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1 INNLEDNING 

 

Det vises til Prop. 1 S (2018–2019) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Innst. S. 

nr. 6 (2018-2019). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige 

budsjettvedtak av 17. desember 2018 og presenterer de økonomiske rammene for POD i 

2019, jf. Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) § 7 og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 1.4. 

 

Tildelingsbrevet for 2019 tar utgangspunkt i målene som er satt i Prop. 1 S (2018-2019) og 

de hovedutfordringene som er særlig relevante for POD og politi- og lensmannsetaten. De 

mål, styringsparametere, resultatkrav og oppgaver som fremkommer i dette 

tildelingsbrevet er førende for departementets oppfølging av POD i 2019. Eventuelle 

endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i 

løpet av året. Departementet forutsetter at oppdrag gitt gjennom supplerende 

tildelingsbrev eller oppdragsbrev fra tidligere år, og som ikke er avsluttet, ferdigstilles selv 

om de ikke er særskilt omtalt i dette tildelingsbrevet.  

 

Departementet understreker at tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hvilke oppgaver 

POD skal utføre. Utover de prioriteringer og krav som omtales i tildelingsbrevet, legger 

departementet til grunn at virksomheten videreføres innenfor de føringer som følger av 

PODs instruks samt øvrig gjeldende regelverk og instrukser. Det forutsettes også at POD i 

nødvendig grad ved behov bistår ved henvendelser fra andre virksomheter. POD skal 

informere departementet om vesentlige avvik i sin oppgaveløsning gitt krav i tildelingsbrev 

og instruks og fremme forslag til mulige korrigerende tiltak, jf. pkt. 2.3.2 i Bestemmelser 

om økonomistyring i staten. Videre vil departementet under pkt. 7.3 fremheve at POD i 

2019 skal legge vekt på å etablere god intern kontroll. Videre skal god risikostyring bidra 

til bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon, jf. pkt. 7.2.  

 

2 SAMFUNNSOPPDRAG 

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være ledd i 

samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og 

alminnelige velferd for øvrig, jf. politiloven § 1.   

 

3 HOVEDUTFORDRINGER 

Nærpolitireformen er den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i politiet frem mot 2020. 

Gjennom politireformen er det gjort strukturelle og innholdsmessige endringer for å legge 

til rette for at politiets samfunnsoppdrag skal kunne løses bedre enn før. Kvalitetstiltak som 

nye måter å jobbe på gjennom politiarbeid på stedet og de seks standardiserte 

funksjonene1 skal gi vesentlig bedre resultatoppnåelse. POD skal i 2019 sørge for at 

kvalitetsdelen av reformen gjennomføres i henhold til målene for den og PODs 

                                                 
1 Jf. Prop. 1 S (2017-2018), s. 109 
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gjennomføringsplaner. POD må samtidig sørge for å justere planer og ressursfordeling 

underveis slik at målene for reformen nås. 

 

Politidekningen har økt i de senere årene og skal fortsette å øke fremover. Departementet 

forutsetter at POD også i 2019 øker politibemanningen, slik at målet om 2 politifolk per 

1 000 innbyggere nås i løpet av 2020.  

 

Videre skal POD prioritere at politiet er tilgjengelig for befolkningen og nås raskt ved nød 

og øyeblikkelig behov for hjelp. Departementet vil følge med på utviklingen målt gjennom 

befolkningens tillit til politiet og opplevd trygghetsfølelse.  

 

POD har utarbeidet en femårig objektsikringsplan. I 2019 skal POD prioritere tiltak i 

planen som omhandler å lukke avvik for de skjermingsverdige objektene. 

 

Videre skal POD i 2019 prioritere arbeidet med innføring av nye pass og nasjonale ID-kort 

med eID for å sikre nødvendig fremdrift frem til lansering av dokumentene senest i 2020.   

 

Departementet vil følge utviklingen innen politiets straffesaksbehandling, særlig innenfor 

de sakene som er høyest prioritert, herunder vold og seksuallovbrudd, jf. Riksadvokatens 

mål og prioriteringsrundskriv.  

 

Forebygging skal være en primærstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder og på 

tvers av kriminalitetsområder. POD skal sikre gjennomføringen av arbeidet med å 

implementere forebygging som primærstrategi. 

 

Økende ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet er en utvikling som må møtes med 

nødvendige forebyggende og bekjempende tiltak. POD skal sikre gjennomføring av styrket 

kriminalitetsforebyggende innsats i særlig utsatte områder, herunder sikre effekt av 

særskilte midler bevilget til innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet, samt 

videreføring av særskilte midler til styrket politiinnsats i Oslo sør og Oslo indre øst.  

 

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. I 

forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2019 ble det bevilget midler for å 

styrke innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot barn, jf. Innst. 6 S (2018–2019). Det 

er viktig at politidistriktene retter oppmerksomheten mot oppfølging av saker med 

tilrettelagte avhør, særlig politiets arbeid etter at første tilrettelagte avhør er gjennomført. 

Politiet skal samarbeide med statsadvokatene om å kartlegge situasjonen i politidistriktene 

og utarbeide tiltak for å sikre best mulig gjennomføring av målrettet og god etterforskning 

i denne type saker.  

 

En voksende utfordring er at kriminaliteten har et digitalt element. POD må tilrettelegge 

for at politiet omstiller seg til å møte de kriminalitetsutfordringene som digitaliseringen av 
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samfunnet fører med seg. Som følge av endringer i samfunns- og kriminalitetsutviklingen 

planlegger departementet å fremme en stortingsmelding om kapasitet og kompetanse i 

politiet våren 2019.  

 

4 JUSTIS- OG BEREDSKAPSSEKTORENS MÅL FOR 2019 

Følgende mål gjelder for politi- og påtalemyndigheten for 2019, jf. Prop. 1 S (2018-2019)2: 

 

Straffesakskjeden - en mer effektiv straffesakskjede 

- styrke forebyggingen av kriminalitet 

- redusere alvorlig kriminalitet 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap - redusere sårbarhet i samfunnet  

- styrke samhandling i beredskap og    

krisehåndtering 

- kunnskapsbasert forebygging 

Migrasjonskjeden - rask retur av personer uten lovlig 

opphold 

- få personer med opphold på feil grunnlag 

 

 

5 MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER FOR 2019 

De virksomhetsspesifikke målene og styringsparametere videreføres hovedsakelig i sin 

helhet i 2019:  

 

1. Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas 

2. Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging 

3. Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet   

4. Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold 

5. Tilgjengelige tjenester med god service. 

 

I 2019 skal POD prioritere tiltak og aktiviteter som bidrar til bedre resultater innenfor de 

mål som er satt for politi- og påtalemyndigheten. POD skal bruke risikovurderinger som 

verktøy i sin mål- og resultatstyring. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal relateres til 

mål- og resultatkravene satt i dette tildelingsbrevet. Avvik i forhold til måloppnåelse skal 

fremkomme av de tertialvise risikovurderingene, jf. nærmere omtale i kap. 7.  

 

Resultater, effekter og gevinster av nærpolitireformen skal komme tydelig fram i 

rapporteringen. Resultater og effekter av reformen skal måles og vurderes ved å analysere 

                                                 
2 S. 116 i Prop. 1 S (2018-2019). 
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resultater som oppnås i polititjenestene i lys av de seks standardiserte funksjonene, 

primærstrategien om forebygging, etterforskningsløftet og øvrige tiltak og aktiviteter som 

er igangsatt som ledd i reformen. Departementet legger til grunn at nærpolitireformen er 

integrert i politiets ordinære arbeid, og det legges derfor ikke opp til egen rapportering på 

gjennomføringen av den.  

 

Utviklingen i befolkningens tillit til politiet og opplevde trygghetsfølelse, responstid, 

aksesstid på nødnummer 112, antallet straffesaksrestanser, saksbehandlingstid og 

oppklaringsprosent for alvorlig integritetskrenkende kriminalitet er parametere som også 

er knyttet til reformen. I tillegg vil PODs rapportering på forebygging av vold og 

seksuallovbrudd, samarbeid med kommuner og andre lokale aktører, 

kriminalitetsforebygging som primærstrategi og politiets tilgjengelighet gi viktig 

informasjon om status i reformarbeidet. 

 

5.1 Mål 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet skal ivaretas 

Politiet skal være forberedt, tilgjengelig, respondere raskt og yte nødvendig tjenester til 

publikum. Politiet skal ha riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å avverge fare, 

berge liv og begrense skade. Politiet skal være en pådriver for godt samarbeid mellom 

nødetatene og de øvrige beredskapsaktørene i forbindelse med beredskapsplanlegging, 

øvelser og krisehåndtering.  

 

Mål 1:  Befolkningens trygghet og sikkerhet skal ivaretas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt:   

POD skal vurdere hvordan tiltak, på kort og lang sikt, ivaretar befolkningens trygghet 

og sikkerhet. POD skal i tillegg vurdere hvilken antatt effekt PODs aktiviteter og 

resultater har hatt på oppnåelse av målet.  

   

POD skal ved vurdering av måloppnåelse legge risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak til grunn.   

 

Styringsparameter 1:  Politidekning  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt:   

I løpet av 2020 skal politibemanningen være 2 politiutdannede tjenestepersoner per 

1 000 innbyggere. 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Antall politiutdannede tjenestepersoner per 1 000 innbyggere skal i 2019 være høyere 

enn i 2018.  
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Styringsparameter 2:  Opplevd trygghetsfølelse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt:    

Opplevd trygghetsfølelse i befolkningen er en indikator på grad av måloppnåelse. Den 

uttrykker i hvilken grad befolkningen opplever at deres trygghet ivaretas. Vurderingen 

skal bygge på den årlige innbyggerundersøkelsen.     

