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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev - Direktoratet for byggkvalitet – endringer i 
budsjettildeling 2021 mv. 

 
Tilføyelse av stikkord "kan overføres" 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 
195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021). I dette tildelingsbrevet følger vi opp vedtak 
og forutsetninger Stortinget har gitt om endringer for Direktoratet for byggkvalitets virksomhet 
i 2021.  
 
Stikkordet «kan overføres» er vedtatt for kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet, post 22 
Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling i 2021. 
 
Lønnskompensasjon 
Ved Stortingets behandling av Innst. 664 S (2020–2021), jf. Prop. 209 S (2020–2021) 
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 
2021 m.m.), fikk Finansdepartementet fullmakt til å fordele bevilgningen under kap. 2315 
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, på de av 
departementenes poster som har lønnsbevilgning. 
 
DiBKs driftsutgifter øker med 600 000 kroner, fra 103,6 mill. kroner til 104,2 mill. kroner, for å 
dekke DiBKs andel av lønnskompensasjon som følger av lønnsoppgjøret 2021. Tabellen 
under viser ny bevilgning. Overførte midler fra 2020 til 2021 kommer utenom. 
 
Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet [i 1000 kroner] 
Post Betegnelse Budsjett 2021 

01 Driftsutgifter 104 218 

Direktoratet for byggkvalitet 
Postboks 8742 Youngstorget 
0028 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/57-39 

Dato 

11. oktober 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Belastningsfullmakt 
KMD gir med dette DiBK fullmakt til å belaste kapittel 500, post 21 Spesielle driftsutgifter 
med inntil 2 850 000 kroner ekskl. mva. i 2021, jf. tabellen under. Dette er en økning på 
1 500 000 kroner, fra 1 350 000 til 2 850 000 kroner.  
 
Kap. 500 Direktoratet for byggkvalitet [i 1000 kroner] 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

21 Spesielle driftsutgifter 2 850 

 
Midlene skal brukes til å videreutvikle Fellestjenester PLAN. Digitalt varsel av planoppstart 
skal gis særlig prioritet, slik at denne tjenesten blir tatt i bruk av så mange som mulig med 
gode løsninger for både digitale og analoge brukere. 
 
KMD viser til tillegg til tildelingsbrev nr. 2, og fordeling av midler til ulike formål. DiBK gis 
anledning til å omprioritere midlene innenfor formålene. 
 
Vi gjør oppmerksom på at ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår. 
Departementet ber om endelig rapportering på forbruk av tildelte midler per 31. desember 
2021 innen 15. januar 2022. 
 
Vi ber DiBK ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Benedikte Endresen 
avdelingsdirektør 
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