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Supplerende tildelingsbrev nr. 7 Ny digital våpenforvaltning 

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2021 til 

Politidirektoratet (POD) av 13. januar 2021.  

 

Supplerende 

tildelingsbrev nr: 

7 

Oppdrag: Ny digital våpenforvaltning 

Frist for tilbakemelding: 
 

Budsjettkapittel, post og 

evt. prosjektnummer: 

440.01 

 

JD gir med dette POD i oppdrag å igangsette et prosjekt for ny digital våpenforvaltning. 

Formålet er å etablere en bedre og mer effektiv våpenforvaltning i politiet som skal 

møte publikums behov. 

 

1. Bakgrunn 

I Kommunal – og moderniseringsdepartementets digitaliseringsrundskriv H-7/20141 

som gjelder for all offentlig virksomhet heter det at «Alle relevante søknader, skjemaer og 

rapporteringer med årlig innsendingsvolum over 3000 skal være åpne for digital utfylling 

og digital innsending innen 30. juni 2015. Flere konseptvalgutredninger i politiet 

                                                 
1 Senere oppdatert og presisert – sist fra SMK - H-20/2020 
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dokumenterer stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved nytt våpenregister og nye 

digitale søknadsløsninger og at en digitalisering kan bidra til en bedre og mer effektiv 

våpenforvaltning  

 

2. Rammer for oppdraget 

Det er avklart at POD har til hensikt å inngå avtale med Brønnøysundregistrene (BR) 

med det formål å utvikle og drifte et nytt digitalt våpenregister. BR vil da være 

databehandler, mens politiet er eier og bruker og er behandlingsansvarlig for 

registeret. BR tar på seg oppdraget i forståelse med Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

Steg 1 av arbeidet skal resultere i en løsning for digital innsending av våpensøknad for 

jaktvåpen. Denne løsningen skal være tilgjengelig for publikum før 1. september 2021.  

 

Steg 2 innebærer videre digitalisering og automatisering.  

 

Departementet gir følgende føringer for løsningen samlet for begge stegene:  

 
1. Dialogen med brukerne skal være digital så langt dette er mulig og hensiktsmessig 

2. Saksbehandlingstiden skal reduseres vesentlig 

3. Våpenregisteret og forvaltningen av det skal holde god kvalitet 

4. Investeringen skal finansieres innenfor rammen av eksisterende nivå for våpengebyret. Etter 

at investeringen er dekket inn, skal våpengebyret settes ned til nytt selvkostnivå.  

 

3. Rammer for finansiering 

Politiets våpenforvaltning er gebyrfinansiert, og gebyret skal tilsvare kostnadene. 

Utviklingen av et nytt våpenregister skal derfor være budsjettnøytral for staten, jf. 

Finansdepartementets rundskriv R-112 Bestemmelser om statlig gebyr- og 

avgiftsfinansiering. Det vurderes ikke som aktuelt å øke gebyret, og utviklingsarbeidet 

må derfor finansieres innenfor rammen av dagens gebyrnivå. 

 

Digitalisering og automatisering av politiets våpenforvaltning vil medføre et varig 

redusert behov for bemanning til formålet. Denne gevinsten – i form av fremtidige 

reduserte lønnskostnader - utgjør grunnlaget for finansiering av investeringen. Dagens 

våpengebyr opprettholdes på samme nivå inntil politiets investeringskostnad er dekket. 

Når den reelle investeringskostnaden er dekket inn gjennom differansen mellom 

gebyret og faktiske kostnader til forvaltning, skal gebyret som brukeren betaler settes 

ned til selvkost.  

 

POD og BR har i fellesskap estimert investeringen for steg 1 og steg 2 til 60,2 mill. 

kroner (P50) og 73,2 mill. kroner (P85), basert på en angitt funksjonalitet. Årlig 

vedlikeholds-, drifts- og forvaltningskostnad for denne funksjonaliteten er estimert til å 

ligge mellom 10 og 12,5 mill. kroner.  
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For steg 1, som bare inneholder etablering av digital innsending av søknad om våpen til 

jakt, er det estimert et investeringsbehov på 10,1 mill. kroner. Kostnadene inkluderer 

utgiftene til BR og politiet.  

 

Vi ber om at POD utarbeider en gebyrmodell som hensyntar rammevilkårene 

beskrevet ovenfor, jf. også ny våpenlov § 37.  

 

Ambisjonsnivået og beskrevet funksjonalitet som ligger til grunn for estimatet på 73,2 

mill. kroner må holdes opp mot en realistisk gevinstrealiseringsplan. 

Investeringsbeløpet kan ikke være større enn den effektiviseringsgevinsten det er 

mulig å hente ut. Dette kan gjøre det nødvendig å redusere ambisjonsnivået for steg 2. 

 

Gebyrmodellen må hensynta investeringskostnadene, varige driftskostnader, 

avskrivingstid og -takt for investeringen, samt politiets plan for realisering av gevinster 

over investeringens levetid. Det må komme tydelig frem når gebyret kan settes ned til 

kun å dekke de varige driftskostnadene.  

 

4. Rammer for organisering 

I forbindelse med behandling av Meld St. 29 (2019-2020) fattet Stortinget følgende 

anmodningsvedtak (681):  

 

Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister som legges til 

Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen. 

 

Vi ber om at POD foreslår en organisering av arbeidet med ny våpenforvaltning som tar 

hensyn til Stortingets anmodningsvedtak. Løsningen skal være kostnads- og 

formålseffektiv, og samtidig ivareta behovet for en våpenforvaltning som er lokalt 

forankret i politiets organisasjon.  

 

5. Videre arbeid 

POD skal i samarbeid med BR utarbeide en overordnet milepælsplan for realisering av 

steg 2. Planen sendes til Justis- og beredskapsdepartementet innen 20. juni 2021. Vi ber 

også om foreløpig forslag til gebyrmodell innen samme frist. Basert på leveransen vil 

departementet komme tilbake til en konkret frist for innspill til endelig gebyrmodell.  

 

POD skal videre utarbeide en samlet løsning for videreutvikling av våpenforvaltningen 

gjennom realisering av steg 2 og en gebyrmodell som avveier ambisjonsnivå og 

kostnader mot realistiske og gjennomførbare effektiviseringsgevinster i politiets 

våpenforvaltning.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

Unni Gunnes 

ekspedisjonssjef 

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

Kopi til 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Finansdepartementet 

Brønnøysundregistrene 

Riksrevisjonen 

 


