Politidirektoratet
Postboks 2090 Vika
0125 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
20/4958 - LRD

Dato
21.06.2021

Supplerende tildelingsbrev nr. 12 - revidert nasjonalbudsjett mv.
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2021 til
Politidirektoratet (POD) datert 13. januar 2021 og til senere supplerende tildelingsbrev.
Supplerende
tildelingsbrev nr:
Oppdrag:

12
Det vises til Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger
og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 211 S
(2020–2021) Endringer i statsbudsjettet under Justis- og
beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med
pandemien), jf. Innst 600 S (2020–2021).

Frist for tilbakemelding:
Budsjettkapittel, post og
evt. prosjektnummer:

Kap. 440, 3440, 442, 3442

1. Bakgrunn

Vi viser til Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2021 og Prop. 211 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet under
Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien), jf. Innst
600 S (2020-2021). Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillingen 18. juni 2021.

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0484 Oslo

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

Under budsjettposter som POD har ansvar for er det foretatt følgende endringer (nye
vedtak og tildelinger i dette brevet er markert med grå farge):
2. Kap. 440 Politiet
2.1 Post 01

Driftsutgifter
beløp i 1 000 kr
Tildeling 2021, jf tildelingsbrev av
19 733 113
13.1.2021
Supplerende tildelingsbrev nr. 3 av
70 000
23.2.2021
Supplerende tildelingsbrev nr. 4 av
2 600
17.3.2021*
Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av
668 849
12.4.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop. 195 S
148 915
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–
2021)**
Endringer i statsbudsjettet under JD, jf.
59 750
Prop. 211 S (2020–2021) og Innst. 600 S
(2020–2021)
20 683 227
Sum
* Ved en inkurie ble det oppgitt 2,45 mill. kr i stedet for 2,6 mill. kr i supplerende tildelingsbrev nr. 4.
**5 mill. kroner holdes igjen i departementet.
2.1.1 Stortinget har lagt følgende til grunn for bevilgningen på 148,9 mill. kroner, jf.
Prop 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020–2021):

Beskrivelse
Tiltak mot barne-, ungdoms- og
gjengkriminalitet, herunder styrking av
politiets forebyggingsinnsats
Tiltakspakke for utsatte grupper,
herunder vold og overgrep under
koronapandemien*
Tiltakspakke for utsatte grupper,
herunder omvendt voldsalarm
Forsvarets bistand til politiet knyttet til
grensekontroll
Redusert etterspørsel etter pass og IDkort
Opprettelse av en midlertidig femte
avdeling ved Oslo forliksråd
Omdisponering til Norsk Rettsmuseum
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i 1 000 kr
10 000

15 500

10 000
136 000
-23 280
1 900
-355

Utsatt inntektskrav av vaktvirksomhet
Nedbygging av restanser hos
påtalemyndigheten i Øst politidistrikt
Sum
*5 mill. kroner holdes igjen i departementet

