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Prop. 1 S (2020-2021) - rettebrev 

Jeg viser til Prop. 1 S (2020-2021) for Justis- og beredskapsdepartementet, og vil gjøre 

oppmerksom på noen mindre feil i proposisjonen. Jeg presiserer at dette ikke har 

konsekvenser for forslag til bevilgningsvedtak. 

På side 111, under overskriften «Truslar mot styresmaktspersonar» fremgår: 

«Det er ei svært sentral oppgåve for PST å sikre at alle som tek på seg tillitsverv i 

politikken, kan vere trygge på …». 

Det riktige er: 

«Det er ei svært sentral oppgåve for PST å sikre at alle som tek på seg slike sentrale 

tillitsverv i politikken, kan vere trygge på …» [dvs. at ordet «slike sentrale» mangler]. 

På side 186, under overskriften «Post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og 

assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres» fremgår:  

«I budsjettforslaget er det tatt utgangspunkt i at det vil bli 250 assisterte returar i 2021» 

Det riktige er: 
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«I budsjettforslaget er det tatt utgangspunkt i at det vil bli 220 assisterte returar i 2021» 

 

 

På side 190, under overskriften «Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 

491 post 21 fremgår:  

 

«Per 30. juni 2020 var bemanninga i UNE på 210 årsverk. Dette er om lag 17 færre 

årsverk enn i 2020, noko som bidrar til redusert løyvingsbehov på posten.» 

 

Det riktige er: 

 

«Per 30. juni 2020 var bemanninga i UNE på 210 årsverk. Dette er om lag 17 færre 

årsverk enn i 2019, noko som bidrar til redusert løyvingsbehov på posten.» 

 

 

På side 222, under overskriften «Andre fullmakter», «VIII 

Nettobudsjetteringsfullmakter», fremgår: 

 

«kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom». 

 

Det riktige er: 

 

«kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom 

mv.» [dvs. at «mv.» mangler]. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Monica Mæland  

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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