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1 INNLEDNING 

Det vises til Prop. 1 S (2019–2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Innst. S. 

nr. 6 (2019–2020). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige 

budsjettvedtak av 12. desember 2019 og presenterer de økonomiske rammene for POD i 

2020, jf. økonomireglementet § 7 og bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.5. 

 

Tildelingsbrevet for 2020 tar utgangspunkt i målene som er satt i Prop. 1 S (2019–2020) og 

de hovedutfordringene som er særlig relevante for Politidirektoratet (POD) og politi- og 

lensmannsetaten. Mål, styringsparametere, resultatkrav og oppgaver i dette 

tildelingsbrevet legger grunnlaget for departementets oppfølging av POD i 2020. 

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. Departementet legger til grunn at virksomheten videreføres i samsvar 

med gjeldende regelverk og instrukser, herunder departementets instruks til POD. Det 

forutsettes også at POD i nødvendig grad ved behov bistår ved henvendelser fra andre 

virksomheter.  

 

POD har et selvstendig ansvar for å informere departementet om vesentlige risikoer og 

avvik i forhold til virksomhetens oppgaver slik de fremkommer av tildelingsbrev og 

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

Bestemmelser om Økonomistyring i staten.     

 

 

2 SAMFUNNSOPPDRAG 

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

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

alminnelige velferd for øvrig, jf. politiloven § 1.   

 

 

3 HOVEDUTFORDRINGER I 2020 

Budsjettåret 2020 blir et konsolideringsår for nærpolitireformen. Organiseringen av politiet 

ble endret i 2018. Selv om tiltakene i kvalitetsdelen av reformen har gitt bedre og likere 

kvalitet på politiets oppgaveutførelse, blant annet på etterforskningsområdet og beredskap, 

må endringsarbeidet fortsette også i 2020. Etterforskningsfeltet er styrket i budsjettet, og 

det er øremerket midler til å øke antallet politiårsverk. Økningen i antallet politiårsverk 

skal medføre en forbedring i kapasiteten hos politipatruljen. Det vil ta tid før alle effektene 

av reformen vises fullt ut. Regjeringen vil gi politidistriktene større handlingsrom og bedre 

evne til å håndtere driftsoppgaver mens de står i reform. Det vil derfor heller ikke i 2020 bli 
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stilt krav om realisering av gevinster fra politireformen. Politiet må imidlertid planlegge for 

uttak av gevinster fra reformen fra 2021 samt for at ABE-reformen følges opp gjennom 

aktiv planlegging slik at krav om effektivisering og gevinstrealisering reelt sett ikke 

medfører reduksjon av aktivitet i politiets kjernevirksomhet. POD skal i tertial- og 

årsrapporter rapportere om hvordan dette følges opp, jf. oppdrag 12 omtalt under.  

 

Det har lenge vært et mål å oppnå en politidekning nasjonalt på to politiårsverk per 1000 

innbyggere innen 2020. POD må sørge for at politibemanningen økes slik at målet om 

minst to politiårsverk per 1000 innbyggere nås senest i løpet av 3. tertial 2020.  

 

Situasjonen på straffesaksområdet er krevende, med en negativ trend i saksavviklingen 

over tid. Det er viktig at politidistriktene vurderer ressursbruken på straffesaksområdet og 

sørger for at straffesakene får en effektiv og god behandling i tråd med riksadvokatens 

føringer og prioriteringer. Politiet må ha en tett dialog med statsadvokatene om 

prioritering av saker, basert på situasjonen i politidistriktet, og utarbeidelse av tiltak for 

raskere avvikling av straffesaker samtidig som en opprettholder nødvendig kvalitet.  

  

Politiet utfører viktige oppgaver og behandler store mengder sensitiv informasjon, noe 

som gjør etaten til et attraktivt mål for etterretning og angrep i det digitale rom. Dersom 

politiet rammes av et alvorlig dataangrep, kan dette få konsekvenser for liv og helse, 

politiets operative evne og personvernet, noe også Riksrevisjonen har pekt på i Dokument 

1 (2019-2020). God informasjonssikkerhet er derfor en forutsetning for at politiet kan løse 

sine oppgaver på en effektiv og sikker måte. 

