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Supplerende tildelingsbrev nr. 13 – Innføring av tidsbegrenset våpenamnesti 

og justeringer i forbindelse med RNB 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2022 til 

Politidirektoratet (POD) av 31. januar 2022 og til senere supplerende tildelingsbrev.  

 

Supplerende 

tildelingsbrev nr: 

13 

Oppdrag: Innføring av tidsavgrenset våpenamnesti 

Frist for tilbakemelding: Første tertialrapport 2023 

Budsjettkapittel, post og 

evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 01, kap. 414, post 01 og 21 og kap. 466, post 

01 

 

1. Innføring av tidsbegrenset våpenamnesti 

Etter våpenloven § 40 kan Kongen bestemme at det skal gjennomføres tidsavgrensede 

våpenamnestier. Et våpenamnesti innebærer at brudd på kravet om løyve eller 

registrering etter våpenloven §§ 5, 6 og 7 for å erverve og inneha skytevåpen, 

våpendeler og ammunisjon, ikke påtales innenfor et bestemt tidsrom. Ved kongelig 

resolusjon 11. desember 2020 ble kompetansen til å vedta gjennomføringen av 

våpenamnestier delegert til Justis- og beredskapsdepartementet.  

 

Våpenamnesti er et virkemiddel som brukes for å redusere antall ulovlige våpen i 

samfunnet slik at disse ikke havner i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer.  
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Det er besluttet å innføre tidsbegrenset våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023. 

Vi ber direktoratet planlegge og iverksette tiltaket fra 1. januar 2023. 

Departementet vil sørge for nødvendige forskriftsbestemmelser. 

 

Merutgifter knyttet til våpenamnestiet dekkes innenfor gjeldende budsjettramme på 

kap. 440, post 01. 

 

Tiltaket vil også medføre merutgifter for Sysselmesteren. JD legger til grunn at 

Sysselmesteren får en belastningsfullmakt på politiets budsjett på inntil 0,5 mill. kroner 

til formålet, og ber om at direktoratet følger opp dette mot Sysselmesteren.  

 

2. Tildelinger over andre budsjettkapitler 

Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter og kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.  

Departementet tildeler POD fullmakt til å regnskapsføre utgifter som gjelder 

driftsutgifter i forbindelse med utgifter til forsvarere, bistandsadvokater, tolk og vitner 

og følgepersoner i forbindelse med avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede 

og vitner på kap. 414, post 01 og kap. 466, post 01. Bevilgningen på kap. 414, post 01 er 

på til sammen 274 881 000 kroner. POD er blant aktørene som regnskapsfører på denne 

posten, og kan regnskapsføre inntil 4 mill. kroner på kap. 414, post 01 i 2022. 

Bevilgningen på kap. 466, post 01 er på 1 255 459 000 kroner. POD er blant aktørene 

som regnskapsfører på denne posten, og kan regnskapsføre inntil 3 mill. kroner på 

posten i 2022. 

 

Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter, post 21 Spesielle driftsutgifter  

POD har fullmakt til å regnskapsføre utgifter til godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til 

forliksrådenes medlemmer og nødvendige kompetansehevende tiltak på kap. 414, post 

21. I Saldert budsjett 2022 ble det bevilget midler til økt rettshjelpssats. Ved en feil ble 

det ikke tatt høyde for at medlemmene i forliksrådene godtgjøres per sak med 

utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats for advokater 

(rettshjelpssatsen). Med bakgrunn i dette ble bevilgningen på post 21 økt med 2,5 mill. 

kroner. Bevilgningen på post 21 er på 40 888 000 kroner.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Inge Dokken 

ekspedisjonssjef 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 
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Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 

Sysselmesteren på Svalbard 

 

 


