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Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2020 til
Politidirektoratet (POD) av 14. januar 2020 og til senere supplerende tildelingsbrev.
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1.

15
1. Å videreføre 400 politistillinger ut året
2. Magnormoen: endring av tidsfrist
3. Forskningstildeling
4. Underveisevaluering av Covid-19
Underveisevaluering av Covid-19: 14. desember 2020
Stillingene og forskningstildeling: årsrapporten
Magnormoen: 30. juni 2021
Kap. 440, post 01, kap. 440, post 45 og kap. 400, post 23

Tildeling i forbindelse med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Vi viser til Prop. 142 S (2019-2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 (økonomiske tiltak i
møte med virusutbruddet), Innst. 19 S (2020-2021) som ble behandlet i Stortinget 9.
oktober 2020.
Under budsjettposter som Politidirektoratet har ansvar for er følgende endringer (nye
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Politiet har sentrale beredskapsoppgaver i samfunnet og har under koronapandemien
hatt en viktig rolle i å følge opp tiltak for å hindre smittespredning. I forbindelse med
Prop. 67 S (2019–2020) er det bevilget midler til å ansette 400 polititjenestepersoner i
midlertidige stillinger i seks måneder. For at politiet skal kunne ivareta sine
ekstraordinære oppgaver, videreføres stillingene ut året.
2.

Endret tidsfrist – utredning av svensk/norsk politistasjon på Magnormoen

Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
I supplerende tildelingsbrev nr. 10 – revidert nasjonalbudsjett mv. av 1. juli 2020 ble
POD tildelt 5 mill. kroner til å utarbeide en plan, herunder økonomiske og
administrative konsekvenser, for å opprette en felles politistasjon med svensk politi på
Magnormoen. POD ble gitt frist 1. desember 2021 med å komme tilbakemelding.
Departementet ba også om en kort statusrapport i 2. tertial rapport. Fristen 1. desember
2021 flyttes til 30. juni 2021.

3.

Andre tildelinger

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet
Post 23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting,
kan overføres
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FoU-prosjekt:
Oppfølging av avtale med Etiopia om returprosedyrer:
EU, Norge og Sveits har en likelydende avtale med Etiopia om returprosedyrer. For at
returprosedyrene skal være mest mulig effektive har avtalepartnerne tilbudt assistanse
til etiopiske myndigheter for etterleving av avtalen. I den forbindelse har Politiets
utlendingsenhet (PU) hatt utgifter for å dekke ekstra kostnader. Det vises til e-post fra
Justis- og beredskapsdepartementet av 26. februar 2020, hvor departementet har
besluttet at PU kan bruke inntil 110 000 kr over kap. 400, post 23 for å dekke ekstra
kostnader om oppfølging av returprosedyrer med Etiopia. POD tildeles 110 000 kroner
til prosjektet. Tildelingen gjelder for 2020 på kap. 400, post 23.
Oversikt over gitte FoU-tildelinger i 2020:
Tiltak/prosjekt
Politiets bruk av droner
Trygghet i det digitale rom
Læring, opplæring og samarbeid ved operativt
politiarbeid
Pilotprosjekt om opplæring av
migrasjonsmyndigheter i Irak
Enpersonsutredning om databeslag
Oppfølging av avtale med Etiopia om
returprosedyrer
*Pluss 190 000 på kap. 440, post 01

4.

beløp i 1 000 kr
900
800
100*
500
1 000
110

Underveisevaluering av Covid-19

JD skal, ifølge Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet
(samfunnssikkerhetsinstruksen) kapittel VI, påse at alvorlige hendelser følges opp i
sektorene på en systematisk måte.
Departementet ber om at Politidirektoratet gjennomfører en egen underveisevaluering
av håndteringen av Covid-19. Formålet med evalueringen er å identifisere foreløpige
læringspunkter som kan bidra til å bedre den videre håndteringen av pandemien. JD
skal evaluere egen håndtering innen medio desember hvor læringspunkter fra
justissektoren for øvrig skal innarbeides.
Det tas forbehold om at håndteringen av pandemien fortsatt krever betydelige
ressurser, og det legges til grunn at evalueringen ikke må gå på bekostning av
håndteringen. Departementet har derfor forståelse for at det vil kunne være begrenset
med ressurser til å gjennomføre underveisevaluering av ønsket kvalitet innen medio
desember.
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Ferdig rapport sendes til JD innen 14. desember 2020. Vesentlige læringspunkter,
tverrsektorielle utfordringer eller læringspunkter knyttet til samhandling med
departementet skal presiseres i eget brev til departementet innen 1. desember 2020.
Det presiseres at evalueringen er å anse som en intern- og underveisevaluering for de
etatene og virksomhetene i justissektoren som er mest sentrale i håndteringen, og ikke
en endelig evaluering av arbeidet med og konsekvensene av covid-19. Det vises her til
evalueringen Koronakommisjonen skal foreta. Ytterligere evaluering av justissektorens
håndtering av pandemien må vurderes etter at kommisjonen har lagt frem sin rapport.
Nyttige hjelpemidler i evalueringsarbeidet er blant annet veiledningsmateriell og mal
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som finnes på direktoratets
hjemmeside: metodehefte for evaluering av øvelser og mal for evaluering av covid-19.
JD har også utarbeidet en mal i samarbeid med DSB tilpasset evaluering i
departementene. Kontaktpersonene nedenfor kan oversende denne malen hvis
ønskelig.
Dersom det er spørsmål til evalueringen kan Politiavdelingen ved Martin Todnem
(martin.todnem@jd.dep.no) eller Krisestøtteenheten ved Maja Elseth
(maja.elseth@jd.dep.no) kontaktes.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Astri Tverstøl
avdelingsdirektør
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