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Supplerende tildelingsbrev 4 - Tildeling til PHS i 2021
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2021 til
Politidirektoratet (POD) av 13. januar 2021 og til senere supplerende tildelingsbrev.
Supplerende tildelingsbrev nr:
Oppdrag:

4
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Frist for tilbakemelding:

Budsjettkapittel, post og
evt. prosjektnummer:

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0484 Oslo

To doktorgradsprosjekter
Bistand ifm JDs arbeid med nasjonal plan
Trygghet i det digitale rom

Pilotprosjekt om opplæring av
migrasjonsmyndigheter i Irak
Vi ber om en kort fremdriftsrapport på prosjekt 1, 3 og 4 i
PODs 2. tertialrapport for 2021, og en avsluttende
rapportering på prosjekt 3 og 4 som vedlegg til
årsrapporten for 2021.
Kap. 440, post 01 og kap. 400, post 23

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

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

Politiavdelingen
Liv Ragnhild Dalene
22 24 56 15
Liv-ragnhild.Dalene@jd.dep.no

Kap. 440 Politiet
Post 01 Driftsutgifter
Tildeling 2021, jf tildelingsbrev 13. januar
2021
Supplerende tildelingsbrev nr. 3 av
24.2.2021
To doktorgradsprosjekter
Bistand ifm JDs arbeid med nasjonal plan
Sum

beløp i 1 000 kr
19 733 113
70 000
1 500
1 100
19 805 713

Tildeling til to doktorgradsprosjekter
Politidirektoratet (POD) / Politihøgskolen (PHS) tildeles 1,5 mill. kroner til følgende to
doktorgradsprosjekter med oppstart våren 2021:
Rettslige rammer for politiets kriminalitetsbekjempelse på internett med
spesielt fokus på disrupsjon som strategi:
Prosjektet skal kartlegge gjeldende rett for politiets kriminalitetsbekjempende tiltak på
internett. Prosjektet skal ha en forebyggende innretning og særlig behandle disrupsjon
i medhold av politiloven § 7, som strategisk alternativ til etterforsking og
straffeforfølgning. Siden også effektiv straffeforfølgning kan ha forebyggende effekt,
kan prosjektet utvides til å omfatte dette, så langt det synes hensiktsmessig. Prosjektet
skal være komparativt og sammenligne rettstilstanden i Norge med den i Sverige,
Danmark, Nederland og eventuelt Storbritannia.
Tildelingen gjelder for 2021 på kap. 440, post 01. PHS har det faglige ansvaret for
gjennomføring av prosjektet. Det bes om at det rapporteres underveis i form av
presentasjoner om utvalgte tema, eventuelt i kombinasjon med kortere arbeidsnotater.
Det legges en plan for dette i samarbeid med departementet.
«Online grooming» - Fenomen og konsekvenser:
Prosjektet vil undersøke såkalt «online grooming» i forbindelse med seksuelle overgrep
mot barn og kjærlighetsbedragerier. Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om problemets
omfang i Norge, herunder både menneskelige og økonomiske omkostninger.
Kunnskapen vil heve bevisstheten om behovet for virkningsfulle tiltak mot problemet,
og bidra til å bedre forutsetningene for forebyggende samarbeide mellom politi og
andre aktører.
Tildelingen gjelder for 2021 på kap. 440, post 01. PHS har det faglige ansvaret for
gjennomføring av prosjektet. Det bes om at det rapporteres underveis i form av
presentasjoner om utvalgte tema, eventuelt i kombinasjon med kortere arbeidsnotater.
Det legges en plan for dette i samarbeid med departementet.
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JD er kjent med at PHS har søkt om å få tildelt et senter for fremragende forskning.
Dersom PHS skulle få dette, vil de to doktorgradsprosjektene kunne legges til senteret.
Bistand som ytes inn i JDs arbeid med nasjonal plan
POD/PHS tildeles 1,1 mill. kroner som følge av bistand som ytes inn i arbeidet med
nasjonal plan for politiet, PST og påtalemyndigheten, til både teknologistudien og
beredskapsområdet. For delprosjekt «Beredskap og nasjonal sikkerhet» gjelder
tildelingen arbeidet som PHS bidrar med til Forsvarets forskningsinstitutts (FFI)
arbeide med en analyse om hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige
trusselbildet som politiet, PST og påtalemyndigheten vil møte i tiden frem til 2030. For
delprosjekt «teknologi» gjelder tildelingen arbeidet som PHS bidrar med i FFIs arbeid
med utredning om hva teknologiutviklingen gir av trusler og muligheter for politiet,
PST og påtalemyndigheten. Tildelingen gjelder for 2021 på kap. 440, post 01. Det er
PHS som yter bistanden.

