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Supplerende tildelingsbrev nr. 7- Forskningsprosjekter 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2022 til 
Politidirektoratet (POD) av 31. januar 2022 og til senere supplerende tildelingsbrev. 

Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

7 

Oppdrag: 1. Bekjempelse av hvitvasking 
2. Evaluering av ordningen med 

radikaliseringskontakter 
3. Trygghet i det digitale rom 

Frist for tilbakemelding: For alle tre prosjektene, vises til frister under pkt. 5 om 
samlet rapportering FoU. 

1. Oversendelse av forskningsrapport innen 1. 
september 2023 

2. Oversendelse av forskningsrapport innen 15. mai 
2023 

Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Kap. 400, post 23 

1. Oversikt over tildeling på kap. 400 Justisdepartementet 
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Post 23 Spesielle driftsutgifter, 
forskning, evaluering og 
kunnskapsinnhenting 

beløp i 1 000 kr 

Forskningsprosjekt om bekjempelse av 
hvitvasking (nr. 1) 

700 

Evaluering av ordningen med 
radikaliseringskontakter (nr. 2) 

800 

Trygghet i det digitale rom (nr. 3) 186 
Sum 1 686 

2. Forskningsprosjekt om bekjempelse av hvitvasking 

Vi viser til tidligere dialog med POD om behovet for forskning på hvitvaskingsområdet 
og om den konkrete utformingen av oppdragsbeskrivelsen for prosjektet. 

Oppdraget gjelder i hovedsak politiets bruk av finansiell etterretning i saker om 
hvitvasking, og det vil være politiet selv som er nærmest til å følge opp resultatene av 
forskningen. JD gir derfor POD i oppdrag å lyse ut forskningsprosjektet i henhold til 
anskaffelsesregelverket, samt å følge opp prosessen overfor oppdragstaker frem til 
prosjektet er ferdigstilt. 

Den norske innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal være kunnskapsbasert. JD 
ønsker mer kunnskap om bruken av finansiell etterretning i anti-hvitvaskingsarbeidet 
og har derfor besluttet å sette av til sammen 1 400 000 kroner for finansiering over kap. 
400 post 23 i perioden 2022–2023 til et forskningsprosjekt som skal gi en reell 
situasjonsbeskrivelse når det gjelder politiets bruk av finansiell etterretning (herunder 
produkter som produseres av Enheten for Finansiell Etterretning (EFE)) og hvilke 
konkrete resultater dette gir, hvor store ressurser som benyttes til anti- 
hvitvaskingsarbeidet nasjonalt, samt identifisere eventuelle forbedringsmuligheter. En 
effektiv bekjempelse av hvitvasking henger nøye sammen med en effektiv inndragning 
av utbyttet, og oppdraget skal derfor også gi kunnskap om hvordan bruk av finansiell 
etterretning fører til saker om inndragning. 

Det vises for øvrig til vedlagte utkast til oppdragsbeskrivelse som er utarbeidet i faglig 
samråd med POD, ØKOKRIM og Finansdepartementet. Vi antar at dette utkastet vil tjene 
som et godt utgangspunkt for den videre håndteringen av saken. 

Vi ber om at pris for oppdraget ikke blir et kriterium for tildeling, og at summen avsatte 
midler til oppdraget oppgis i utlysningen. 

Departementet ber om at formidling av rapporten til relevante aktører (inkludert JD og 
relevante departementer og direktorater på feltet) inngår i oppdraget. 

Den endelige forskingsrapporten skal sendes departementet innen 1. september 2023. 
Vi ber om at PODs egen vurdering av rapporten inngår i oversendelsen. 
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POD tildeles 700 000 kr til prosjektet «Bekjempelse av hvitvasking». Tildelingen gjelder 
for 2022 på kap. 400, post 23. Vi gjør oppmerksom på at ubenyttede midler i 2022 ikke 
overføres direkte til 2023, men må søkes om. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Politiavdelingen v/Kjersti Lehmann på e-post 
kjersti.lehmann@jd.dep.no. 

3. Forskningsprosjekt om evaluering av ordningen med 
radikaliseringskontakter 

Vi viser til oppdraget fra JD til POD om utlysning av et forskningsprosjekt om evaluering 
av ordningen med radikaliseringskontakter, datert 22. desember 2021 og oversendt 4. 
januar 2022. Videre til påfølgende e-postdialog mellom JD og POD v/ Halvor Willadssen i 
mars om en mulig tildeling av evalueringen til Oslo Economics. Departementet ønsker at 
evalueringen gjennomføres av et forskningsmiljø med særlig erfaring med og 
kompetanse på tema relatert til forebygging av radikalisering. Derfor annulleres 
oppdraget og erstattes med dette supplerende tildelingsbrevet. 

Ordningen med radikaliseringskontakter i politidistriktene anses som sentral i det 
forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. 
Den norske innsatsen mot radikalisering skal være kunnskapsbasert. Det er gjennom 
ulike prosesser de senere årene avdekket behov for mer kunnskap om effekten av 
forebyggende tiltak. Vi vet ikke nok om effektene av ordningen med radikaliserings- 
kontakter eller om det er behov for endringer i innretningen. JD ønsker å evaluere 
ordningen og har derfor besluttet å sette av til sammen 800 000 kroner for finansiering 
over kap. 400 post 23 i perioden 2021–2022 til et prosjekt som skal evaluere ordningen. 