 

 

4 MÅL, STYRINGSPARAMETER OG OPPDRAG FOR 2020 

 

Målene for politiet i 2019 videreføres i 2020:  

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. 

 

Politiet har en viktig rolle i en rekke strategier og handlingsplaner, jf. punkt 4.6.  

 

4.1 Mål 1: Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas 

Samfunnssikkerheten påvirkes av utviklingen i vårt eget samfunn, men også av globale 

utviklingstrekk. Regjeringen ønsker å videreutvikle et trygt og godt samfunn med tillit 

mellom borgerne og myndighetene. Befolkningen skal kunne forvente bistand fra politiet i 

faresituasjoner. Når politiet og andre samfunnsaktører håndterer alvorlige og uønskede 
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hendelser raskt og adekvat, ivaretas sikkerheten og tryggheten. Videre er 

kontraterrorarbeid viktig for befolkningens trygghet og for nasjonal sikkerhet.  

 

Politiet skal også være en pådriver for godt samarbeid mellom nødetatene og de øvrige 

beredskapsaktørene i forbindelse med beredskapsplanlegging, øvelser og krisehåndtering.  

 

I tråd med fastlagte planer skal politiet legge til rette for at politiets nasjonale 

beredskapssenter er fullt ut operativt i løpet av 2020. 

 

Mål 1:  Befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

POD skal vurdere hvordan politietatens aktiviteter og resultater, på kort og lang sikt, 

ivaretar befolkningens trygghet og sikkerhet.  

 

Styringsparameter 1:  Politidekning  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

I løpet av 3. tertial 2020 skal politibemanningen nasjonalt være minst to politiutdannede 

tjenestepersoner per 1 000 innbyggere. Økningen skal medføre en bedret kapasitet i 

politipatruljen.  

 

 

Styringsparameter 2:  Opplevd trygghetsfølelse 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

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 politiets nasjonale innbyggerundersøkelsen.     

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Andelen som føler seg trygg skal være lik eller bedre enn i 2019. 

Styringsparameter 3:   Responstid  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Krav til 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. At 

politiet responderer raskt ved slike hendelser er en indikasjon på i hvilken grad 

befolkningens trygghet og sikkerhet er ivaretatt. Politiets responstid viser tiden det tar 

fra politiet mottar en melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.  
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Oppdrag 3: Lukke avvik i våpenforvaltningen i henhold til plan   

Rapportering: Tertial- og årsrapport  

POD skal i 2020 lukke de resterende avvik påpekt av Riksrevisjonen i Revisjonsrapport 

for 2017 om politiets behandling av våpensaker. POD skal rapportere på fremdrift i PODs 

tiltaksplan. 

 

Oppdrag 4:   Lukke avvik knyttet til IKT-sikkerhet, jf. merknader fra 

Riksrevisjonen i Dokument 1 (2019-2020)   

Rapportering: Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: Kravet til responstid endres ikke, og er på samme nivå som 

i 2019.  

Styringsparameter 4:   Aksesstid på nødnummer 112 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

At politiet nås raskt ved nød og ved øyeblikkelig behov for hjelp er en indikasjon på i 

hvilken grad befolkningens trygghet og sikkerhet er ivaretatt. 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

95 prosent av alle anropene til nødnummer 112 skal være besvart innen 20 sekunder. 

Oppdrag 1: Lukke avvik for de skjermingsverdige objektene i henhold til 

plan 

Rapportering: 

 

Annenhver måned 

POD skal implementere nødvendige tiltak knyttet til grunnsikring av skjermingsverdige 

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

skjermingsverdige objektene til politiet skal være sikret i samsvar med ny sikkerhetslov 

med forskrifter innen utgangen av 2020.  