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Andelen som føler seg trygg skal være lik eller bedre enn i 2018.  

Styringsparameter 3:   Responstid  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt: 

Politiets responstid gjelder ved ekstraordinære hendelser, dvs. hendelser der liv og 

helse er direkte truet eller der det foreligger et umiddelbart behov for innsats fra 

politiet.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Responstiden i 2019 skal være bedre enn kravet satt for 2018, og vesentlig forbedret 

frem mot 2020, jf. Prop. 61 LS (2014-2015).   

Styringsparameter 4:   Aksesstid på nødnummer 112 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt: 

Politiet nås raskt ved nød og ved øyeblikkelig behov for hjelp. 

  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

95 prosent av alle anropene til nødnummer 112 skal være besvart innen 20 sekunder. 
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Oppdrag 3: Lukke avvik i våpenforvaltningen i henhold til plan.   

Rapportering: Tertial- og årsrapport  

Formål/hensikt:  

POD skal iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvikene i henhold til PODs fastsatte 

plan.   

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

POD skal i 2019 lukke avvik påpekt av Riksrevisjonen i Revisjonsrapport for 2017 om 

politiets behandling av våpensaker. POD skal rapportere på fremdrift i PODs tiltaksplan.  

 

Oppdrag 1:      

 

Lukke avvik for de skjermingsverdige objektene i henhold til 

plan.    

Rapportering: 

 

Annen hver måned  

Formål/hensikt:  

POD skal implementere nødvendige tiltak knyttet til grunnsikring av skjermingsverdige 

objekter mv. i politiet i henhold til PODs fastsatte femårige plan for objektsikring. 

Lukking av avvik for skjermingsverdige objekter (SVO) skal være gjennomført i løpet av 

2020. 

 

Departementet vil avholde særskilte oppfølgingsmøter med POD, hvor tema er 

statusrapportering i henhold til plan. Det vises til egen mal for rapportering.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

POD skal lukke avvik  i henhold til PODs  plan, over fem år, med prioritet til nåværende 

skjermingsverdige objekter, og for øvrig i henhold til departementets føringer. 

 

POD skal sikre kontinuerlig revisjon, oppfølging og etterlevelse av kravene i den til 

enhver tid gjeldende instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av 

sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig (objektsikringsinstruks).  

Oppdrag 2: Lukke avvik knyttet til utstedelse av pass og lansere nasjonale 

ID-kort med eID  

Rapportering: Månedlig eller etter avtale med departementet 

Formål/hensikt:  

Politiet skal modernisere utstedelsen av pass samt innføre nasjonale ID-kort med eID.  

Departementet vil fortsette å avholde særskilte oppfølgingsmøter med POD, hvor tema 

er statusrapportering i henhold til plan. Det vises til egen mal for rapportering.   

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

POD skal i etterlevelsen av nasjonale og internasjonale regler og sikkerhetsstandarder 

lukke avvik i systemer, organisasjon, prosesser og regelverk. 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2012-08-24-827
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2012-08-24-827
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Oppdrag 4:   Utarbeide supplerende responstidkrav.  

Frist: 1. tertialrapport 

Formål/hensikt:   

Det er viktig at politiet ankommer raskt ved alle hendelser som omfattes av «Alarm» og 

«Prioritet 1».   

Beskrivelse: 

POD skal ut fra en faglig vurdering utarbeide distriktsvise responstidskrav for 

resterende 20 pst. av tilfellene som omfattes av «Alarm» og «Prioritet 1». 

 

 

Oppdrag 5:   POD skal utarbeide en plan for samlokalisering av politiets 

operasjonssentraler med brannvesenets 110-sentraler 

(SAMLOK).  

Frist: Ferdigstilt plan sendes departementet sammen med 1. 

tertialrapport.   

Formål/hensikt:   

Politiet skal fortsatt arbeide for å gjennomføre samlokalisering av politiets 

operasjonssentraler med brannvesenets 110-sentraler. 

Beskrivelse: 

POD skal i planen beskrive hva som skal til for oppfylling av samlokalisering av samtlige 

tolv operasjonssentraler.  

 

Oppdrag 6:  POD skal utarbeide en fornyet vurdering av behovet for antall 

IP-3 i politiet .  

Frist: 1. tertialrapport 

Formål/hensikt:   

POD skal  iverksette en fornyet vurdering av behovet for IP-3, basert på politifaglige 

vurderinger.  

Beskrivelse:  

POD skal utarbeide en fornyet vurdering av behovet for antall IP-3 i politiet, herunder en 

vurdering og forslag til disponering av personellet, jf. omtalen i Prop. 1 S (2018-2019). 

Departementet vil orientere Stortinget på egnet måte.   

 

Oppdrag 7:      POD skal rapportere på status og fremdrift i  

implementeringen av prosessen «Prioritert saksgang». 

Rapportering:  1. tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt:  

POD, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal 

samarbeide for å sikre en rask og effektiv prosess for utlendinger som utgjør en trussel 

for samfunnssikkerheten. Tilsvarende føring er gitt til PST og UDI. 
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Beskrivelse: 

POD skal rapportere på status og fremdrift i implementeringen av prosessen «Prioritert 

saksgang», i tråd med innholdet i arbeidsgrupperapport av 10. april 2018 om å forebygge 

alvorlig kriminalitet fra utlendinger som kan utgjøre en trussel mot 

samfunnssikkerheten. 

 

5.2 Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging 

Forebygging er i kjernen av politiets samfunnsoppdrag jf. politiloven § 1. Forebygging skal 

være en primærstrategi innenfor alle politiets virksomhetsområder. Politiet skal bidra til å 

redusere sårbarhet i samfunnet og ivareta sikkerheten gjennom å forebygge kriminalitet 

og uønskede hendelser.  

 

Effektiv forebygging skal videreutvikles innen politiets virksomhetsområder med særlig 

fokus på områder hvor innsatsen er lite utviklet eller mangelfull. Politiets forebyggende 

aktiviteter skal være målrettet, kunnskapsstyrt og etterretningsbasert. Departementet 

arbeider for å videreutvikle langsiktige strategier for utvikling av politietaten. Til grunnlag 

for slikt arbeid må det foreligge gode analyser. Vellykket forebygging krever tiltak på tvers 

av egen virksomhet og øvrige sektorer. Politiet skal aktivt søke samvirke med øvrige 

relevante aktører innen offentlig og privat sektor samt frivillige organisasjoner. 

 

Departementet vil invitere POD til samarbeid om utvikling av indikatorer på forebygging 

av kriminalitet.   

 

Mål 2:    Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt:    

Det skal gjøres en vurdering av hvilken antatt effekt politiets aktiviteter og resultater har 

hatt på målet om redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging.   

   

POD skal ved vurdering av måloppnåelse legge risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak til grunn.   

 

Styringsparameter 5:   

 

Forebygging av vold og seksuallovbrudd 

 

Rapportering: Tertial- og årsrapport  

Formål/hensikt:  

Vold og overgrep er prioriterte områder innen forebygging og bekjempelse.  

Resultatkrav: 

Kvalitativ vurdering av effekten av det forebyggende arbeidet innen disse områdene.  
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Styringsparameter 6:  

  

Forebyggende samarbeid med kommunene og andre lokale 

aktører 

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt:  

Samarbeidet med kommunene og andre relevante aktører er en indikator på i hvilken 

grad politiet har god lokal forankring og samhandling. 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Kvalitativ vurdering av hvordan politiråd, politikontaktordningen samt 

næringslivskontaktene bidrar til god forebygging og samhandling med kommunene og 

andre relevante aktører. 

 

Styringsparameter 7:  

  

Forebygging av IKT-relatert kriminalitet  

Rapportering: Årsrapport 

Formål/hensikt: 

Mer effektiv forebygging og bekjempelse av IKT-relatert kriminalitet. 

Resultatkrav:  

Kvalitativ vurdering av arbeidet med å utvikle politiets arbeid mot kriminelle trusler 

knyttet til digitale tjenester, internett og IKT-systemer. 

 

 

Styringsparameter 8: 

 

Effekt av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats i 

særlige utsatte områder 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport  

Formål/hensikt: 

Den kriminalitetsforebyggende innsatsen i særlig utsatte områder skal løftes – med vekt 

på forebygging av ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til kriminelle 

gjengmiljøer, samt at den bekjempende innsatsen mot kriminelle gjengmiljøer skal 

intensiveres. De særskilte midlene som er bevilget til politiet skal ses i sammenheng 

med andre midler som er bevilget som del av områdesatsingene fra stat og kommune i 

Oslo sør og Oslo indre øst. 

Resultatkrav/ ambisjonsnivå:  

Kvalitativ vurdering av effekten av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats 

i utsatte områder. 

 

Vurderingen skal omfatte følgende elementer: 

1) Særskilte midler bevilget til innsats mot ungdomskriminalitet og 

gjengkriminalitet gjennom Prop. 1 S (2018-2019). I tillegg er det også bevilget 

midler til konfliktrådene og barnevernet. Det forutsettes at det er dialog med 
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Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) om rapporteringen. 

2) Særskilte midler til styrket politiinnsats i Oslo sør (videreføring av satsing fra 

2018). 

3) Særskilte midler til styrket politiinnsats i Oslo indre øst (videreføring av satsing 

fra 2017 og 2018). 

 

Oppdrag 8:  

  

POD skal gi en analyse av utviklingen av kriminaliteten. 