Ordningen med radikaliseringskontaktene følges opp av POD og politidistriktene. JD gir 
derfor POD i oppdrag å lyse ut forskningsprosjektet som skal evaluere ordningen i 
henhold til anskaffelsesforskriften, samt å følge opp prosessen overfor oppdragstaker 
frem til prosjektet er ferdigstilt. 

Det er som nevnt ønskelig at evalueringen gjennomføres av et forskningsmiljø med 
særlig erfaring med og kompetanse på tema relatert til forebygging av radikalisering. Vi 
ber derfor om at oppdraget enten lyses ut offentlig på den nasjonale 
kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin, eller at en håndfull relevante 
forskningsmiljøer (herunder C-REX, PhS, UiO, NUPI og OsloMet) inviteres til å gi tilbud 
på prosjektet. 

Hovedmålet med forskningsprosjektet er å innhente kunnskap om effekten av 
ordningen og om den fungerer etter hensikten. Det er ønskelig at prosjektet særlig skal 
vurdere: 

• Hvordan ordningen fungerer internt i politidistriktene, inkludert 
kompetanseheving og bevisstgjøring av andre i etaten og ved samarbeid i 
konkrete saker. 

• Hvordan ordningen fungerer opp mot lokale samarbeidspartnere, inkludert 
bevisstgjøringsarbeid og samarbeid i konkrete saker. 
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• Hvordan den nasjonale koordineringen av ordningen fungerer, inkludert 
tilrettelegging for erfaringsdeling og kompetanseutvikling. 

• Hvordan samarbeidet med andre aktører på nasjonalt nivå fungerer, herunder 
med PST og den nasjonale ressurs- og veiledningsfunksjonen på feltet v/RVTS. 

• Eventuelle behov for justeringer i ordningen. 

Tilbydernes forståelse av oppdraget, deres løsningsforslag og tilbudt kompetanse bør 
være avgjørende for valg av tilbyder. Vi ber om at pris for oppdraget ikke blir et 
kriterium for tildeling, og at summen avsatte midler til oppdraget oppgis i utlysningen. 

Departementet ber om at formidling av rapporten til relevante aktører (inkludert JD og 
relevante departementer og direktorater på feltet) inngår i oppdraget. 

Den endelige forskingsrapporten skal sendes departementet innen 15. mai 2023. Vi ber 
om at PODs egen vurdering av rapporten inngår i oversendelsen. 

Til orientering har JD også avsatt midler til å evaluere arbeidet mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet har fått i 
oppdrag å lyse ut og følge opp dette prosjektet. 

POD tildeles 800 000 kr til prosjektet «Evaluering av ordningen med 
radikaliseringskontakter». Tildelingen gjelder for 2022 på kap. 400, post 23. Vi gjør 
oppmerksom på at ubenyttede midler i 2022 ikke overføres direkte til 2023, men må 
søkes om. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Politiavdelingen v/Marit Bjørsnøs på e-post 
marit.bjorsnos@jd.dep.no. 

4. Trygghet i det digitale rom 

POD ble tildelt 525 000 kroner til prosjektet Trygghet i det digitale rom i brev av 12. 
april 2021 Supplerende tildelingsbrev nr. 5 – overføringer fra 2020 til 2021.185 725 er 
ikke benyttet i 2021, og JD har besluttet at disse midlene skal overføres til 2022. POD 
tildeles 185 725 kroner til prosjektet. Tildelingen gjelder for 2022 på kap. 400, post 23. 
Vi gjør oppmerksom på at midlene må benyttes i 2022. For føringer, vises det til brev av 
17. mars 2021 Supplerende tildelingsbrev nr. 4 – Tildeling ti l PHS i 2021. 

5. Samlet rapportering FOU 

Det legges til grunn at POD rapporterer samlet på alle FoU-oppdragene som er gitt av JD, 
dvs en kort framdriftsrapport med regnskapsrapportering: 

• 9. mai 2022 (T1) (viser også til epost om frister for rapportering for prosjektene 
om hvitvasking og radikaliseringskontakter) 

• 9. september 2022 (T2) 
• 28. november 2022 (oppdatert prognose for årets slutt) 
• 21. januar 2023 (årsslutt) 
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POD og JD må ha dialog om prognoser når det nærmer seg årets slutt, og til orientering 
er fristene noe tentative. Rapporteringen må inneholde informasjon om hva som er 
gjort, status i prosjektet (i rute, forsinket eller avsluttet med evt. forklaring), og videre 
fremdrift. POD må også oppgi hva forventet prognose for prosjektene er ved årets slutt, 
per tid. Fremdrifts- og regnskapsrapportering kan sendes til JD postmottak, Liv- 
Ragnhild.Dalene@jd.dep.noog Catharina.Luraas@jd.dep.no. 

Med hilsen 

Steffen Evju 
fung. ekspedisjonssjef 

Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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