Kap. 400 Justisdepartementet
Post 23 Spesielle driftsutgifter,
forskning, evaluering og
kunnskapsinnhenting
Trygghet i det digitale rom
Pilotprosjekt om opplæring av
migrasjonsmyndigheter i Irak
Sum

beløp i 1 000 kr

698
1 000
420
2 118

Trygghet i det digitale rom
POD ble tildelt 800 000 kroner til prosjektet Trygghet i det digitale rom i brev av 17.
mars 2020 Supplerende tildelingsbrev nr. 2 – overføringer fra 2019 til 2020. I 2020 ble
102 380 kroner benyttet. Det overføres 698 000 kroner til 2021. Tildelingen gjelder for
2021 på kap. 400, post 23.
Prosjektet skal bidra med kunnskap om hvordan befolkningen oppfatter politiets
innsats i det digitale rom, og er et forprosjekt til: «A matter of facts: Flows of knowledge
through digitalized police practices». Dette er et større forskningsprosjekt ved PHS
som er tildelt finansiering fra Norges forskningsråd. Vi ber om å få kopi av
rapporteringen til NFR.
Endringer i prosjektet skal tas opp med JD. PHS har det faglige ansvaret for
gjennomføring av prosjektet.
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Tildeling i forbindelse med pilotprosjekt om rettslige rammer for og utvikling av
lærende algoritme mot nettovergrep.
JD viser til dialog med POD, PHS og Kripos om prosjektet i løpet av høsten 2020.
Oppdraget utføres av PHS i tråd med innlevert prosjektnotat fra PHS 27. oktober 2020
og notat av 30. november d.s., som er anbefalt fra POD og dette legges til grunn for
tildeling av midler. Det vises for øvrig til prosjektets relevans for oppfølging av
strategien mot internettrelaterte overgrep mot barn.
Departementet tildeler POD/PHS 1 mill. kroner i 2021 til prosjektet. Tildelingen gjelder
for 2021 på kap. 400, post 23. Prosjektet skal gjennomføres med en avsluttende rapport i
som vedlegg til PODs årsrapport 2021.Vesentlige endringer i prosjektet skal tas opp
med JD. PHS har det faglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.
Pilotprosjekt om opplæring av migrasjonsmyndigheter i Irak
POD skal videreføre tverretatlig samarbeid som legger til rette for retur, herunder
kompetansebygging av myndigheter i relevante opprinnelsesland gjennom partnerskap
for migrasjon. Departementet ber derfor om at pilotprosjekt om opplæring av
migrasjonsmyndigheter i Irak blir gjennomført i 2021. Vi viser til at POD ble tildelt 500
000 kroner til et pilotprosjekt om opplæring av migrasjonsmyndighetene i Irak i brev av
12. november 2019 Supplerende tildelingsbrev nr. 6 2019, og igjen i brev av 17. mars
2020 Supplerende tildelingsbrev nr. 2 fra kap. 400, post 23.
420 000 kr ble ikke benyttet i 2020, og JD har besluttet at disse midlene skal overføres
til 2021. POD/PU tildeles 420 000 kr på kap. 400, post 23 til gjennomføring av prosjektet
i 2021. Prosjektet avsluttes 31.12.2021.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Astri Tverstøl
avdelingsdirektør
Kopi:
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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