Rapportering: Årsrapport   

Formål/hensikt: 

Departementet arbeider med langsiktige strategier for utvikling av politiet. POD må i 

denne sammenheng bidra med faglige råd, utredninger og analyser. Som grunnlag for 

dette arbeidet har departementet behov for god kunnskap om utviklingen i 

kriminaliteten.  

Beskrivelse:  

Vurderingen skal blant annet inneholde: 

- Registrert kriminalitet  

- Mørketall  

- Forventede kriminalitetsutfordringer og mulige årsaker 

- Risiko for kriminalitet for unge under 18 år og utviklingen i tilbakefall blant unge 

lovbrytere som har gjennomført ungdomsstraff og ungdomsoppfølging 

- Risiko for radikalisering. 

 

Etterretning skal produsere kunnskap om kriminalitet. Politiets etterretningsproduksjon, 

herunder utviklingen av et nasjonalt strategisk etterretningsprodukt, skal støtte 

beslutninger om hvilke kriminalitetstrusler som prioriteres. 

 

Oppdrag 9: 

 

POD skal gi en vurdering av status for oppfølging av 

kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi.  

Rapportering: Tertial- (avvik fra måloppnåelse) og årsrapport 

Formål/hensikt:  

Kriminalitetsforebygging skal være politiets primære strategi på tvers av 

virksomhetsområder og innenfor alle kriminalitetsområder.  

 

Beskrivelse: 

POD skal gi en vurdering av gjennomføringen av strategien kriminalitetsforebygging 

som politiets primærstrategi 2018-2020.  
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Oppdrag 10: 

 

Diverse oppdrag   

Rapportering: Tertial- (avvik fra måloppnåelse) og årsrapport  

Formål/hensikt:  

POD skal iverksette kriminalitetsforebyggende tiltak i henhold til tidligere gitte føringer. 

 

Beskrivelse: 

POD skal:  

- Gjennomføre en holdningskampanje for å forebygge nettrelaterte overgrep for å øke 

bevisstheten i befolkningen om nettrelaterte overgrep:  

POD skal gjennomføre en holdningskampanje og utvikle relaterte forebyggende 

aktiviteter for å forebygge nettrelaterte overgrep. POD skal i arbeidet være i 

dialog med Barneombudet og andre relevante aktører, jf. Innst. 6 S (2017-2018).  

 

- Etablere og drifte et nettsted om menneskehandel for å bedre informasjonen om 

politiets og øvrige aktørers ansvar og rolle i arbeidet mot menneskehandel. 

Nettstedet skal sikre enhetlig og kvalitetssikret informasjon til bruk for politi, 

barnevern, utlendingsmyndighetene, kontrollorganer, arbeids- og 

velferdsforvaltningen, bistandsadvokater, verger, frivillige organisasjoner, 

publikum og personer som selv er utsatt for menneskehandel. 

 

- Utarbeide veileder om kriminalitetsforebyggende hensyn i planprosesser for å øke 

kunnskapen om politiets rolle i ivaretakelsen av kriminalitetsforebygging som et 

selvstendig hensyn i planprosesser, herunder praktisering av politidistriktenes 

innsigelsesmyndighet. 

POD skal utvikle en veileder som konkretiserer politiets rolle og ansvar på feltet. 

 

- Gjennomføre en nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme for å øke kunnskapen om forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme mellom relevante samarbeidsaktører. 

POD skal i 2019 koordinere gjennomføringen av en tverrfaglig nasjonal 

konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

 

POD fastsetter innretningen på de ulike tiltakene.     

 

5.3 Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet 

Politi og påtalemyndighet har avgjørende funksjoner i straffesakskjeden gjennom å sikre at 

straffbare forhold etterforskes, påtalebehandles og iretteføres. Ambisjonen er å oppklare så 

mange saker som mulig. Dette må balanseres opp mot hva som vurderes som fornuftig 

ressursbruk og alvorlighetsgrad i den enkelte sak sett opp mot sannsynligheten for 

oppklaring. Alvorlig kriminalitet skal gis prioritet, jf. Riksadvokatens mål og prioriteringer 

for politiets straffesaksbehandling. 
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Departementet minner også om viktigheten av at statsadvokatenes inspeksjonsrapporter 

og andre fagledelsestiltak blir vektlagt av politimestrene, og blir styrende for 

prioriteringene og innretning av arbeidet med straffesaker. 

 

Mål 3:  Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt:   

Det skal gjøres en vurdering av hvilken antatt effekt politiets aktiviteter har hatt på 

målet om effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet.   

  

POD skal ved vurdering av måloppnåelse legge risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak til grunn.  

 

Styringsparameter 9:   

  

Straffesaksrestanser    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt:  

Kort saksbehandlingstid er et overordnet mål for straffesaksbehandlingen.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn tolv md. (IPA12) skal ikke overstige 

5 000. 

- Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn tre md. skal ikke overstige 33 000.  

 

 

Styringsparameter 10: Saksbehandlingstid og oppklaringsprosent for alvorlig 

integritetskrenkende kriminalitet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt: 

Alvorlig integritetskrenkende kriminalitet som vold og seksuallovbrudd skal prioriteres. 

Av hensyn til ofre og pårørende er det viktig at saksbehandlingstiden er kort. God 

utnyttelse av tilgjengelige etterforskningsressurser, måling av saksbehandlingstid og 

oppklaringsprosent for alvorlig integritetskrenkende kriminalitet skal sikre at slike 

saker prioriteres.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Voldssaker med frist (oppklarte forhold); fristen er 90 dager fra anmeldelse til 

påtalevedtak 

- Saker med gjerningsperson under 18 år; frist på 6 uker (42 dager) 
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- Voldtektssaker; saksbehandlingsfrist på 130 dager for oppklarte voldtektssaker 

- Oppklaringsprosenten i disse sakene skal opprettholdes. 

 

 

Oppdrag 11:  POD skal utarbeide statistikk over beslaglagte skytevåpen i  

straffesaker.  

Frist: Årsrapport   

Formål/hensikt:  

POD skal årlig, som ledd i arbeidet med å hindre ulovlig våpenhandel, rapportere til 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) om beslaglagte skytevåpen.   

Beskrivelse: 

Departementet har behov for statistikk over hvilke våpentyper som beslaglegges i 

straffesaker og om våpenet er registrert i det sentrale våpenregisteret.    

 

 

Oppdrag 12: POD skal fremskaffe statistikk over internasjonalt strafferettslig 

samarbeid (rettsanmodninger).  

Rapportering: Årsrapport 

 

Formål/hensikt:   

Departementet må jevnlig rapportere til ulike internasjonale organisasjoner, herunder 

FATF, UNODC og OECD om internasjonalt strafferettslig samarbeid. Norge er siden 

2005 kritisert av FATF for å mangle statistikk over slikt samarbeid.   

   

Beskrivelse:  

Departementet har behov for statistikk som kan gi grunnlag for å evaluere effektiviteten 

av internasjonalt strafferettslig samarbeid. Oppdraget vil bli nærmere beskrevet i videre 

dialog med POD.   

   

5.4 Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold 

En regulert innvandring forutsetter at færrest mulig oppholder seg ulovlig i landet. 

Gjennom returarbeidet bidrar politiet til å redusere og forebygge kriminalitet, ulovlig 

opphold og arbeid og fremtidige ulovlig opphold, herunder asylsøkere uten 

beskyttelsesbehov.  

 

Å kjenne identiteten til personer som oppholder seg i Norge er avgjørende. At politiet 

registrerer riktig identitet sikrer korrekte vedtak i forvaltningen, og kan bl.a. redusere 

misbruk av offentlige ordninger. Utlendinger med ukjent identitet som oppholder seg i 

landet, kan utgjøre en risiko for samfunnssikkerheten og økt kriminalitet. Gode ID-

vurderinger er et viktig samfunnsansvar for politiet. Det overordnede målet om få personer 

med opphold med feil identitet eller på feil grunnlag er avhengig av konsentrert, felles 

innsats så tidlig som mulig i saksløpet, både fra politiet og UDI. Arbeidet med tilbakekall er 
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også viktig for å nå målet. Virksomhetene på utlendingsfeltet skal ha rutiner og prosedyrer 

for å sikre god samhandling. God grense- og territorialkontroll vil bidra til at de som 

kommer til landet har avklart identitet.  

 

Videre viser departementet til prosessen rundt Brexit og uklarheter om det blir avtale 

mellom EU og Storbritannia, eller om det blir en «hard Brexit». I begge tilfellene vil 

registrering av britiske borgere i Norge med rett til videre opphold måtte prioriteres. 

Departementet kommer tilbake til dette i eget brev. 

 

Mål 4:  Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og 

lovlig opphold 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt: 

Det skal gjøres en vurdering av hvilken antatt effekt politiets aktiviteter og resultater har 

hatt på målet om at alle som oppholder seg i Norge skal ha avklart identitet og lovlig 

opphold.   

 

POD skal ved vurdering av måloppnåelse legge risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak til grunn. 

  

Styringsparameter 11:      Antall returer av personer uten lovlig opphold    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering:  

 

Tertial- og årsrapport  

Formål/hensikt:  

Kontrollert innvandring innebærer at færrest mulig personer oppholder seg ulovlig i 

landet. Politiet skal prioritere returer som gir effektiv utnyttelse av ressurser, 

kriminalitetsforebygging, viktige signaleffekter og god måloppnåelse for hele 

migrasjonskjeden.      

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Politiet skal i 2019 uttransportere 6 000 personer uten lovlig opphold i Norge. 