-2 850
2 000
148 915

Tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, herunder styrking av politiets
forebyggingsinnsats
Politiets trusselvurdering for 2021 kategoriserer det som meget sannsynlig at
kriminelle gjenger vil fortsette å rekruttere unge personer til gjengkriminalitet.
Tilstedeværelse på nett og besøk på skoler og andre steder unge samles er en viktig del
av politiets forebyggende innsats. POD tildeles 10,0 mill. kroner for å styrke politiets
forebyggende samhandling både i lokalmiljø og på nett.
Tiltakspakke for utsatte grupper, herunder vold og overgrep under koronapandemien
POD tildeles 15,5 mill. kroner til økt digital etterforskning av vold og overgrep, økt
innsats mot nettovergrep, økt kapasitet ved politiets nettpatrulje for særlig å bekjempe
ungdomskriminalitet på nett.
Tiltakspakke for utsatte grupper, herunder omvendt voldsalarm
På bakgrunn av en vesentlig økning i bruken av omvendt voldsalarm den siste tiden og
en forventet økning i tiden fremover, tildeles POD 10,0 mill. kroner til innkjøp av mer
utstyr og opplæring for å videreføre tiltaket for nye tilfeller.
Forsvarets bistand til politiet knyttet til grensekontroll
POD tildeles 136,0 mill. kroner til å dekke utgifter som faktureres av Forsvaret ifb.
forsterket grensekontroll i 2021.
Redusert etterspørsel etter pass og ID-kort
Bevilgningen på posten reduseres med 23,3 mill. kroner som følge av lavere
etterspørsel etter pass og ID-kort enn lagt til grunn i budsjettet for 2021.
Opprettelse av en midlertidig femte avdeling ved Oslo forliksråd
POD tildeles 1,9 mill. kroner til å opprette en midlertidig femte avdeling ved Oslo
forliksråd. Tildelingen skal benyttes til tre midlertidige dommerstillinger i Oslo
forliksråd, én saksbehandlerstilling hos namsfogden i Oslo, Asker og Bærum samt til
nødvendige investeringer i utstyr, ombygging og innredning av lokaler hos Oslo
forliksråd.
Omdisponering til Norsk Rettsmuseum
Bevilgningen på posten reduseres med 0,4 mill. kroner for å dekke økt tilskudd til drift
av Norsk rettsmuseum.
Utsatt inntektskrav av vaktvirksomhet
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Bevilgningen på posten reduseres med 2,9 mill. kroner, jf. tilsvarende reduksjon på kap.
3440, post 04.
Nedbygging av restanser hos påtalemyndigheten i Øst politidistrikt
POD tildeles 2,0 mill. kroner for å styrke kapasiteten hos påtalemyndigheten i Øst
politidistrikt.
2.1.2 Stortinget har lagt følgende til grunn for bevilgningen på 59,8 mill. kroner, jf. Prop.
211 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021):

Beskrivelse
Ansette 100 politiutdannede i 2021

i 1 000 kr
59 750

Det vises til brev datert 9. juni fra JD om styrking av politiets kapasitet i
innreisekontrollen. POD tildeles 59,8 mill. kroner for å styrke politiets evne til å kunne
gjennomføre innreisekontrollen med den nødvendige kvaliteten for å sikre et effektivt
bidrag til vern mot importsmitte. Midlene tildeles for å ansette 100 politiutdannede i
2021.
Videre gis POD fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 440 Politiet, post 01
Driftsutgifter med til sammen 20 mill. kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021,
dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk nødvendige tiltak i
innreisekontrollen for å håndtere pandemien.
2.2 Post 45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan
overføres
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 12.4.2021
Forhandlinger – avtale om RNB 2021, jf. Innst. 600 S (2020–
2021)
Sum

i 1 000 kr
174 649
235 494
15 000
425 143

Stortinget har lagt følgende til grunn for bevilgningen på 15 mill. kroner, jf. Innst. 600 S
(2020-2021):
Beskrivelse
i 1 000 kr
15 000
Politibåter/økt beredskap til sjøs
POD tildeles 15,0 mill. kroner til politibåter/økt beredskap til sjøs i 2021.
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3. Kap. 3440 Politiet
3.1 Post 01

Gebyr – pass og våpen
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

i 1 000 kr
630 499
-152 000
478 499

Bevilgningen på posten reduseres med 152,0 mill. kroner som følge av lavere
etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort forårsaket av koronapandemien.
3.2 Post 04

Gebyr – vaktselskap
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

i 1 000 kr
4 350
-2 850
1 500

Bevilgningen på posten reduseres med 2,9 mill. kroner, jf. tilsvarende utgiftsreduksjon
på kap. 440, post 01.
3.3 Post 06

