Vi jobber for rettssikkerhet
og trygghet

Om departementet
Justis- og beredskapsdepartementet
har omkring 400 ansatte fordelt på ni
avdelinger og to enheter. Hovedandelen
av de ansatte er jurister, samfunnsvitere
og økonomer.
Som faglig sekretariat for politisk ledelse,
bistår vi med faglig grunnlag for utvikling,
formidling og gjennomføring av regjering
ens politikk. Departementet utarbeider
handlingsplaner og strategier, proposisjoner, lover og forskrifter samt talepunkter
og utkast til svar på mediehenvendelser.
Vi utarbeider statsbudsjettet for JD og
skal sikre god økonomistyring internt
og i sektor.
Departementet forvalter et totalbudsjett
på ca. 30 mrd kroner i 2013 og har ansvaret for et stort antall underliggende
virksomheter som omfatter ca. 23 000
årsverk.

Våre verdier:
Integritet
– Vi fremmer Grunnlovens verdier demokrati,
rettsstaten og menneskerettighetene.
– Vi holder fast ved vår faglighet.
– Vi setter mål og tar ansvar for å sluttføre saker.
– Vi har god rolleforståelse.

Åpenhet
– Vi involverer hverandre og deler informasjon.
– Vi kommuniserer tydelig og har god
kommunikasjonsflyt.
– Vi har takhøyde for meningsutveksling
og faglig uenighet.
– Vi har åpne og synlige beslutningsprosesser.
– Vi er åpne for nye ideer, endring og utvikling.

Arbeidsglede
– Vi viser engasjement i eget og andres arbeid.
– Vi samarbeider for å løse oppgavene best mulig.
– Vi viser raushet og tar hensyn til hverandre.
– Vi er inkluderende og imøtekommende.

Departementets ansvarsområder
Justis- og beredskapsdepartementet har
ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet
for befolkningen. Vårt ansvarsområde er stort,
og våre saksfelt er gjenstand for mye opp
merksomhet.
JD har overordnet ansvar for politi og påtale
myndighet, rettsvesen og kriminalomsorg. Vi
skal sørge for god styring og hensiktsmessig
organisering av våre underliggende virksomheter gjennom tilknytningsform, instrukser
og lovgivning. JD skal legge til rette for god
samhandling mellom etatene.
JD har det overordnede ansvaret for å samordne
og gjennomføre statens asyl- og innvandrings
politikk og skal sørge for at de som trenger det
gis beskyttelse. Vi har etatsstyringsansvar for
Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendings
nemnda (UNE) og det overordnede ansvaret
for drift av statlige asylmottak. JD har også
ansvaret for å ivareta norske interesser knyttet
til beskyttelse og migrasjon i EU samt Norges
deltakelse i Schengen-samarbeidet og i en
rekke andre internasjonale organisasjoner.

JD har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt nivå. Hovedmålet er effektiv
forebygging og håndtering av kriser gjennom
god organisering av samfunnets beredskapsapparat. For å få til dette, jobber vi blant annet
med utvikling av samarbeidet mellom nød
etatene, både når det gjelder organisering,
teknologi og infrastruktur. Vårt ansvar er å sørge
for at vi får en best mulig beredskap ut av de
tilgjengelige ressursene.
Departementet skal sikre norske interesser
opp mot EU, Europarådet, FN og andre inter
nasjonale organisasjoner. Vi skal følge opp
internasjonale forpliktelser og ivareta grunn
leggende menneskerettigheter, bidra til et
godt nordisk samarbeid med mer. Vi har også
ansvaret for samordning av norsk politikk i
polarområdene og Svalbardbudsjettet.

Jobb i JD
Hos oss får du:
Interessante og utfordrende oppgaver
innen justisfaglige og justispolitiske
spørsmål
Jobbe i nær kontakt med den politiske
ledelsen, og oppleve å få dine saker
omtalt i media
Levere analyser og forslag til politiske
beslutninger
Gode muligheter for faglig utvikling

Våre medarbeider
kriterier
Skaper resultater sammen
Gjør hverandre gode
Sikrer utvikling
Leder seg selv
Bidrar til arbeidsglede

Våre lederkriterier

Godt arbeidsmiljø med mange sosiale
møteplasser

Skaper resultater sammen

Gode karrieremuligheter

Motiverer og engasjerer andre

Viser mot
Kommuniserer godt og tydelig
Utvikler medarbeiderne

Astrid Solhaug
Politiavdelingen

Klas S. Møller – Plan- og
administrasjonsavdelingen

David H. Andersen
Innvandringsavdelingen

Utdanning: Master i sosiologi

Utdanning: Siviløkonom og
Cand. polit. i sosiologi

Utdanning: Master i retts
vitenskap

Hvorfor JD?
I Justisdepartementet har vi muligheten til å arbeide med saker i en
viktig og variert sektor. Jeg har bl.a.
jobbet i et prosjekt om kontroll av
større investeringsprosjekter og
stortingsmeldingen om terror
beredskap. De faglige utviklingsmulighetene i JD er gode og
arbeidsmiljøet er veldig bra.

Hvorfor JD?
Som jurist er det et stort privile
gium å få jobbe sammen med
noen av landets dyktigste jurister.
JDs ansvarsområde favner bredt
og inkluderer flere fag jeg finner
engasjerende, blant annet menneskerettigheter, asylpolitikk,
strafferett, EU/EØS-rett.

Hvorfor JD?
Arbeidsdagene i departementet
er veldig varierte. Det spenner fra
kortsiktige hastesaker, som mediehenvendelser og spørsmål fra
Stortinget, via løpende oppgaver
som etatsstyringen av politiet,
til mer langsiktige prosjekter som
å skrive handlingsplaner mot vold
i nære relasjoner.
Aktuelle arbeidsoppgaver:
Akkurat nå jobber jeg som justisråd ved Norges delegasjon til EU
i Brussel. Jeg skal følge opp hva
som skjer i EU på justis- og
innenriksområdet som også vil
påvirke arbeidet vårt hjemme.

«Arbeidsdagene
i departementet
er veldig varierte.»

Aktuelle arbeidsoppgaver:
Nå arbeider jeg med implementeringen av JDs nye styringssystem
og med departementets overordnede virksomhetsplanlegging,
i tillegg til en rekke løpende saker.

«De faglige
utviklings
mulighetene i JD
er gode…»

Aktuelle arbeidsoppgaver:
I år har jeg ivaretatt JDs ansvar for
å gjennomføre Dublin III-forordningen i norsk rett. Det innebærer
deltakelse på møter i Brussel med
EU-kommisjonen og EU-statene,
og utarbeidelse av lovforslag her
hjemme.

«Som jurist
er det et stort
privilegium å få jobbe
sammen med noen
av landets dyktigste
jurister.»

Ledige stillinger:

Sivilavdelingen:

Faste eller midlertidige stillinger
lyses ut hele året

Praktikantordning som valgfag ved UiO
– Utlysninger normalt hvert halvår
– Sommerjobb

Les mer om departementet på
www.regjeringen.no/jobbijd

Lovavdelingen:
Opphold gjennom hele året fra 4–6 uker
– Praktikanten bør ha avlagt 3. avdeling
– Søk når som helst
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