- POD skal angi antall uttransporterte fordelt på kategori (asyl, Dublin og bort- og 

utviste), straffedømte samt informasjon om saksbehandlingstid og samhandling 

med andre aktører.  

 

 

Styringsparameter 12: Saksbehandlingstid i utlendingsforvaltningen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 
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Formål/hensikt:   

Redusert saksbehandlingstid i utlendingsforvaltningen vil bidra til færre restanser og 

økt service i politiets tjenester på dette området, herunder i familieinnvandringssaker.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Færre restanser. 

 

Styringsparameter 13:                                  Samlet saksbehandlingstid for påklagde avslagssaker  

beskyttelse fra asylsøknaden fremmes i politiet til saken er 

ferdigbehandlet i  Utlendingsnemnda (UNE)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- (ved avvik) og årsrapport 

Formål/hensikt: 

Forberedende behandling av søknader fra asylsøkere uten beskyttelsesbehov skal 

prioriteres. Det er et sentralt virkemiddel for å nå målet om færre asylsøkere uten 

beskyttelsesbehov. Kort saksbehandlingstid legger grunnlag for rask retur av personer 

uten beskyttelsesbehov, noe som medfører at det blir mindre attraktivt for personer 

uten beskyttelsesbehov å søke asyl i Norge. Det gir positive effekter for samfunn og 

brukere at den samlede saksbehandlingstiden i migrasjonskjeden blir så kort som 

mulig.   

 

POD, UDI og UNE skal rapportere særskilt på saksbehandlingstid i egen virksomhet og 

total saksbehandlingstid for alle virksomhetene. Virksomhetene samarbeider om 

rapporteringen. 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Samlet saksbehandlingstid skal, i påklagde avslagssaker beskyttelse fremmet etter 1. 

januar 2018, ikke overstige åtte måneder for 80 prosent av sakene. Resultatkravet 

omfatter avslagssakene fra innregistrert hos politiet til klagesak er ferdigbehandlet hos 

UNE. Omgjøringsanmodninger fremmet til UNE inkluderes ikke. 

 

5.5 Tilgjengelige tjenester med god service 

Politiet skal ha tilgjengelige tjenester med god service overfor befolkning og virksomheter. 

Dette innebærer både fysisk og digital tilgjengelighet, og omfatter også 

forvaltningstjenester og sivil rettspleie. God service innebærer god kvalitet og rask 

saksbehandling, i tråd med regelverk og forventninger fra brukerne og samfunnet. Politiet 

skal også digitalisere egen virksomhet og tjenester for å modernisere prosesser, metoder 

og kompetanse. Politiet forventes å arbeide aktivt med å beskytte informasjon og IKT-

systemer, i tråd med sikkerhetslovens krav. 

 

Mål 5:   Tilgjengelige tjenester med god service   
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Rapportering: 

 

Årsrapport 

Formål/hensikt:  

Det skal gjøres en vurdering av hvilken antatt effekt politiets aktiviteter og resultater har 

hatt på målet om tilgjengelige tjenester med god service.     

 

POD skal ved vurdering av måloppnåelse legge risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak til grunn. 

 

Styringsparameter 14: Effektivitet og kvalitet i forvaltningstjenestene og i sivil 

rettspleie  

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tertial- og årsrapport 

Formål/hensikt: 

Politiet treffer årlig et stort antall avgjørelser i forvaltningssaker og innen sivil rettspleie. 

POD må sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler samt sørge for at publikums tillit 

til politiet ikke svekkes ved unødvendig lang saksbehandlingstid. 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Forvaltningssaker og saker innen sivil rettspleie avgjøres uten ugrunnet opphold.   

 

POD fastsetter resultatkrav og publiserer dette på politiet.no. 

 

Styringsparameter 15:  Befolkningens tillit til politiet  

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Årsrapport  

Formål/hensikt:  

Befolkningens tillit til politiet er en indikator på hvordan politiet oppfattes. POD skal 

legge innbyggerundersøkelsen til grunn for vurderingen.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Tilliten skal være høyere eller lik som i 2018. 

Styringsparameter 16:  Tilgjengelighet til politiet 

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Årsrapport 

Formål/hensikt:  

Befolkningens opplevelse av tilgjengelighet er en indikator på om tjenestene er 

tilgjengelig og om politiet yter god service.  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Flere enn eller lik andel som i 2018 som svarer det er lett å komme i kontakt med 

politiet. Dette måles ved Innbyggerundersøkelsen.  
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6 ØVRIG RAPPORTERING, INFORMASJON OG OPPDRAG  

6.1 Byggesaker 

Datahall 

Første trinn i etablering av datasenter F2 ferdigstilles i 2019. POD gis i oppdrag å ta 

ansvaret for drift og forvaltning av nytt datasenter, og skal etablere en driftsavtale med 

Forsvarsbygg knyttet til drift og forvaltning av datasenteret.  

 

Oslo politihus 

Konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo politihus ble ferdigstilt høsten 2018. Ekstern 

kvalitetssikring ble igangsatt i desember 2018. POD skal løpende besvare eventuelle 

henvendelser fra kvalitetssikrer, slik at det ikke oppstår forsinkelser i 

kvalitetssikringsarbeidet. 

  

Bergen politihus 

Nye sikkerhetskrav til politihus har medført forsinkelser i utredningsarbeidet som er 

grunnlag for kvalitetssikring trinn 1 (KS1) trinn 2. POD skal oppdatere KVU med 

bakgrunn i nye sikkerhetskrav. Departementet kommer tilbake til oppdrag og oppfølging i 

eget brev.      

 

Politiets nasjonale beredskapssenter  

Det er bevilget 865,3 mill. kroner i 2019 til nytt beredskapssenter over kap. 440, post 45. 

POD må avsette nødvendig kapasitet til bistå gjennomføringsprosjektet for etablering av 

politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). PNB skal stå klart i 2020 og vil være den 

første eiendommen av betydning i politiets eie. Drift- og forvaltningsansvaret av 

beredskapssenteret vil være en ny og omfattende oppgave i politiets allerede brede 

portefølje. Departementet vil derfor se nærmere på alternativer til at drift- og 

forvaltningsansvaret legges til politiet. JD vil i samarbeid med POD utrede alternative 

driftsløsninger med bistand fra Statsbygg og Forsvarsbygg, som vurderes å være de mest 

aktuelle alternativene. Utredning og anbefaling om fremtidig driftsløsning for PNB 

planlegges ferdigstilt i første kvartal 2019. POD bes, inntil utredning og anbefaling om 

Oppdrag 13:    POD skal utvikle et standardkonsept for politibygg. 

 

Frist:  Årsrapport    

Formål/hensikt:  

Formålet er å bidra til å redusere bygge- og leieprosjekters  planleggings- og 

gjennomføringstid samt sikre kostnadseffektive løsninger med god kvalitet.     

Beskrivelse:  

POD skal utvikle standarder som definerer funksjons-, areal- og sikkerhetskrav for 

politibygg. Utvikling og bruk av standarder er ventet å lede til en enklere og raskere 

brukerprosess ved bygging og leie av politibygg.   
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alternativ driftsløsning for PNB foreligger, om å stanse tilsetting av driftspersonell i politiet 

for drift av PNB.  

 

6.2 Regelverksarbeid 

Departementet forutsetter at POD i sin rolle som faglig rådgiver bidrar til departementets 

regelverksutvikling. I 2019 må POD blant annet bistå i arbeidet med ny grenseforskrift og 

ny våpenforskrift. 

 

I forbindelse med departementets oppfølging av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov er det 

behov for bistand og  samarbeid med POD i utredningen av økonomiske og administrative 

konsekvenser. I tillegg bes det om at POD i dialog med departementet starter opp arbeidet 

med å planlegge for fremtidig implementering av ny straffeprosesslov. 

 

6.3 Elektronisk samhandling i straffesakskjeden (ESAS) 

Departementet ber POD fortsette samarbeidet med Domstoladministrasjonen og 

Kriminalomsorgsdirektoratet med å forbedre, utvikle og forvalte elektroniske 

samhandlingsløsninger i straffesakskjeden. Departementet følger opp arbeidet i den 

ordinære styringsdialogen. 

 

6.4 Nasjonal risikovurdering (NRA) om hvitvasking og terrorfinansiering  

POD skal bidra aktivt til gjennomføring av regjeringens strategi mot hvitvasking, 

finansiering av terror og finansiering av masseødeleggelsesvåpen, jf. regelverket fra 

Financial Action Task Force (FATF). POD skal samarbeide med PST om utarbeidelsen av 

ny nasjonal risikovurdering (NRA 2020) vedrørende hvitvasking og terrorfinansiering. 

POD redegjør, i samarbeid med PST, for arbeidet gjennom møtene i Kontaktforum.  

 

6.5 Neste generasjon Nødnett 

Det skal gjennomføres en KVU for fremtidig løsning for nød- og 

beredskapskommunikasjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil sammen 

med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ha en sentral rolle i dette arbeidet. POD må i 

2019 sette av ressurser til å delta i arbeidet med utarbeidelse av KVU-en. Arbeidet vil 

gjennomføres iht. eget mandat. 