Departementet vil avholde særskilte styringsdialogsmøter med POD, hvor tema er 

statusrapportering i henhold til plan. 

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

ID-kort med eID i henhold til plan 

Rapportering: Månedlig eller etter avtale med departementet 

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

POD skal ved utstedelse av pass og nasjonale ID-kort med eID sikre etterlevelse av 

nasjonalt og internasjonalt regelverk. POD skal også sikre at gjeldende nasjonale og 

internasjonale sikkerhetsstandarder for systemer, organisasjon og prosesser etterleves.  
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Sikre tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet i politiets IKT-tjenester.    

POD skal utarbeide plan og iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvikene, jf. 

Dokument 1 (2019-2020) fra Riksrevisjonen, og rapportere på dette arbeidet.   

 

Oppdrag 5: Utarbeide en rapport på politiets kontraterrorarbeid   

Rapportering: Eget vedlegg i årsrapporten  

POD skal i årsrapporten for 2020 gi en vurdering av hvordan politiets kontraterrorarbeid 

bidrar til å oppnå det overordnede målet om at befolkningens trygghet og sikkerhet 

ivaretas. Rapporten skal også inkludere en vurdering av effekten knyttet til arbeid mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme, og der det er relevant politiets bidrag i 

internasjonale fredsoperasjoner.   

 

 

Mobilbasert befolkningsvarsling 

I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått bevilget penger til videre utredning om 

mobilbasert befolkningsvarsling. Denne oppgaven vil bli gitt Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men POD må være forberedt på å bidra inn i 

arbeidet. Departementet vil komme tilbake med eget brev her.   

 

4.2 Mål 2: Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging 

Politiet skal bidra til å redusere sårbarhet i samfunnet og ivareta sikkerheten gjennom å 

forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Forebygging er således i kjernen av 

politiets samfunnsoppdrag jf. politiloven § 1, og skjer innenfor alle politiets 

virksomhetsområder.  

 

Gjennom effektiv forebygging og tidlig innsats kan kriminalitet og uønskede hendelser 

unngås. Effektiv forebygging kjennetegnes av samordnet innsats på tvers av egen 

virksomhet og øvrige aktører/sektorer. Samlet og koordinert innsats fra relevante aktører 

effektiviserer forebyggingen og redusere kriminaliteten. Etterretning gir god oversikt over 

kriminalitetstruslene.  

 

Mål 2:    Redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

POD skal vurdere hvilken antatt effekt politiets aktiviteter og resultater har hatt på 

målet om redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging.   
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Styringsparameter 5:   

 

Forebygging av vold og seksuallovbrudd 

 

Rapportering: Årsrapport 

Vold og overgrep er prioriterte områder innen forebygging og bekjempelse, herunder 

vold og overgrep mot barn og mishandling i nære relasjoner.  

POD skal gi en kvalitativ vurdering av det forebyggende arbeidet og effekten av arbeidet 

innen disse områdene.  

 

Styringsparameter 6:  

  

Forebyggende samarbeid med kommunene og andre lokale 

aktører 

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Årsrapport 

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

grad politiet lykkes med lokal forankring og samhandling. 

POD skal gi en kvalitativ vurdering av hvordan politiråd, politikontaktordningen samt 

næringslivskontaktene bidrar til god forebygging og samhandling med kommunene og 

andre relevante aktører. Det er et mål om at politiet skal ha en politiavtale med alle 

landets kommuner.  

 

Styringsparameter 7:  

  

Forebygging av IKT-relatert kriminalitet  

Rapportering: Årsrapport 

Mer effektiv forebygging og bekjempelse av IKT-relatert kriminalitet vil bidra til å 

redusere kriminaliteten i samfunnet.  

POD skal gi en kvalitativ vurdering av arbeidet med å utvikle politiets arbeid mot 

kriminelle trusler knyttet til digitale tjenester, internett og IKT-systemer. I 

rapporteringen skal POD også redegjøre for politiets arbeid på disse områdene, samt gi 

en kvalitativ vurdering av effekten arbeidet har hatt. 

