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Supplerende tildelingsbrev nr 18 - om prosjekt for realisering av norsk-svensk 
politistasjon på Magnormoen  

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2021 til 
Politidirektoratet (POD) datert 13. januar 2021 og til senere supplerende tildelingsbrev. 

 

Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

17 

Oppdrag: 
1. Tildeling for felles norsk-svensk politistasjon på 

Magnormoen.  
2. Brukerutstyrsprosjekt og ivaretakelse av 

brukerperspektiv i byggeprosjektet tilknyttet felles 
norsk-svensk politistasjon på Magnormoen. 

3. Utredning av midlertidig tjenestested 
4. Etablering av politioperativ samarbeidsavtale med 

svenske politimyndigheter. 

Frist for tilbakemelding: 
Utredning av midlertidig tjenestested innen 14.01.2022. 

Øvrig: innen 1. tertialrapport 2022 

Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 45 
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1. Tildeling av 10 mill. kroner til utgifter tilknyttet realiseringen av felles 
norsk-svensk politistasjon på Magnormoen 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til oppdragsbrev av 15.09.2021 til 
Statsbygg, med kopi til Politidirektoratet (POD), vedrørende arbeidet med planlegging 
av felles norsk-svensk politistasjon på grenselinjen ved Magnormoen. Det ble i 
budsjettforliket til statsbudsjettet for 2021 av 1. desember 2020 bevilgninget 10 mill. 
kroner til forprosjekt for felles politistasjon på Magnormoen. 

Under budsjettposter som POD har ansvar for er det foretatt følgende endringer (nye 
vedtak og tildelinger i dette brevet er markert med grå farge):  

 

Kap. 440 Politiet 

Post 45 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres i 1 000 kr 

Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021 174 649 

Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 12.4.2021 235 494 

Supplerende tildelingsbrev nr. 12 av 21.6.2021 15 000 

Forprosjekt for felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen 10 000 

Sum 435 143 

Det er besluttet at politistasjonen skal planlegges realisert som et statlig, 
brukerfinansiert prosjekt med Statsbygg som byggherre.  

POD tildeles 10 mill. kroner til  realisering av politistasjonen. POD bes disponere 
midlene til politiets utgifter tilknyttet realiseringen av politistasjonen, herunder blant 
annet finansiering av brukerutstyrsprosjekt, gjennomføringskostnader, 
engangskostnader og investeringer til utstyr og inventar. Dette skal ses i sammenheng 
med punkt 2 i dette brevet. Utredningskostnader, herunder også kostnader til 
forprosjekt, dekkes av Statsbygg over kap. 2445, post 32. 

 

2. Brukerutstyrsprosjekt og grensesnitt til byggeprosjektet 

POD gis i oppdrag å etablere et brukerutstyrsprosjekt for realiseringen av 
politistasjonen på Magnormoen. Den norske andelen av brukerutstyret er i PFTs 
konseptutredning anslått til en engangsinvestering på 5 mill. kroner (2020-priser) i 
oppstartsåret for den norske andelen, og innebærer utstyr og inventar (løsøre, biler, 
IKT, mv.). Utgiftene forutsettes dekket av bevilgningen tildelt i dette brevet.  
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Departementet ber POD opprette dialog og avklaring med svenske politimyndigheter om 
ivaretakelse av brukerperspektiv for byggets fellesdel, samt at svenske 
politimyndigheter selv tar ansvar for brukerutstyr for den svenske andelen av bygget.  

JD ber POD påse at nødvendig grensesnitt mellom byggeprosjektet og 
brukerutstyrsprosjektet blir godt ivaretatt, jf. oppdragsbrev til Statsbygg av 15.09.2021. 
JD ber videre POD om å sørge for at brukerperspektivet ivaretas i Statsbyggs 
utarbeidelse av forprosjekt for bygget, samt bistå Statsbygg der hvor det er nødvendig. 
Videre skal POD gjøre nødvendige avklaringer og tilrettelegging slik at svenske 
politimyndigheters brukerperspektiv ivaretas i relevante fora. Fordelingen mellom 
byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt kan justeres i løpet av forprosjektet dersom 
dette er hensiktsmessig. 

 

3. Oppdrag om utredning av etablering av midlertidig tjenestested 

POD bes utrede muligheten for etablering av et midlertidig tjenestested for 
politiressurser som kan arbeide med grensekryssende kriminalitet i Innlandet 
politidistrikt, herunder også økonomiske og administrative konsekvenser. Det 
eventuelle tjenestestedet skal kunne være i operativ drift  i løpet av 2022, og frem til 
ferdigstillelse av et felles norsk-svensk nybygg på grensen. Samlokalisering med 
eksisterende tjenestesteder kan også vurderes. JD ber om PODs anbefaling om 
lokalisering og innretning på politioperativt arbeid. POD bes utarbeide en tidsplan for 
den eventuelle opprettelsen av midlertidig tjenestested. Ev. bemanning på 
tjenestestedet skal ses i sammenheng med forslag til økt politibemanning jamfør Prop. 1 
S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg (2021-2022). 

Frist for utredning og anbefaling er satt til 14. januar 2022.  

 

4. Etablering av samarbeidsavtale med svenske myndigheter om det 
politioperative samarbeidet 

POD bes sørge for at det etableres en samarbeidsavtale med svenske politimyndigheter 
som omhandler innretningen på det politioperative samarbeidet ved felles politistasjon. 
En slik samarbeidsavtale skal holde seg innenfor dagens regelverk.  

POD bes om å rapportere til JD om status på arbeidet med samarbeidsavtalen i 
forbindelse med  tertialrapporteringen til departementet. Samarbeidsavtalen må være 
ferdigstilt og signert av svensk og norsk politi før bygget stilles til disposisjon for 
brukerne i løpet av 2024.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unni Gunnes 
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ekspedisjonssjef 
 

Steffen Evju 
 avdelingsdirektør 

  
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
 
 
Kopi til 
Riksrevisjonen 
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