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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev 2022 

I dette tillegget til tildelingsbrevet følger Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opp 

vedtak og forutsetninger Stortinget har fattet om endringer i bevilgninger for Direktoratet for 

byggkvalitets virksomhet i 2022. Vi omtaler også et nytt rapporteringskrav om arbeidet med 

bærekraftsmålene.  

 

Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.  

 

1. Endringer i budsjettildeling for 2022 

Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021–2022) og Innst. 450 S (2021–2022).  

 

Stortinget har vedtatt endringer i bevilgninger som er tildelt DiBK i 2022. Tabellen nedenfor 

viser ny bevilgning.  

 

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter 105 155 

 

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet 

Post 01 Driftsutgifter 

Stortinget har vedtatt en reduksjon på posten på grunn av forventede budsjettgevinster fra 

endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. Posten reduseres med 122 000 kroner, til 

105,2 mill. kroner. 
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Side 2 
 

2. Rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene 

KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på 

departementets ansvarsområder. Departementet har behov for informasjon fra Direktoratet 

for byggkvalitet til rapporteringen i Prop. 1 S. KDDs virksomheter bidrar til bærekraftsmålene 

når de utfører sine samfunnsoppdrag. De kan også bidra gjennom endringer i driften av 

etaten, f. eks. gjennom praksis for innkjøp og reiser.  

 

I årsrapporten for 2022 del III om årets aktiviteter og resultater skal DiBK omtale arbeidet 

med bærekraftsmålene og redegjøre for hvilke(t) bærekraftsmål virksomhetens arbeid har 

bidratt til.  

 

Føringen om omtale av bærekraftsmålene i den årlige mål- og resultatrapporteringen 

videreføres årlig i tildelingsbrevene, frem til oppdatering av virksomhetens hovedinstruks.  
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Benedikte Endresen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ingrid-Therese Øverland 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___1___1