 

Styringsparameter 8: 

 

Effekt av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats i 

særlige utsatte områder 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport 

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 i Oslo. I årsrapporten 

skal det gis en kvalitativ vurdering av effekten av særskilte midler til 

kriminalitetsforebyggende innsats i utsatte områder, inkludert områdesatsingene i Oslo. 
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Oppdrag 6:  

  

 Etablering av dyrevelferdsenhet i Troms politidistrikt i 2020 

Rapportering:  Andre tertial- og årsrapport   

POD skal etablere en ny enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet i Troms 

politidistrikt i løpet av 2020.    

 

Oppdrag 7: 

 

Utarbeide et felles grunnlag for kapasitetsplanlegging innenfor 

straffesakskjeden sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet,  

Domstolsadministrasjonen og Sekretariatet for konfliktrådene. 

KDI tar initiativ til samarbeidet - og leder og koordinerer arbeidet.    

Rapportering: Eget vedlegg i årsrapporten til Kriminalomsorgsdirektoratet 

For å bedre kunne bedømme fremtidig saksvolum i straffesakskjeden er det behov for et 

felles prognose- og analysearbeid fra de ulike aktørene i straffesakskjeden. Dette vil 

kunne øke kunnskapsgrunnlaget for dagens og fremtidig kriminalitetsbilde, og bedre 

samarbeidet på tvers av fag- og ansvarsområder.  

 

Oppdrag 8: 

 

POD skal, i samarbeid med Domstolsadministrasjonen, 

Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for 

konfliktrådene, utarbeide en felles analyse av tidsbruken fra 

lovbrudd begås til straffegjennomføringen av ungdomsstraff/ 

ungdomsoppfølging starter. Sfk vil ta initiativ til, lede og 

koordinere samarbeidet. 

Rapportering: Frist 30. juni 2020. Sfk leverer felles rapport om oppdraget.  

Nordlandsforsknings følgeevaluering «Mellom hjelp og straff – fungerer nye 

straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?» viser at for å få mest mulig gunstig 

effekt av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, må tiden fra 

lovbrudd til start på straffegjennomføringen reduseres betraktelig. 

Virksomhetene skal i samarbeid analysere tidsbruk fra lovbrudd begås og til 

straffegjennomføring starter, samt vurdere tiltak for å begrense denne tidsbruken. Sfk  

leverer inn felles rapport om oppdraget, og POD bes bistå i dette arbeidet.    

 

Oppdrag 9: 

 

POD skal i 2020 sammen med Skatteetaten gjennomføre en 

evaluering av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter 

(NTAES). POD og Skatteetaten skal forankre et mandat for 

evaluering i Det sentrale samarbeidsforum, der alle etatene i 

NTAES er representert.  

Rapportering: Årsrapporten  

NTAES ble i 2016 etablert ved ØKOKRIM for å styrke innsatsen mot økonomisk 

kriminalitet, inkludert arbeidslivskriminalitet. Jf. regjeringens strategi mot 

arbeidslivskriminalitet skal det gjøres en evaluering av NTAES i 2020. 
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Oppdrag 10: 

 

POD skal sammen med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene 

utrede muligheten for at politiet og Skatteetaten kan få direkte 

tilgang til konkursregisteret. Arbeidet skal ledes av 

Brønnøysundregistrene.  

Rapportering: Årsrapporten  

Departementet vil komme tilbake med oppdragsbeskrivelse i eget brev.  

 

 

4.3 Mål 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, samtidig som kvaliteten er forsvarlig. Fornuftig ressursbruk og 

alvorlighetsgrad i den enkelte sak må veies opp mot sannsynligheten for oppklaring. 

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

straffesaksbehandling. 

