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1.

Anskaffe mobile løsninger for utstedelse av pass og
nasjonale ID-kort og overføring av ubrukt bevilgning fra
2019
Mobile løsninger iverksettes i løpet av 2020
Forslag til nye gebyrer oversendes innen frist for
rammefordelingsforslaget.
Vurdering av hvorvidt det bør anskaffes flere passkjøretøy
innen utgangen av 2021.
Kap. 440, post 01, 22, 45, kap. 442, post 01, kap. 448, post 01
og kap. 400, post 23

Mobile løsninger for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort

Bakgrunn

Postadresse

Kontoradresse

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Linn Johansen

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til Oppdragsbrev nr. 10/2018 Struktur
for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort datert 26.11.2018, og Politidirektoratets
(PODs) brev 13.12.2019 Vurdering av ulike alternativer for mobile løsninger for pass og
nasjonale ID-kort. I brevet beskriver POD tre alternative løsninger. Alternativ 1
«passkjøretøy» anbefales. POD vurderer at det vil være behov for å anskaffe to
passkjøretøy, hvorav ett skal dekke Sør-Norge og ett skal dekke Nord-Norge, men at
ordningen innledningsvis piloteres med ett passkjøretøy.
Beskrivelse av oppdrag
Justis- og beredskapsdepartementet ber POD anskaffe to passkjøretøy for økt
brukertilgjengelighet i områder med lang reisevei. Passkjøretøyene skal fungere som
fullverdige passkontor, i tråd med Politidirektoratets beskrivelse i overnevnte brev. Det
er et mål at løsningene skal kunne iverksettes i løpet av 2020. Ordningen piloteres ikke.
Når ordningen har fått virke en periode, skal det vurderes om det skal anskaffes
ytterligere ett passkjøretøy. JD ber POD komme tilbake med en beskrivelse av
etterspørselen og effekt for brukertilgjengelighet i områder med lang reisevei, samt en
anbefaling om hvorvidt det bør anskaffes flere passkjøretøy innen utgangen av 2021.
POD bes orientere om fremdriften på dette oppdraget i forbindelse med
statusrapportene for programmet Nye pass og nasjonale ID-kort (NPID).
Finansiering
Jf. PODs brev 13. desember 2019 er investeringskostnadene for to passkjøretøy
beregnet til 4,2 mill. kroner i investeringskostnader. Driftskostnadene er beregnet til
5,8 mill. kroner årlig. Utgiftene må dekkes innenfor PODs budsjettrammer, men skal
inngå i gebyrgrunnlaget for pass og nasjonale ID-kort. POD bes derfor komme tilbake
med forslag til justerte gebyrer som også tar innover seg utgiftene knyttet til mobile
passkontor. Dette bør oversendes i forbindelse med rammefordelingsforslaget for
2021-budsjettet.
Utgiftene knyttet til passkjøretøy skal ikke inngå i NPIDs kostnadsramme på 750 mill.
kroner.

2.

Overføring av ubrukt bevilgninger fra 2019 til 2020

Departementet har mottatt bekreftelse fra Finansdepartementet på overføringer av
ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020. Følgende midler stilles til disposisjon for POD i
2020.
Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Post 01 Driftsutgifter
beløp i 1 000 kr
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Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020
Overføringer fra 2019 til 2020
Innbeordring - refusjon
Sum

18 602 516
59 765
264
18 662 545

Av overføringene på 59 765 000 kroner, er 5 711 000 kroner knyttet til mindreforbruk i
2019 på sentralt tilbakeholdte midler i JD på kap. 440, post 01. Midlene tildeles POD
uten nærmere føringer.
Det vises til brev av 21. november 2019 om dekning av krav om forskudd i forbindelse
med innbeordring fra politidistrikt til JD. POD tildeles 264 000 kroner til dekning av
forskudd på lønn. Tildelingen gjelder for 2020.
Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020
Overføringer fra 2019 til 2020
Sum

beløp i 1 000 kr
9 436
1 849
11 285

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold- kan overføres

Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020
Overføringer fra 2019 til 2020
Sum

beløp i 1 000 kr
227 730
127 652
355 382

Kap. 442 Politihøgskolen
Post 01 Driftsutgifter

Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020
Overføringer fra 2019 til 2020
Sum

beløp i 1 000 kr
633 984
6 504
640 488

Kap. 448 Grensekommissæren
Post 01 Driftsutgifter

Tildeling 2020, jf. tildelingsbrev av 14.1.2020
Overføringer fra 2018 til 2019
Sum
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beløp i 1 000 kr
5 745
317
6 062

3.