Gebyr – utlendingssaker
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

i 1 000 kr
284 882
12 458
297 340

Regjeringen vil fra 1. juli 2021 heve gebyret for gjenerverv av norsk statsborgerskap ved
melding for personer som har tapt norsk statsborgerskap som følge av prinsippet om
ett statsborgerskap, fra 2 700 kroner til 3 200 kroner, slik at gebyret er
kostnadsdekkende. Regjeringen vil videre innføre et gebyr på 2 700 kroner for
meldinger om norsk statsborgerskap i henhold til nordisk avtale, som dekker
kostnadene ved saksbehandlingen. Økte gebyrer fra 1. juli medfører økte inntekter på
posten tilsvarende 20,8 mill. kroner. Samtidig reduseres bevilgningen på posten med
8,3 mill. kroner som følge av at gebyrinntektene ved utlendingssaker blir noe lavere enn
lagt til grunn i saldert budsjett.
3.4 Post 08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
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i 1 000 kr
65 000

Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

-26 800
38 200

Bevilgningen på posten reduseres med 26,8 mill. kroner som følge av forventet lavere
inntekter enn lagt til grunn i saldert budsjett.
4. Kap. 442 Politihøgskolen
4.1 Post 01

Driftsutgifter
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 12.4.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

i 1 000 kr
633 144
31 766
-5 400
659 510

Bevilgningen på posten reduseres med 5,4 mill. kroner som følge av regnskapstall hittil
i år og forventning om redusert kursaktivitet som følge av koronapandemien samt
avvikling av kommersiell drift ved Justissektorens kurs- og øvingssenter.
5. Kap. 3442 Politihøgskolen
5.1 Post 02

Diverse inntekter
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev 13.1.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum

i 1 000 kr
17 532
-3 950
13 582

Bevilgningen på posten reduseres med 4,0 mill. kroner som følge av lavere inntekter
som følge av koronapandemien og avvikling av kommersiell drift ved Justissektorens
kurs- og øvingssenter.
5.2 Post 03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter
Tildeling 2021, jf. tildelingsbrev av 13.1.2021
Tilleggsbevilgninger, jf. Prop 195 S (2020–2021) og Innst.
600 S (2020–2021)
Sum
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i 1 000 kr
19 494
-11 013
8 481

Bevilgningen på posten reduseres med 11,0 mill. kroner som følge av lavere inntekter
som følge av koronapandemien og avvikling av kommersiell drift ved Justissektorens
kurs- og øvingssenter.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Astri Tverstøl
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Kopi til
Riksrevisjonen

Vedlegg: Gjeldende budsjettrammer for 2021
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Vedlegg:
Budsjettrammen for 2021
På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 18. juni 2021 stilles følgende midler til
disposisjon for POD i 2021:
Kap. 440/3440 Politiet
Kap. 440
Post 01
Post 22
Post 23
Post 25

Post 45
Post 48
Post 70
Post 73
Sum
Kap. 3440
Post 01
Post 02
Post 03
Post 04
Post 06
Post 07
Post 08
Sum

Driftsutgifter
Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og i
vassdrag, kan overføres
Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål
Retur av asylsøkere med avslag og andre
utlendinger uten lovlig opphold,
overslagsbevilgning
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres
Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF),
kan overføres
Tilskudd
Internasjonale forpliktelser, kontingenter
mv.

33 212
130 159

425 143
48 894
9 900
315 729
21 658 394

Gebyr – pass og våpen
Refusjoner mv.
Salgsinntekter
Gebyr – vaktselskap
Gebyr – utlendingssaker
Gebyr – sivile gjøremål
Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

Kap. 442/3442 Politihøgskolen
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(i 1 000 kroner)
20 683 227
12 130

478 499
278 210
79 223
1 500
297 340
1 075 285
38 200
2 248 257

Kap. 442
Post 01
Sum
Kap. 3442
Post 02
Post 03
Sum

Driftsutgifter

Diverse inntekter
Salgsinntekter

(i 1 000 kroner)
659 510
659 510
13 582
8 481
22 063

Kap. 448 Grensekommissæren
Kap. 448
Post 01
Sum
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Driftsutgifter

(i 1000 kroner)
6 062
6 062