 

God kvalitet og effektiv saksbehandling henger blant annet sammen med evnen til å 

rekruttere og beholde kvalifisert personell på etterforskningsfeltet over tid. Det er satt av 

83 mill. kroner til styrking av politidistriktenes driftsbudsjett. Midlene skal gå til å styrke 

politiets etterforskningskapasitet, herunder påtalearbeid.  

 

For å sikre bedre framdrift i sakene i politiet bes POD sørge for at politijuristene raskt får 

fullført grunnopplæring, samt at det er tilstrekkelig kapasitet ved PHS til gjennomføring av 

denne opplæringen.   

 

Mål 3:  Effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

POD skal vurdere hvilken antatt effekt politiets aktiviteter har hatt på målet om effektiv 

straffesaksbehandling med høy kvalitet.   

 

Styringsparameter 9:   

  

Straffesaksrestanser   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Resultatene knyttet til straffesaksrestanser i 2020 skal være bedre enn 

resultatene pr. 31. desember 2018.   
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Styringsparameter 10: Saksbehandlingstid og oppklaringsprosent for alvorlig 

integritetskrenkende kriminalitet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

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) 

- Voldtektssaker; saksbehandlingsfrist på 130 dager for oppklarte voldtektssaker  

- Oppklaringsprosenten i disse sakene skal opprettholdes. 

 

Oppdrag 11: POD skal i 2020, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Oslo 

universitetssykehus, på sitt ansvarsområde legge til rette for at 

Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø (RGS) skal kunne 

utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien slik Stortinget har 

vedtatt, jf. Innst. 390 S (2017-2018). Siktemålet er at RGS kan 

begynne å levere analyser våren 2021. 

Rapportering: Årsrapport  

For å sikre nok kapasitet innen DNA-analyser for politiets etterforskning skal det i 2020 

legges til rette for at Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø (RGS) kan utføre 

DNA-analyser til bruk i strafferettspleien fra og med våren 2021.    

   

Oppdrag 12:   Riksadvokaten og POD skal i fellesskap komme fram til aktuelle 

tiltak som kan iverksettes innenfor sine respektive ansvarsområder 

for å oppfylle målet  om mer effektiv straffesakskjede med høy 

kvalitet. 

Rapportering: Tertial- og årsrapport  

Situasjonen på straffesaksområdet er krevende, med en vedvarende negativ utvikling 

over tid på flere parametere innenfor straffesaksavviklingen. Resultatene her må 

forbedres, og politiet og høyere påtalemyndighet må samarbeide for å oppnå dette. Det 

felles forbedringsarbeidet må ta utgangspunkt i en analyse av utfordringene både 

nasjonalt og i det enkelte politidistrikt. Tiltakene som settes inn kan være på nasjonalt 

nivå, men det må også være mulig å benytte forskjellige virkemidler i de ulike 

politidistriktene dersom utfordringsbildet tilsier det.   

 

 

4.4 Mål 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. Returarbeidet er også viktig for å bevare tilliten til asylinstituttet og å 
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redusere offentlige utgifter, bl.a. utgifter til opphold i asylmottak. Signaleffekten av rask 

retur kan bidra til å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov. 

Det er viktig å kjenne identiteten til personene som oppholder seg i riket. Ved at politiet 

registrerer riktig identitet sikres korrekte vedtak i forvaltningen. Utlendinger med ukjent 

identitet som oppholder seg i landet kan utgjøre en risiko for samfunnssikkerheten og føre 

til økt kriminalitet. Virksomhetene i utlendingsforvaltningen må samarbeide godt, 

herunder om ankomstberedskap i tilknytning til masseankomster av asylsøkere. God 

grense- og territorialkontroll vil bidra til at de som kommer til landet har avklart identitet.  

 

Når det gjelder Brexit er det fortsatt uklart om det blir en avtale mellom EU og 

Storbritannia. Både med og uten en avtale 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 

POD skal vurdere 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.   

