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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 overføringer fra 2019 til 2020 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrev av 6. januar 2020 og til 

supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 22. januar 2020.  

 

Departementet har mottatt bekreftelse fra Finansdepartementet på overføringer av 

ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020. Følgende bevilgning stilles med dette til 

disposisjon for Politiets sikkerhetstjeneste. 

 

1. Bevilgningsendringer 

 

Kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

Post 01 Driftsutgifter 

 

 beløp i 1 000 kr 

Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 6.1.2020 982 580 

Overføringer fra 2019 til 2020 170 952 

Sum 1 153 532 
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2. Fullmakter  

Adgang til å overskride driftsbevilgning til investeringsformål – utvidelse av 

innsparingsperiode.  

 

Det vises til fullmakter delegert til PST og oversikt over fullmakter som PST må søke 

JD om samtykke til å benytte seg av, som følger av tildelingsbrevet for 2020. JD gjør 

oppmerksom på at rundskriv R-110 fra Finansdepartementet om «Fullmakter i henhold 

til bevilgningsreglementet» av 10. januar 2020 erstatter rundskrivet R-110/2017 som det 

vises til i tildelingsbrevet. 

 

Som en prøveordning har Stortinget 13. desember 2019 samtykket i at «Kongen kan gi 

bestemmelser om forlenget prøveordning for budsjettårene 2020-2022 med adgang til å 

overskride driftsbevilgninger med inntil fem prosent til investeringsformål mot tilsvarende 

innsparing i løpet av de følgende fem budsjettår». I tildelingsbrevet til PST vises det til at 

innsparingsperioden for ordningen er tre år, men denne er nå altså utvidet til fem år. JD 

har også orientert PST om dette per e-post av 11. februar 2020.  
 

 

 

 

Med hilsen 

 

Unni Gunnes  

ekspedisjonssjef 

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 
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Kopi til: Riksrevisjonen  
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