 

6.6 Status- og tilstandsvurdering av kritisk samfunnsfunksjon Lov og orden 

Regjeringen har etablert et system for utarbeidelse av status- og tilstandsvurderinger av de 

14 samfunnskritiske funksjonene, jf. Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn og 

Innst. 326 S (2016-2017). JD skal i 2019 utarbeide en status- og tilstandsvurdering av den 

samfunnskritiske funksjonen «Lov og orden». Det forventes at POD bistår JD i dette 

arbeidet. 
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7 STYRING OG KONTROLL 

7.1 Effektiv drift  

POD skal til enhver tid vurdere hvordan tildelte ressurser kan benyttes mest mulig 

effektivt. Dette vil eksempelvis innebære at tidligere øremerkinger kan vurderes benyttet i 

andre deler av etaten, dersom dette vurderes som mer effektivt og at formålet med 

øremerkingen ivaretas ved at de omdisponerte midlene understøtter etatens 

samfunnsoppdrag, jf. omtale i Prop. 1 S (2018-2019).  

 

POD skal rapportere regnskapsmessige nøkkeltall som beskriver ressursbruken i politiet. 

Formålet er å skape bedre grunnlag for oppfølging og styring av ressurssituasjonen, og å 

kunne vurdere grad av måloppnåelse i lys av ressursbruk. Regnskapsmessige nøkkeltall 

må ta utgangspunkt i de største kostnadsdriverne i politiets budsjett. For regnskapsåret 

2017 var dette personell, eiendom, bygg og anlegg (EBA), materiell og tjenester. 

Nøkkeltall skal gjøre informasjon om ressursbruk mer tilgjengelig og gi et bedre grunnlag 

for å kunne sammenligne ressursbruk over tid. 

 

Oppdrag 14:  POD skal utarbeide en flerårig effektiviseringsplan.  

Rapportering: 1. tertial- og årsrapport   

Formål/hensikt: 

POD skal arbeide systematisk med å effektivisere etaten. Generelt vil forvaltningen 

måtte forvente seg stramme budsjetter fremover. Utviklings- og effektiviseringstiltak må 

i større grad planlegges finansiert med interne omdisponeringer. I tillegg er det blant 

annet stilt krav om gevinstrealisering i forbindelse med Nærpolitireformen og 

effektivisering i forbindelse med ABE-reformen i 2019. Det må forventes krav om 

effektivisering og gevinstrealisering også i årene fremover. POD skal ha en samlet plan 

for dette.  

Beskrivelse: 

POD skal utarbeide en flerårig effektiviseringsplan. Planen skal ta høyde for forventede 

krav om effektivisering og gevinstrealisering samt skape handlingsrom for prioriteringer 

i etaten. Planen skal bestå av oppdaterte gevinstrealiseringsplaner for konkrete 

prosjekter (f.eks. Nærpolitireformen) samt forslag til områder som kan nedprioriteres.  

 

Det skal i årsrapporten redegjøres for planlagte og gjennomførte effektiviseringstiltak, 

herunder forventende og realiserte gevinster. Det skal gjøres rede for hvordan 

effektiviseringsgevinster hentes ut. Det skal fremgå at tiltak som inneholder 

digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert.   

 

7.2 Risikovurderinger 

POD skal bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring 

skal bidra til bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for 
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virksomheten og inngå som integrert del av styringen. Risikovurderingene skal vektlegge 

avvik fra måloppnåelse.  

 

POD skal årlig rapportere om risiko- og vesentlighetsvurderinger som skal identifisere 

resultatmål som er utsatt for høy risiko, og hvilke tiltak som er iverksatt eller vurderes 

iverksatt for å avbøte risiko. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje 

innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. PODs risikovurdering skal 

inneholde følgende hovedelementer: 

 

1. Identifisere og vurdere risiko uttrykt ved sannsynlighet og konsekvens ved 

mangelfull oppnåelse av virksomhetens målsettinger. Dette avgjør vesentlighet. 

2. Vurdere mulig risikoaksept knyttet til virksomhetens enkelte målsettinger. Dette 

påvirker når virksomheten bør iverksette aktiviteter for å redusere risiko til et 

akseptabelt nivå. 

3. Identifisere tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko. 

4. Velge tiltak og kontrollaktiviteter etter en vurdering av kostnad i forhold til nytte for 

å sikre fornuftig ressursallokering. 

5. Gradere risiko etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført. 

 

POD skal sammen med årsrapporten for 2018 sende departementet en overordnet 

risikovurdering av virksomheten knyttet til fastsatte mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet 

for 2019, dvs. risikovurdere målene i tildelingsbrevet. Den skal oppdateres og sendes 

sammen med 1. og 2. tertialrapport for 2019. Dette blir tema i etatsstyringsmøtene i 2019. 

Det vises til omtale under pkt. 8.   

 

7.3 Intern kontroll  

Departementet forutsetter at POD har effektiv intern kontroll, jf. § 14 i Reglement for 

Økonomistyring og pkt. 2.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten samt revidert 

instruks om økonomi- og virksomhetsstyringen i POD. Internkontrollen skal sikre at 

driften er formåls- og kostnadseffektiv, utføres i samsvar med gjeldende lover og regler og 

rapporteringen skal være pålitelig og nøyaktig. God intern styring innebærer at eventuelle 

vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning. POD skal i 

2019 legge vekt på å etablere god intern kontroll.  

 

Oppdrag 15:  POD skal implementere et system for intern kontroll. 

Rapportering:   Eventuelle avvik rapporteres i 1. og 2. tertialrapport og 

status i årsrapporten.   

Formål/hensikt: 

God intern kontroll er en forutsetning for effektiv drift, at virksomheten styres i henhold 

til lover og regler samt at rapporteringen er korrekt og pålitelig. 

Beskrivelse: 
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POD fikk i tildelingsbrevet for 2018 i oppdrag å utarbeide en plan for videre 

utviklingsarbeid over virksomhetens system for intern kontroll (jf. oppdrag 17 i 

tildelingsbrevet for 2018). I 2019 skal systemet for intern kontroll implementeres i 

virksomheten. Dette skal være på plass innen 31. desember 2019.      

 

POD skal i årsrapporten for 2019 rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i 

etatens internkontroll, herunder særskilt for ordningen forebygging gjennom forvaltning, 

og hvilke forbedringstiltak som er iverksatt. POD må sikre at ordningen «forebygging 

gjennom forvaltning» fungerer som forutsatt, samt etablere rutiner som sikrer oppfølging 

av bekymringsmeldinger. 

 

POD skal i kapittel IV i årsrapporten redegjøre for styring og kontroll i virksomheten. 

Departementet ber om at kapittel IV inneholder informasjon om blant annet følgende: 

 

- Overordnet redegjørelse og vurdering av den interne kontrollen i virksomheten.  

- Eventuell nærmere omtale av vesentlige forhold ved virksomhetens styring og 

kontroll: intern kontroll, intern revisjon og risikovurderinger   

- Virksomhetens vurdering av hvor det finnes utfordringer i internkontrollen som 

departementet bør være kjent med. 

 

POD skal omtale eventuelle konkrete svakheter som er avdekket, hvilke tiltak som 

eventuelt er satt i verk og effekten av tiltakene.  

  

7.4 Overgang til statlig regnskapsstandard (SRS) 

POD skal arbeide videre med å innføre periodisert virksomhetsregnskap med statlige 

regnskapsstandarder innen 1. januar 2021, jf. brev til POD av 20. november 2018. POD skal 

utarbeide og fremlegge en konkret framdriftsplan for arbeidet med innføring av SRS. 

Planen skal forelegges departementet sammen med 1. tertialrapportering 2019. For å 

redusere risiko skal POD innhente erfaringer fra andre etater som nylig har gått over til 

SRS, herunder Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvaret. 

 

7.5 Utviklingsporteføljen 

JD og POD har sammen utarbeidet nytt format for rapportering på utviklingsporteføljen. I 

de tertiale rapporteringene skal det rapporteres på overordnet status, prosjektoversikt, 

flerårig budsjett og årlig budsjett for porteføljen, ressurssituasjon, risikovurdering og 

spesifisering av iverksatte og planlagte risikoreduserende tiltak for prosjekter hvor det 

rapporteres om kritiske avvik (rød rapportering).  

  

Samlet økonomisk ramme for utviklingsporteføljen forvaltes likviditetsmessig av POD i det 

aktuelle gjennomføringsåret. POD gis fullmakt til å omdisponere midler fra et prosjekt til 

et annet i gjennomføringsåret. Øremerkede midler kan også midlertidig omdisponeres, 
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men POD må dokumentere at midlertidige omfordelinger tilbakeføres og brukes til 

formålet i løpet av prosjektperioden. 

 

POD skal prioritere arbeidet med innføring av nye pass og nasjonale ID-kort med eID og 

rapportere særskilt til departementet i tråd med de føringer som er gitt i Oppdragsgivers 

føringer av 22. oktober 2018.  

 

7.6 Ny sikkerhetslov 

Ny lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trer i kraft 1. januar 2019. POD 

skal implementere det nye regelverket i eget ansvarsområde. Departementet vil sende ut 

nærmere informasjon om identifisering av virksomheter og skjermingsverdige verdier, og 

POD må påregne aktiviteter som følge av dette. 

 

7.7 Særskilt om bygge- og leiekontrakter 

I Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i kongelig 

resolusjon den 20. januar 2012, med senere endringer, gis det en samlet oversikt over 

ansvarsforhold, fullmakter og krav til saksbehandling i virksomhet og i departementet ved 

anskaffelser av lokaler. 

 

7.8 IKT-sikkerhet 

POD skal prioritere arbeidet med sikring av politiets IT-systemer mot IKT-kriminalitet for 

å redusere risikoen for kompromittering av politiets informasjon. 

