i planer som er avtalte med departementet eller 

i virksomheten generelt. Oppstår det avvik, skal DiBK foreslå korrigerende tiltak. DiBK skal 

ta opp med departementet eventuelle uklare punkter i dette brevet. 

 

ENDRINGER I BUDSJETTILDELING FOR 2015 

Revidert nasjonalbudsjett for 2015 og Prop. 119 S (2014-2015) om tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015 ble behandlet i Stortinget 12. juni 2015. 

 

Stortinget vedtok endringer på kap. 587, post 1 Driftsutgifter og kap. 3587, post 1 (Ny) 

Diverse inntekter. 

 

  



Side 2 

 

Kap. 587, post 1 Driftsutgifter 

I 2015 har DiBK fått et større ansvar for utvikling og forvaltning av forskrift om tekniske krav 

til byggverk (TEK) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk 

(DOK), jf. tildelingsbrev for 2015 av 9. januar 2015. Som følge av dette overføres det 

ressurser tilsvarende én stilling med virkning fra 1. juli 2015.  

 

Bevilgningen på kap. 587, post 1 Driftsutgifter økes i 2015 med 360 000 kroner, fra 84,927 

mill. kroner til 85,287 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 500 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, post 1 Driftsutgifter. 

 

Kap. 3587, post 1 (Ny) Diverse inntekter 

Ved Lov av 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven ble 

innkrevingshjemmelen i pbl. § 29-7 endret, jf. Prop. 99 L (2013-2014) og Innst. 270 L (2013-

2014). Tidligere har tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kun tilfalt kommunene. Etter 

lovendringen er det gitt hjemmel for at både tvangsmulkt og overtredelsesgebyr i forbindelse 

med DiBKs tilsyn med produkter til byggverk tilfaller staten. Statens innkrevingssentral vil ha 

ansvaret for innkreving av de statlige kravene. Det opprettes derfor en ny post 1 Diverse 

inntekter med en bevilgning på 50 000 kroner i 2015. 

  

ANDRE SAKER 

 

Bygg21 

Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige 

myndigheter. KMD viser til at det ble oppnevnt nytt styre i Bygg21 i mars 2015 og at DiBK 

har sekretariatet for Bygg21.  

 

KMD gir DiBK fullmakt til totalt å benytte inntil 13 mill. kroner til Bygg21 over kap. 587, 

post 1 Driftsutgifter og post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling. DiBK skal 

rapportere særskilt på disponering av midler til Bygg21 i årsrapporten for 2015. Vi minner om 

at disse postene ikke har stikkordet "kan overføres". Det kan derfor kun overføres inntil fem 

prosent av bevilgningen til neste budsjettår. Det er ikke anledning til å forskuddsbetale 

rapporter, og alle utbetalinger må knyttes til avgitte mellomrapporter, registrerte timer el. 

 

Flere lærlinger i statlige virksomheter 

Vi viser til vedlagte brev av 11. mars 2015 fra kommunal- og moderniseringsministeren og 

kunnskapsministeren om flere lærlinger i statlige virksomheter. Av brevet framgår det at 

statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling senest fra høsten 2015. Bakgrunnen 

for kravet er at Regjeringen har besluttet å iverksette en strategi for å øke antallet lærlinger i 

statsforvaltningen. Som en mindre virksomhet, kan DiBK inngå samarbeid med andre for å 

oppfylle kravet.  

 

I årsrapporten for 2015 skal DiBK rapportere på om virksomheten, ev. i samarbeid med andre, 

oppfyller kravet om én lærlingplass. Dersom kravet ikke oppfylles, skal DiBK i årsrapporten 

redegjøre for hva virksomheten har gjort for å oppfylle kravet og forklare hvorfor 

virksomheten ikke har vært i stand til å oppfylle det. 



Side 3 

 

Rundskriv fra Finansdepartementet 

Vi viser til vedlagte rundskriv fra Finansdepartementet: 

 

- R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet, datert 5.12.2014 

- R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter, datert 5.12.2014 

- R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i 

Statsforvaltningen, datert 12.3.2015 

 

I R-101 og R-102 er det gjort mindre justeringer for å håndtere innføringen av 

nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i 

statsforvaltningen og endringer i føring av lønn. 

 

I R-116 er det oppdatert og presisert hvordan nettoføringsordningen skal praktiseres.  

 

Rundskrivene har ved en inkurie ikke blitt videreformidlet tidligere. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Benedikte Endresen 

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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