  

Styringsparameter 11:    Antall returer av personer uten lovlig opphold    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering:  

 

Tertial- og årsrapport  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Politiet skal i 2020 uttransportere 4280 personer uten lovlig opphold i Norge.  

- Politiet skal prioritere returer som gir effektiv utnyttelse av ressurser, 

kriminalitetsforebygging, viktige signaleffekter og god måloppnåelse for hele 

migrasjonskjeden.      

- 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 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Færre restanser i 2020 enn ved utgangen av 2019 
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Styringsparameter 13:                                  «Påklagde avslagssaker beskyttelse» (asyl): Samlet 

saksbehandlingstid fra asylsøknaden fremmes hos politiet til 

klagen er ferdigbehandlet i Utlendingsnemnda (UNE)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- (ved avvik) og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

For påklagde «avslagssaker beskyttelse» skal samlet saksbehandlingstid ikke overstige 

åtte måneder for 80 prosent av sakene. Resultatkravet omfatter avslagssakene fra 

innregistrert klage hos politiet til klagen er ferdigbehandlet hos UNE. 

Omgjøringsanmodninger fremmet til UNE inkluderes ikke. POD rapporterer bare på 

egen saksbehandlingstid.  

 

 

4.5 Mål 5: Tilgjengelige tjenester med god service 

Tilgjengelige tjenester med god service overfor befolkning og virksomheter innebærer 

både fysisk og digital tilgjengelighet, og omfatter også forvaltningstjenester og sivil 

rettspleie. God service innebærer god og effektiv saksbehandling i tråd med regelverk og 

forventninger fra brukerne og samfunnet.  

 

Mål 5:   Tilgjengelige tjenester med god service    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

POD skal vurdere hvilken antatt effekt politiets aktiviteter og resultater har hatt på 

målet om tilgjengelige tjenester med god service.    

 

Styringsparameter 14:                                  Effektivitet og kvalitet i forvaltningstjenestene og i sivil 

rettspleie  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport  

Resultatkrav/ambisjonsnivå: Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

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

POD publiserer relevant resultatinformasjon på politiet.no. 

Personer som svarer at det er lett å komme i kontakt med politiet skal være flere enn, 

eller lik andel, som i 2019 målt ved politiets innbyggerundersøkelse  

 

Styringsparameter 15:                                  Befolkningens tillit til politiet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Tilliten skal være høyere enn eller lik 2019. 
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Styringsparameter 16:                                  Tilgjengelighet til politiet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

Personer som svarer at det er lett å komme i kontakt med politiet skal være flere enn, 

eller lik andel, som i 2019 målt ved politiets innbyggerundersøkelse  

 

 

4.6 Gjeldende strategier og handlingsplaner 

Politiet har en viktig rolle i en rekke strategier og handlingsplaner, jf. vedlegg 3. Oppgaver 

og tiltak som går frem av handlingsplanene må avveies mot øvrige mål- og resultatkrav og 

løses innenfor politiets tilgjengelige ressursramme. 

 

 

5 ØVRIG RAPPORTERING, INFORMASJON OG OPPDRAG  

 

5.1 Oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 

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

mot arbeidslivskriminalitet også i 2020. Innsatsen skal omfatte både forebygging og 

bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og skal ha et helhetlig aktørperspektiv. 

 

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 målet 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 arbeide systematisk med kunnskap og analyser som grunnlag for gode 

beslutninger om egen og tverretatlig innsats. Etatene skal prioritere arbeidet med korrekt, 

sikker og effektiv behandling av informasjon, herunder sikre nødvendig teknologistøtte. 

 

Etatene skal innen 15. mars 2021 utarbeide en felles årsrapport for 2020 hvor det 

redegjøres for prioriteringer og resultater av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. I 

årsrapporten skal etatene rapportere om effekter av innsatsen ved hjelp av 
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effektindikatorer som etatene har definert i fellesskap. Videre skal rapporten inneholde en 

overordnet beskrivelse av tilstand og utvikling på området. 