 

7.9 Saker fra Riksrevisjonen og eventuelt Sivilombudsmannen 

POD skal legge vekt på å følge opp saker som Riksrevisjonen har tatt opp. Merknader fra 

Riksrevisjonen skal ha høy prioritet. POD har utviklet konkrete planer for å følge opp feil 

og mangler som Riksrevisjonen har påpekt. Departementet forutsetter at POD prioriterer å 

lukke avvik i 2019. POD har merknader fra Riksrevisjonen i følgende saker som skal 

lukkes i løpet av 2019: 

 

 Biometriske pass 

 Informasjonssikkerhet  

 IKT-forvaltning 

 Vaktselskaper 

 Behandling av beslag i straffesaker 

 Politiets håndtering og innvilgelse av søknader om våpentillatelse 

 Forvaltningsrevisjon om oppfølging av objektsikring  

 

POD har utviklet konkrete planer for oppfølging av merknadene påpekt av Riksrevisjonen i 

ovennevnte saker. POD skal rapportere på eventuelle avvik fra planene samt forslag til 

tiltak for å redusere avvik i 1. og 2. tertialrapport. I årsrapporten skal POD omtale status for 

arbeidet med å lukke avvik. Oppfølgingsplanene skal være tema i styringsdialogen og 
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omtales i årsrapporten. Det vises til egen omtale over når det gjelder oppfølging av avvik 

knyttet til objektsikring, våpenforvaltning og utstedelse av pass og lansere nasjonale ID-

kort med eID. 

 

8 FELLESFØRINGER FRA REGJERINGEN 
 

8.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet 

med sikte på å nå målene for dugnaden 

POD skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle 

rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.  

POD skal i årsrapporten redegjøre for hvordan PODs rekrutteringsarbeid har vært 

innrettet for å nå 5 pst.- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.  

Har POD hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har POD færre enn fem 

nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre 

personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre 

måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle 

virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært 

vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke 

har lykkes med å nå målene for dugnaden, jf. rundskriv H-3/18.  

 

8.2 Oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten skal prioritere innsatsen 

mot arbeidslivskriminalitet også i 2019. En samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet 

er avgjørende for å ivareta oppslutningen i samfunnet om finansieringen av velferdsstaten, 

konkurransevilkårene i næringslivet, rettssikkerhet, trygghet og lovlige lønns- og 

arbeidsvilkår for arbeidstakere, tilliten til myndighetene og trygghet for kvalitet og 

leveringsdyktighet ved kjøp av varer og tjenester. 

 

Det overordnede samfunnsmålet for innsatsen er redusert arbeidslivskriminalitet. For å 

redusere arbeidslivskriminalitet, skal de samarbeidende etatene innrette innsatsen mot å 

oppnå følgende mål: 

 

 Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert 

 Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle 

sine plikter 

 Oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til arbeidslivskriminalitet ved kjøp av 

varer og tjenester. 

 

Etatene skal innen 15. mars 2020 utarbeide en felles årsrapport for 2019 hvor det 

redegjøres for prioriteringer og resultater av a-krimsamarbeidet. I årsrapporten skal 

etatene rapportere om effekter av virkemiddelbruken på målene ved hjelp av 
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effektindikatorer som etatene definerer i fellesskap, jf. etatenes arbeid med felles mål- og 

resultatstyring for det tverretatlige samarbeidet. Videre skal rapporten inneholde en 

overordnet beskrivelse av tilstand og utvikling på området. 

 

I 2019 er det bevilget 20 mill. kroner for å styrke innsatsen i a-krimsentrene. Av styrkingen 

skal 10 mill. kroner gå til felles teknologistøtte og 10. mill. kroner til øvrig styrking av a-

krimsentrenes arbeid ut fra etatenes felles vurdereringer av hvor innsatsen gir størst 

effekt. 

 

8.3 Motvirke arbeidslivskriminalitet  

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i 

arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. POD skal ved tildeling av oppdrag og i opp-

følging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. POD skal i 

årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 

virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. rundskriv H-

8/17. 
 

8.4 Opptrappingsplan mot vold og overgrep  

POD skal delta i og bidra til samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølging av 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

koordinerer samarbeidet. I 2019 skal arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi mot 

vold og overgrep særlig prioriteres.  

 

9 STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2019 

Rapporteringen fra POD skal være kvalitetssikret og pålitelig. Med pålitelig rapportering 

menes det at rapporteringen skal være korrekt, innen fastsatt frist og i samsvar med de 

kravene som er stilt. Det gjelder all informasjon som formidles internt og eksternt.  

 

POD skal rapportere følgende: 

- 1. og 2. tertial 

- Årsrapport 

- Andre rapporteringer til etatsstyringsmøter som er særskilt spesifisert. 

 

Riksadvokaten skal ha kopi av tertial- og årsrapportene.  

 

9.1 Etatsstyringsmøter 

Ordinære etatsstyringsmøter mellom JD og POD i 2019: 

 

1. 5. april 2019 kl. 11.00-13.00 (årsrapport) 

2. 21. juni 2019 kl. 11.00-13.00  (1. tertialrapport) 

3. 25. oktober kl. 11.00-13.00  (2. tertialrapport) 
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I tillegg gjennomføres det særskilte etatsstyringsmøter om pass og nasjonal eID, 

utviklingsporteføljen og objektsikring. 

 

9.2 Nærmere om årsrapporten 

POD skal sende departementet årsrapporten for 2019 innen 1. mars 2020. Årsrapporten 

skal følge kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.5.1 og 2.3.3 og 

Finansdepartementets rundskriv R-115 om Utarbeidelse og avleggelse av statlige 

virksomheters årsregnskap. Årsrapporten med årsregnskap skal publiseres på PODs 

nettsider etter at rapporten er behandlet i årsrapportmøtet.  

 

Departementet ønsker at volumet på rapporteringen fra POD reduseres. Rapporteringen 

skal begrenses til de krav som følger av bestemmelsene og av R-115, og til krav og føringer  

omtalt i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av 

utviklingen under hvert virksomhetsspesifikt mål.  

 

Krav til statistikk som fremgår av vedlegg til dette tildelingsbrevet skal presenteres som 

vedlegg til årsrapporten. 

 

9.3 Nærmere om tertialrapportene 

Tertialrapportene skal fokusere på eventuelle vesentlige avvik fra fastsatte krav og 

redegjøre for korrigerende tiltak.  

 

Rapportering per 1. tertialrapport 

POD skal i 1. tertialrapport redegjøre for eventuelle vesentlige avvik fra fastsatte krav og 

redegjøre for korrigerende tiltak. I tillegg skal det rapporteres på de områdene som det er 

satt egne krav til rapportering per 1. tertial. Rapporteringen skal inneholde 

regnskapsstatus per 30. april 2019 samt en vurdering av budsjettet for hele året. Sammen 

med 1. tertialrapport skal POD sende etatens oppdaterte overordnede risikovurdering. Det 

vises til omtale under pkt. 7 over. 

 

Rapport per 2. tertialrapport 

POD skal i 2. tertialrapport gi en kort og overordnet resultatvurdering og resultatstatus for 

hvert av de virksomhetsspesifikke målene. Rapporteringen skal fokusere på eventuelle 

avvik fra fastsatte krav og korrigerende tiltak. I tillegg skal det rapporteres på de områdene 

som det er satt egne krav til rapportering per 2. tertial. Rapporteringen skal inneholde 

regnskapsstatus per 31. august 2019 samt en vurdering av budsjettet for hele året. Sammen 

med 2. tertialrapport skal POD sende etatens oppdaterte overordnede risikovurdering. Det 

vises til omtale under pkt. 7 over. 

   

Det vises for øvrig til vedlagte styringskalender (vedlegg 1) med dato for møter og frister 

for resultatrapportering.  
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10 BUDSJETTRAMMEN FOR 2019  

 

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 17. desember 2018 stilles følgende midler til 

disposisjon for POD i 2019:  

 

Kap. 440/3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 

 

Kap. 440                                                                                (i 1 000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 17 978 548 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 139 507 

Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og i 

vassdrag, kan overføres 

9 189 

Post 23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 28 163 

Post 25 Retur av asylsøkere med avslag og andre   

utlendinger uten lovlig opphold, 

overslagsbevilgning 

128 533 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres 

319 200 

 

Post 70 Tilskudd 4 700 

Sum        18 607 840 

Kap. 3440   
 

Post 01 Gebyr – pass og våpen 320 956 

Post 02 Refusjoner mv. 280 624 

Post 03 Salgsinntekter 76 614 

Post 04 Gebyr – vaktselskap 1 986 

Post 06 Gebyr – utlendingssaker 282 259 

Post 07 Gebyr – sivile gjøremål 1 105 679 

Post 08 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond 21 258 

Sum  2 089 376 

 

Tildeling til POD under kap. 440, post 70 skal dekke tilskudd til Politiidrett, Politihistorisk 

selskap og Politiets pensjonistforbund (4,5 mill. kroner). I tillegg delegeres ordningen med 

den årlige konferanse om politi og barnevernsvakter til POD (200 000 kroner).  

 

Bevilgningen under kap. 440, post 01 er disponert på følgende måte: 

  
 (i 1 000 kroner) 

Tildeling POD  17 978 548 

Sentrale avsetninger JD  38 100 

Sum post 440.01   18 016 648 
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Det ble bevilget 2 mill. kroner til en holdningskampanje mot nettrelaterte overgrep i 2018, 

jf. Innst. 6 S (2017-2018). Midlene overføres til POD i 2019.  

