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29. mars 2021

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2021 til Direktoratet for byggkvalitet –
belastningsfullmakt og endring i budsjettildeling mv.

1. Belastningsfullmakt
Vi gir med dette DiBK fullmakt til å belaste kapittel 500, post 21 Spesielle driftsutgifter med
inntil 1 350 000 kroner ekskl. mva. i 2021, jf. tabellen under. Midlene skal brukes til å
utarbeide en gevinstrealiseringsplan for Fellestjenester PLAN og gi innspill til
samfunnsøkonomisk analyse.
Kap. 500
Post
21

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Betegnelse
Spesielle driftsutgifter

tall i kroner
Budsjett 2021
1 350 000

Av disse skal inntil 400 000 kroner gå til arbeid med gevinstrealiseringsplan og innspill til
samfunnsøkonomisk analyse for Fellestjenester PLAN, inntil 450 000 kroner til
videreutvikling av varsel av planoppstart og inntil 500 000 kroner til supplerende
plankompetanse for utvikling av Fellestjenester PLAN.
Vi gjør oppmerksom på at ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår.
Departementet ber om en prognose og rapport på bruk etter 2. tertial, med frist 15.
september, og en endelig rapportering på forbruk av tildelte midler per 31. desember 2021
innen 15. januar 2022.
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2. Overføring av ubrukte midler fra 2020
Departementet viser til statsregnskapet 2020 og DiBKs innspill til overføringer fra 2020. Vi
bekrefter med dette overføringer fra 2020. Tabellen under viser ny bevilgning.
Kap. 587
Post

Direktoratet for byggkvalitet
Betegnelse

01
22

Driftsutgifter
Kunnskapsutvikling og
informasjonsformidling

Tildeling før
tillegg
103 618
42 779

tall i tusen kr.
Overført
Tildeling etter
beløp
tillegg
5 268
108 886
14 205
56 984

3. Mulighetsstudie digitalisert kontroll
Departementet viser til oppdrag nr. 20/2020 om en mulighetsstudie for digitalisert kontroll, og
direktoratets leveranse 18.12.2020. Vi finner det hensiktsmessig at DiBK viderefører arbeidet
med å utvikle bygningsregelverket i et digitalt format, og gir vår tilslutning til at direktoratet
følger opp anbefalingene som fremgår av mulighetsstudien, deriblant etablering av et
samarbeidsforum for digitalisert regelsjekk etter samme modell som Fellestjenester Bygg og
Fellestjenester Plan/Drømmeplan.
Oppdrag 9/2021: DiBK skal legge til rette for videreutvikling av bygningsregelverket i et
digitalisert format, blant annet gjennom å etablere et samarbeidsforum med relevante
aktører. Frist 31.12.2021.
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