Andre tildelinger

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet
Post 23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting,

kan overføres
FoU-prosjekt
Politiets bruk av droner:
POD ble tildelt 1 mill. kroner til prosjektet Politiets bruk av droner i 2019 i brev av 28.
mars 2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – overføringer fra 2018 til 2019. 900 000
kroner ble ikke benyttet i 2019, og overføres til POD i 2020. POD tildeles 900 000
kroner til prosjektet. Tildelingen gjelder for 2020 på kap. 400, post 23. Prosjektet skal
bidra med forskningsmessig kunnskap om effekter av bruk av droner i politiets arbeid
gjennom å følge PODs bruk av droner. Kunnskapen skal brukes for å vurdere hvorvidt
bruk av politidroner kan øke politiets innsatsevne i fremtiden, samt hvilke muligheter,
begrensninger og dilemmaer som oppstår som følge av dronebruk. Departementet ser
frem til å motta en rapport i løpet av inneværende år.
Trygghet i det digitale rom:
POD ble tildelt 800 000 kroner til prosjektet Trygghet i det digitale rom i brev av 28.
mars 2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 – overføringer fra 2018 til 2019. Midlene ble
ikke benyttet i 2019, og overføres til POD i 2020. POD tildeles 800 000 kroner til
prosjektet. Tildelingen gjelder for 2020 på kap. 400, post 23. Trygghet i det digitale rom
er ett av fire hovedtemaer i politiets virksomhetsstrategi Politiet mot 2025. Prosjektet
skal bidra med kunnskap om hvilke forestillinger befolkningen har om det digitale rom
og om politiets evne til å beskytte dem der. Særlig i en fase hvor politiet trapper opp
innsatsen, er det nyttig å ha et realistisk bilde av hva befolkningen tror og vet, og å
bygge tillit gjennom å møte befolkningen basert på kunnskap om hvordan feltet ser ut
fra deres perspektiv. Midlene tildeles til et ettårig forprosjekt med hensikt å gjøre
forundersøkelser for en større kartlegging av befolkningens forestillinger om trygghet i
det digitale rom. Forprosjektet vil danne grunnlag for et større prosjekt, og en større
prosjektsøknad, med deltakelse fra flere forskningsmiljøer. Departementet ser frem til å
motta første rapport i løpet av inneværende år, med plan for eventuelt videre arbeid.
Læring, opplæring og samarbeid ved operativt politiarbeid
PHS ble tildelt 950 000 kroner til prosjektet læring, opplæring og samarbeid ved
operativt politiarbeid i brev av 14. mars 2019 Tildeling til PhD prosjekt; Læring,
opplæring og samarbeid ved operativt politiarbeid for 2019. Det er behov for 290 000
kroner for å sluttføre prosjektet. POD tildeles 290 000 kroner til prosjektet. 100 000 kr
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gjelder for 2020 på kap. 400, post 23 og 190 000 kr gjelder for 2020 på kap. 440, post 01.
For føringer på bruk av midlene, vises det til brev av 14. mars 2019. Departementet ser
frem til å motta rapporten når den er ferdig, som er planlagt 31. mars 2020.
Pilotprosjekt om opplæring av migrasjonsmyndigheter i Irak
POD ble tildelt 500 000 kroner til prosjektet pilotprosjekt om opplæring av
migrasjonsmyndighet i Irak i brev av 12. november 2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 6
2019 til Politidirektoratet (POD) – Pilotprosjekt om opplæring av migrasjonsmyndigheter
i Irak og Somalia. Midlene ble ikke benyttet i 2019, og overføres til POD i 2020. POD
tildeles 500 000 kroner til prosjektet. Tildelingen gjelder for 2020 på kap. 400, post 23.
For føringer på bruk av midlene og rapportering, vises det til brev av 12. november
2019.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Astri Tverstøl
avdelingsdirektør
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