 

Viktige endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 01 (fra 2018 til 2019): 

Tiltak                                                                                                                  (mill. kroner) 

Helårsvirkning av ansettelse av nyutdannede fra Politihøgskolen i 2018 258,900 

Anskaffelse av nye politihelikopter 157,200 

Menneskehandelsteam i alle politidistrikt 21,100 

Gjennomføring av nærpolitireformen 17,000 

Pilot for barnehus i Sogn og Fjordane 1,500 

ID-kontroll: tap- og verifikasjonstjeneste, nasjonalt ID-kort for utlendinger og økt 

lagring og bruk av biometri 
-5,500 

Redusert kvote for overføringsflyktninger -4,500 

Prosjekt for videreutvikling av Ankomstsenter Østfold -14,300 

Lønn- og regnskapssenter Kristiansund -20,700 

Førstelinjearbeid i familieinnvandringssaker -29,500 

Nettogevinster fra nærpolitireformen -51,000 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen -85,507 

Nasjonal ekspert CEF Telecom  0,111 

Sentralisert etterforskning av mulige terrorrelaterte handlinger - overføring til PST -6,400 

Regnskapstjenester til DFØ  -15,540 

Transport av varetektsinnsatte - overføring til KDI -44,000 

Menneskehandel – etablering av sentral enhet - overføring til BLD -5,056 

Pensjon - videreføring av RNB 2018 26,000 

Økte utgifter til produksjon av pass (anslagsendring + parallelljustering) 63,900 

Overføring fra JD til POD, oppgaver og arbeids- og lønnsansvar 1,224 

Økt antall overføringsflyktninger fra 1 120 til 2 120 – konsekvensjustering 8,240 

Øke antall overføringsflyktninger fra 2 120 til 3 000 4,611 

Omdisponeringer -   JustisCert  3,898 

Politistillinger* 50,000 

Ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet** 24,000 

Juks i utlendingssektoren  4,520 

Arbeidslivskriminalitet 5,200 

Styrke etterforskningen av menneskehandel og vold og overgrep mot barn 37,000 

Statens barnehus*** 10,000 

Barnefaglig kompetanse asylkjeden 2,000 

Lønnsoppgjør 397,993 

Prisjustering 102,968 
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*Det er lagt til grunn en helårsvirkning for nye politistillinger på inntil 200 mill. kroner i 2020, for å legge til 

rette for tilsetting av flere polititjenestepersoner.  

 

** Fordeling av midlene: Oslo-området (16 mill. kroner), Kripos og Økokrim (8 mill. kroner), jf. omtale i 

Prop. 1 S (2018-2019). 

 

***Departementet legger til grunn at Statens Barnehus samlet får stilt til disposisjon 251,5 mill. kroner til 

drift i 2019. 

 

Viktige endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 21 (fra 2018 til 2019): 

 

Tiltak  (mill. kroner) 

Prosjekt for videreutvikling av Ankomstsenter Østfold -0,605 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen -0,711 

Redusert måltall for tvangsreturer  -6,000 

Prisjustering 4,101 

 

Viktige endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 25 (fra 2018 til 2019): 

 

Tiltak (mill. kroner) 

Færre tvangsreturer                        -76,43  

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen                          -1,010  

Prisjustering                            4,019  

 

Viktige endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 45 (fra 2018 til 2019): 

 

Tiltak (mill. kroner) 

Objektsikring, politiet* 171,000 

Datahaller** 148,200 

Prisjustering  20,280 

 

* På bakgrunn av de analyser som er gjort har POD laget en helhetlig plan for objektsikring hvor man skal 

lukke avvikene som er påvist av Riksrevisjonen. Den femårige planen, som også inkluderer sikring av 

operasjonssentraler som ikke er klassifisert som skjermingsverdige objekt, er av POD kostnadsestimert til 

om lag 300 mill. kroner. I planen er skjermingsverdige objekt gitt prioritet, og POD planlegger for at 

restrisikoen for dagens skjermingsverdige objekter vil være innenfor den nye sikkerhetslovens 

bestemmelser, slik POD forstår den, i løpet av 2020. Det er bevilget 171 mill. kroner til politiet til 

objektsikring i 2019, hvorav 142 mill. kroner er knyttet til planen omtalt ovenfor og 29 mill. kroner til 

redundanstiltak. Departementet legger til grunn at direktoratet kan planlegge innenfor planen på 300 mill. 

kroner over fem år på post 45.  

 

**Departementet legger til grunn at POD kan planlegge for de flerårige konsekvensene knyttet til prosjekt 

for datahall.  

 

 

 



  Tildelingsbrev 2019 POD   

 

 

  Side    31 

Kap. 442/3442 Politihøgskolen 

 

Kap. 442   (i 1 000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 629 942 

Sum  629 942 

Kap. 3442    

Post 02 Diverse inntekter 16 643 

Post 03 Salgsinntekter 18 507 

Sum  35 150 

 

Endringen i bevilgning fra 2018 skyldes konsekvenser av redusert opptak til 

bacheloravdelingen ved Politihøgskolen i 2018, kompensasjon for lønns- og prisstigning og 

effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform. 

 

Kap. 448 Grensekommissæren 

 

Kap. 448   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 5 636 

Sum  6 536 

 

Endringen i bevilgning fra 2018 skyldes kompensasjon for lønns- og prisstigning og 

effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform. 

 

Det vises til vedlegg 2 for omtale av budsjettfullmakter til POD i 2019.  

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Styringskalender 2019 

Vedlegg 2: Fullmakter 

Vedlegg 3: Statistikk 

Vedlegg 4: Oversikt over oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018 med frist i 2019 eller 

senere  
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11 VEDLEGG 

Styringskalender 2019                      Vedlegg 1 

   

 

Måned  Beskrivelse Tidspunkt 

Januar     

Februar 
Forklaringer til statsregnskapet for 
2018 - innspill til Meld. St. nr. 3 1. februar* 

  

 
Forslag til budsjettendringer og større 
omprioriteringer 1. halvår 2019 
(Revidert nasjonalbudsjett) 15. februar * 

Mars 

Årsrapport for 2018 inkludert 
årsregnskap + overordnede 
risikovurderinger for 2019 1. mars 

    

April Styringsdialogmøte (årsrapport 2018) 5.april 

 

 
Statsbudsjettet 2020 – Innspill til 
rammefordeling Ultimo april* 

Mai 
Rapportering 1. tertial + oppdaterte 
risikovurderinger  31. mai 

Juni 
Styringsdialogmøte (første 
tertialrapport) 

21. juni 
 

  

Statsbudsjettet 2019 – foreløpig innspill 
til budsjettendringer og 
omprioriteringer 2. halvår 2019 
(nysaldering) Ultimo juni* 

   

Juli   

August     

September 

Statsbudsjettet 2019 – innspill til 
budsjettendringer og omprioriteringer 
2. halvår 2019 (nysaldering)  15. september* 

 Innspill til langsiktige utgiftsbehov Medio september* 

  
Rapportering 2.tertial 2019 + 
oppdaterte risikovurderinger 1. oktober 

Oktober Prop. 1 S (2019-2020) legges frem 

 
Begynnelsen av 
oktober 

  Foreløpig tildelingsbrev sendes ut 

 
Begynnelsen av 
oktober 
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Styringsdialogmøte (andre 
tertialrapport) 25. oktober 

  

 
Statsbudsjettet 2021 – Endelige innspill 
til satsingsforslag, budsjettiltak og 
konsekvensjusteringer Ultimo oktober* 

November 
Frist for innspill til foreløpig 
tildelingsbrev 2020 1.nov 

Desember 
  

 
Stortinget behandler Prop. 1 S (2018-
2019) 
Tildelingsbrev sendes ut etter at 
Stortinget har behandlet Prop. 1 S 
(2019-2020) 

 Innen 15. 
desember 
Fortrinnsvis innen 
31. desember 

 

*) Departementet kommer nærmere tilbake til dette i særskilte bestillinger.  
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Fullmakter 2019         Vedlegg 2  

Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette 

unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Gjeldende vilkår for 

bruk av unntaksbestemmelsene fremgår av kgl.res. av 2. desember 2005 og redegjort for i 

Finansdepartementets rundskriv R-110/2017 Fullmakter i henhold til 

bevilgningsreglementet. Det vises også til Finansdepartementets veileder for statlig 

budsjettarbeid, jf. R-0634 B, som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.  

Nedenfor omtales ulike typer budsjettfullmakter. Først fullmakter som må delegeres for 

hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor. Dernest fullmakter som POD må søke JD om 

samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. Fullmaktene vil ev. kunne 

trekkes tilbake av JD dersom fullmaktene ikke nyttes etter forutsetningene.  

 

A. Budsjettfullmakt som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres til POD 

 

- Merinntektsfullmakt, jf. Prop. 1 S (2018-2019) romertallsvedtak II. Fullmakt til å 

overskride:  

o Bevilgningen under kap. 440, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 

3440, post 02 (Refusjoner mv.), post 03 (Salgsinntekter), post 04 (Gebyr – 

vaktselskap) 

o Bevilgningen under kap. 442, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 

3442, post 02 (Diverse inntekter) og post 03 (Inntekter fra Justissektorens 

kurs- og øvingssenter). 

 

- Bestillingsfullmakt, jf. Prop. 1 S (2018-2019)romertallsvedtak III. Fullmakt til å 

bestille varer utover den gitte bevilgning under kap. 440, post 01, men slik at samlet 

ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 150 mill. kroner. 

 

- Nettobudsjetteringsfullmakt, jf. Prop. 1 S (2018-2019) romertallsvedtak VI. Fullmakt 

til å trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra 

salgsinntekter, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige 

inntekter, post 29 Ymse.  

