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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 2020 Kriminalomsorgsdirektoratet  

Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet for 2020, datert 23. januar  

2020 og supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 19. mars 2020. Dette supplerende 

tildelingsbrev nr. 2 for 2020 gjelder: 

1. Delegering av myndighet til å avslå søknader om benådning  

2. Tildeling av midler i forbindelse med Stortingets behandling av revidert budsjett 

2020, jf. Prop. 117 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020).  

3. Informasjon om arbeid med langtidsplanlegging 

4. Pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner – rapportering 

5. Andre saker 

 

1. Delegering av myndighet til å avslå søknader om benådning 

Myndigheten til å avslå søknader om benådning delegeres med dette til 

Kriminalomsorgsdirektoratet med virkning fra 1. juli 2020. Se vedlagt brev og oversikt 

over departementets praksis for behandling av benådningssaker. Oppgaven skal løses 

innenfor gjeldende budsjettrammer. 

 

KDI bes rapportere på halvårlig statistikk (fra januar til juni og fra juli til desember) på 

antall avslag fordelt på fengsel, samfunnsstraff, forvaring og bøter. Rapportering bes 

sendes til departementet innen 15. august og 15. januar.  

 

2. Revidert budsjett 2020 – tildeling av midler og fullmakt 

IKT-utstyr til erstatning for besøk i fengsel som følge av virusutbruddet 
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For å begrense smitterisiko i fengslene har muligheten for fysiske besøk til de innsatte 

blitt begrenset. På denne bakgrunn økes tildelingen til KDI under kap. 430, post 01 med 

7 mill. kroner i 2020 til bl.a. innkjøp av sikret IKT-utstyr som nettbrett og telefoni, for å 

ivareta innsattes rett til besøk ved hjelp av digitale løsninger. 

 

Planlegging av nytt Oslo fengsel 

Det vises til tilbakeholdte midler i tildelingsbrevet for 2020 knyttet til arbeidet med å 

planlegge og prosjektere et nytt Oslo fengsel. I revidert budsjett er bevilgningen under 

kap. 430 post 01 økt med 2,35 mill. kroner til dette formålet. På denne bakgrunn økes 

tildelingen til KDI med 2,35 mill. kroner.  

 

Arendal fengsel, avd. Evje – kostnader knyttet til forvaltningssamarbeidspartnerer 

Det vises til etablering av Arendal fengsel, avdeling Evje som åpnet i 2019. Årlige 

driftskostnader er 16,5 mill. kroner, hvorav 1,5 mill. kroner til å dekke utgifter for 

partnerne i forvaltningssamarbeidet. Tildelingen under KDI på kap. 430, post 01 

reduseres derfor med 1,5 mill. kroner, mot en økning på 1,1 mill. kroner under 

Kunnskapsdepartementets kap. 225, post 68, en økning på 0,4 mill. kroner under Helse- 

og omsorgsdepartementets kap. 762, post 61 og en økning på 70 000 kroner under 

Kulturdepartementets kap. 326, post 80. 

 

Fullmakt rehabiliteringsprosjekt Ila fengsel og forvaringsanstalt  

På bakgrunn av Stortingets vedtak, delegeres til KDI følgende fullmakt knyttet til 

rehabiliteringsprosjekt av Ila fengsel og forvaringsanstalt på 40 mill. koner, jf. 

romertallsvedtak i Innst. 360 S (2019-2020):  

 

XI 

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter 

 

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 under kap. 430 

Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til 

rehabiliteringsprosjektet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Samlede forpliktelser og 

utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammen for brukerutstyr på følgende beløp: 

 

Kap. Post Betegnelse 

 

Samlet kostnadsramme 

430  Kriminalomsorgen 

 

 

 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold  

 

40 mill. kroner 

 

3. Langtidsplanlegging 
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Som en del av arbeidet med å styrke den langsiktige planleggingen i departementet 

skal det innen utgangen av 2021 utarbeides en strategisk analyse med anbefalte 

perspektiv på utvikling av kriminalomsorg og konfliktråd.  

 

Produktet skal brukes som kunnskapsgrunnlag og administrativt verktøy for 

departementet. KDI vil bli involvert i arbeidet gjennom bl.a. innspillsmøter og konkrete 

bestillinger i 2020 og 2021. Departementet vil invitere til et oppstartsmøte for arbeidet i 

august 2020. 

 

4. Velferdsobligasjoner 

Det vises til supplerende tildelingsbrev nr. 2, av 12. april 2019 (pilotprosjekt med bruk 

av velferdsobligasjoner) og supplerende tildelingsbrev nr. 3, av 27. mai 2019 

(pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner – rapportering og evaluering). Det vises 

også til oppdrag gitt i brev av 28.11.2017 (tillegg til tildelingsbrev nr. 5 for 2017) og brev 

av 18.12.2018 om evaluering av pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner. 

 

Hovedformålet med pilotprosjektet er å teste ut velferdsobligasjoner som modell for 

utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til kriminalitet. Videre 

er formålet å bidra til å utvikle velferdsobligasjoner som konsept i Norge, belyse 

modellen i norsk sammenheng og avdekke muligheter og utfordringer.  

 

Departementet vil be om en felles kort statusrapport fra Arbeids- og 

velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet for gjennomføring av pilotprosjekt 

per juni 2020. Rapporteringen skal benyttes i arbeidet med Prop.1 S (2010-2021). 

Vi ber om tilbakemelding innen 31. juli 2020. 

 

5. Andre saker 

Foreløpig sluttprognose for nytt Agder fengsel tilsier en lavere husleie for fengselet enn 

hva som tidligere er lagt til grunn. Det vil være nødvendig å komme nærmere tilbake til 

saken i forbindelse med nysalderingen, men KDI bes hensynta den lavere husleien i sin 

økonomistyring. 

6. Samlet tildeling 2020 

Tabellen under gir en oversikt over samlet tildeling til KDI i 2020, inkludert midler 

tildelt gjennom dette tillegg til tildelingsbrev. 

 

 

Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen 

 
Tabell 1. Samlet tildeling kap. 430/3430 i 2020. Beløp i 1 000 kroner 

Kap./post  Betegnelse    
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430.01 

430/21 

 

430/45 

 

430/60 

 

430/70 

 

Driftsutgifter 

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, 

post 01 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres 

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., 

kan overføres 

Tilskudd 

4 832 027 

96 536 

 

201 994 

 

95 621 

 

28 231 

Sum  5 254 409 

3430/02 

3430/03 

3430/04 

Arbeidsdriftens inntekter 

Andre inntekter 

Tilskudd 

92 653 

25 665 

2 454 

Sum  120 772 

 

 

Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 

 
Tabell 2. Samlet tildeling kap. 432/3432 i 2020. Beløp i 1 000 kroner 

Kap./post  Betegnelse    
 

432/01 Driftsutgifter  201 250 

Sum   201 250 

3432/03 Andre inntekter  1 087 

Sum   1 087 

 

 

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet 

Det er ikke tildelt FoU- midler fra kap. 400, post 23 i 2020. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

 

Sander Tufte 

kst. avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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Kopi: Riksrevisjonen 
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