 

- Fullmakt til å belaste kap. 471, post 71 Statens erstatningsansvar iht. retningslinjer 

gitt i JDs rundskriv G-01/2017.  

 

- Fullmakt til å belaste kap. 471, post 72 Erstatning i anledning strafforfølgning. 

Bevilgningen på kap. 471, post 72 belastes ved dekning av erstatning i anledning 

strafforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31 og ved dekning av motpartens 

sakskostnader etter straffeprosessloven § 438. Det er Statens sivilrettsforvaltning 

som avgjør krav om erstatning i anledning strafforfølgning og utbetaler erstatning, 

jf. straffeprosessloven § 449 og delegasjonsvedtak av 9. desember 2003. Når staten 

blir dømt til å betale motpartens sakskostnader etter straffeprosessloven § 438 
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belastes utbetalingen post 72. Utbetalingen gjøres av politidistriktet eller 

påtalemyndigheten som utøver statens partsstilling i saken, ikke av domstolen. 

Forsinkelsesrenter av sakskostnadene som påløper frem til en måned etter at 

dommen ble rettskraftig kan belastes kap. 471, post 72. Forsinkelsesrenter som er 

påløpt etter dette tidspunktet belastes virksomhetens driftsbudsjett. Blir staten 

dømt til å betale saksomkostninger og beløpet overstiger 2 mill. kroner, skal Justis- 

og beredskapsdepartementet varsles om utbetalingen. 

 

- Fullmakt til å belaste kap. 414, post 01 og kap. 466, post 01 til statens utgifter til 

forsvarer, bistandsadvokater, tolk, og vitner og følgepersoner i forbindelse med 

avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner, jf. Prop. 112 L (2014–

2015) punkt 15.3 og 15.4, Lovvedtak 91 (2014–2015). 

 

- Fullmakt til å belaste kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter, post 21 Spesielle 

driftsutgifter. Posten dekker utgifter til godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til 

forliksrådenes medlemmer og nødvendige kompetansehevende tiltak. 

 

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskftning av utstyr på de vilkår som fremgår av 

rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.  

 

- Fullmakt til å inngå leieavtaler (eksklusive husleieavtaler) og avtale om kjøp av 

tjenester utover budsjettåret, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.  

 

- Fullmakt til å inngå husleieavtaler på de vilkår som fremgår av instruks om 

håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, senest oppdatert 13. januar 

2017 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

- Overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under 

driftsbevilgninger over samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av 

bevilgningen over post 01, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 Fullmakter i 

henhold til bevilgningsreglementet. 

 

B. Budsjettfullmakt som POD må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i 

hvert enkelt tilfelle 

 

- Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende 

innsparing i de fem påfølgende budsjettår, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-

110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.  
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- Overføring av inntil 5 pst. av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste, på de vilkår 

som fremgår av rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. 

POD sendes søknad til JD i forbindelse med regnskapsrapporten per 31. desember.  
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Statistikk           Vedlegg 3 

11.1  Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling 

POD skal sammen med Riksadvokaten hvert tertial og sammen med årsrapporten legge 

frem en rapport, inkludert vurderinger, som viser utviklingen i anmeldte lovbrudd og 

straffesaksbehandlingen (STRASAK-rapporten). Denne statistikken skal også publiseres 

på https://www.politiet.no/. 

 

Innhold i statistikk som skal publiseres avklares mellom JD og POD i styringsdialog 

og/eller fagdialog.  

 

Statistikken over straffesaksbehandlingen skal omhandle: 

 

 Saksbehandlingstid, samlet og etter kriminalitetstype – nasjonalt og for det enkelte 

politidistrikt 

 Oppklaringsprosent, samlet og etter kriminalitetstype – nasjonalt og for det enkelte 

politidistrikt 

 Restanser (IPA over 3 måneder og IPA over 12 måneder) samlet og etter 

kriminalitetstype – nasjonalt og for det enkelte politidistrikt 

 Etterlevelse av frister for tilrettelagte avhør 

 Inndragning; antall og beløp 

 

11.2  Statistikk over våpenbeslag 

POD skal i årsrapporten rapportere; 

 Oversikt over hvilke våpentyper som beslaglegges i straffesaker og om våpenet er 

registrert i det sentrale våpenregisteret.  

   

11.3  Sikkerhet og beredskap 

POD skal hvert tertial og i årsrapporten rapportere i tråd med fastlagt mal på: 

Tiltakene i NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli- kommisjonen, Meld St. 21 (2012-2013) 

Terrorberedskap og Meld St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn. 

Stortinget skal årlig informeres om omfanget av politiets punktbevæpning. POD skal 

derfor registrere omfanget av politiets punktbevæpning. POD skal innen 10. august hvert 

år rapportere på politiets omfang av punktbevæpning per 31. juli: 

 Hvilke steder har det vært eller er det punktbevæpning siden siste rapportering? 

 I hvilket tidspunkt har det vært punktbevæpning? 

 

11.4  Migrasjon 

POD skal legge frem følgende statistikk i årsrapporten (med mindre annet er særskilt 

avtalt med departementet): 

https://www.politiet.no/
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 Retur av personer uten lovlig opphold: 

- Antall gjennomførte returer pr. måned, fordelt på destinasjon, nasjonalitet og 

kategori  

- Antall gjennomførte returer pr. måned av mindreårige, fordelt på destinasjon, 

nasjonalitet og kategori og om botid overskrider 4 eller 5 år  

- Antall gjennomførte returer pr. måned av personer ilagt straffereaksjon i Norge 

fordelt på destinasjon, nasjonalitet og kategori  

- Antall charter pr. måned fordelt på destinasjon og antall uttransporterte 

- Direkte uttransporteringsavhengige kostnader pr. måned fordelt på kategoriene 

asyl, Dublin og bort- og utviste, samt antall returer 

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på politiets utlendingsinternat på Trandum 

- Gjennomsnittlig og median oppholdstid på politiets utlendingsinternat på 

Trandum 

- Antall personer i særskilt tilrettelagt innkvarteringssted og gjennomsnittlig 

oppholdstid 

- Antall mindreårige m/familie og enslige mindreårige. 

 

 ID-avklaring 

- Saker der det er avdekket falsk ID eller imposter, både i Norge og ved innreise 

til Norge 

- Avdekkede saker der det er gitt opphold på uriktig grunnlag (ID) 

- Antall og andel som har gyldige reisedokumenter ved søknad om asyl, og 

hvorvidt disse ble fremskaffet frivillig eller gjennom bruk av tvang 

- Status på arbeidet for å nå målet om raskere avklaring av identitet (kvalitativ 

rapportering) 

- Antall saker politiet mottar for effektuering fordelt på om ID er tilstrekkelig 

avklart for å få gjennomført retur, og om ID ikke er avklart. 

 

11.5  Annen rapportering 

Politidirektoratet skal rapportere på følgende i årsrapporten: 

 Bruk av konfliktråd 

 Bruk av Støttesentre for kriminalitetsutsatte 

 Bruk av elektronisk kontroll ved kontaktforbud (omvendt voldsalarm) 
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Oversikt over oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018 med frist i 2019 eller 

senere                    Vedlegg 4 

         

 

 

Oppdragsbrev Brevdato Oppdrag/sak 

Frist for 
rapportering/ 
gjennomføring 

Oppdragsbrev 
nr. 2/2018 02.05.2018 

Utvikling, implementering og drift av inn- og 
utreisesystemet i Schengen-samarbeidet 
(EES) og systemet for fremreisetillatelse til 
Schengen-området (ETIAS) 30.06.2021 

Oppdragsbrev 
nr. 4/2018 02.10.2018 

Opplysninger fra utlendingsmyndighetenes 
registre. Utredning av alternative muligheter 
for utlevering av opplysninger fra 
utlendingsmyndighetene til politiet 

15.01.2019 og  
01.03.2019 

Oppdragsbrev 
nr. 5/2018 10.10.2018 

Crisis Management Exercise 2019. POD, 
aktuelle særorgan    

Oppdragsbrev 
nr. 6/2018 22.10.2018 

Alternative helikopterløsninger i Nord-Norge 
for politiets beredskap 01.06.2019 

Oppdragsbrev 
nr. 7/2018 17.12.2018 Bruk av droner 15.02.2019  

Oppdragsbrev 
nr. 9/2018 08.11.2018 

Helhetlig vurdering av politiets øvings- og 
opplæringsaktivitet 20.01.2019 

Oppdragsbrev 
nr. 10/2018 26.11.2018 

Struktur for utstedelse av pass og nasjonale 
ID-kort 31.12.2020 

Ordinært brev 11.10.2018 

DNA-analyser for bruk i strafferettspleien. 
Konkretisering av løsning, fremdriftsplan og 
kvalitetssikrede kostnadsestimater 15.05.2019 

Oppdrag gitt i 
tildelingsbrevet 
for 2018 Brevdato Oppdrag/sak 

Frist for 
rapportering/ 
gjennomføring 

Tildelingsbrevet 
for 2018 16.01.2018 O3: Evaluering av politiets situasjonssenter 01.06.2019 

Tildelingsbrevet 
for 2018   

O11: Opprette to enheter for 
dyrevelferdskriminalitet 

30. april 2019 
(1. tertial) 

Tildelingsbrevet 
for 2018   

O14: Ankomstsenterfunksjonen og 
gjennomføring av PUMA-prinsippene 31.12.2019 

Tildelingsbrevet 
for 2018   O19: Utarbeide indikatorer for politiet 01.10.2019 