 

5.2 Ny sikkerhetslov 

Departementet viser til ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og ny lov om nasjonal 

sikkerhet (sikkerhetsloven) og vil understreke viktigheten av at virksomheten setter 

sikkerhet på dagsorden. I tilknytning til arbeidet med implementering av den nye loven, er 

det særlig viktig at virksomhetene gjør gode skade- og risikovurderinger med 

utgangspunkt i de grunnleggende nasjonale funksjoner som JD har identifisert. Dette må 

ligge til grunn for riktige og kostnadseffektive sikringstiltak. Sikringstiltakene skal bidra til 

etablering av et forsvarlig sikkerhetsnivå. Det er særlig viktig å vurdere objekt klassifisert 

etter det tidligere regelverket i lys av det nye regelverket.  

 

5.3 Utviklingsporteføljen 

POD skal i dialog med departementet gjennomgå utviklingsporteføljen for å justere denne 

med sikte på å sikre en god innretning og prioritering av porteføljen. Evnen til å levere 

riktig løsning med god kvalitet innenfor fastsatte tidsfrister og kostnader skal ha klar 

prioritet.] I de tertiale rapporteringene skal det rapporteres på overordnet status slik det 

ble gjort i 2019, 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, 

men POD må dokumentere at midlertidige omfordelinger tilbakeføres og brukes til 

formålet i løpet av prosjektperioden. 

 

5.4 Bistand til Justis- og beredskapsdepartementet  

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

regelverksutvikling og annet arbeid. I 2020 må POD blant annet bistå i arbeidet med ny 

grenseforskrift og arbeid med langtidsplanen. Videre må POD legge til rette for at ny 

våpenlov kan tre i kraft fra 2021.  

 

5.5 Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme 

POD skal i 2020 gjennomføre en nasjonal tverrfaglig konferanse for å øke kunnskapen om 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme mellom relevante samarbeids-

aktører, jf. tiltak i Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  
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5.6 Neste generasjons nødnett 

Staten har en avtale med Motorola om drift og vedlikehold av dagens Nødnett til 2026. Det 

er behov for en framtidig løsning som kan tilby mobile bredbåndstjenester ettersom 

brukernes behov er i utvikling og kontraktsperioden med Motorola utløper. En sømløs og 

samordnet overgang fra dagens Nødnett til ny plattform er nødvendig for å sikre fortsatt 

samvirkegevinster.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sammen med Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom), gjennomfører en konseptvalgutredning om hvordan 

nødetaters og andre beredskapsaktørers behov for å kunne dele oppdragskritisk 

informasjon bør dekkes i fremtiden. Arbeidet gjennomføres iht. eget mandat og fristen for 

KVUen er 1. juni 2020. POD må i 2020 sette av ressurser til å delta i arbeidet med 

utarbeidelse av neste generasjons nødnett.  

 

5.7 Helikopterberedskap i Nord-Norge  

Det tas sikte på å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. 

Planlagt idriftsetting er i løpet av 2022. JD vil igangsatte en konkurranse og innhente 

anbud. Det er foreslått at denne basen også legges til rette for å dekke politiets behov, 

inklusive dagens beredskap på en time. Det legges opp til at NAWSARH-prosjektet 

(Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter), som håndterer arbeidet med 

anskaffelsen av de nye redningshelikoptrene, får i oppdrag å lage et grunnlag for 

anbudskonkurransen, gjennomføre denne og utarbeide et beslutningsgrunnlag. Det bes 

om at Politidirektoratet bistår inn i dette arbeidet for å følge opp politiets særskilte behov.  

5.8 Avvikling av politireserven 

På bakgrunn av at politireserven ikke har blitt brukt på svært mange år og at kapasiteten til 

norsk politi er styrket de siste årene, bes POD bes avvikle politireserven i 2020, jf. Prop. 1 S 

(2019-2020). 

 

5.9 Overgang til statlig regnskapsstandard (SRS) 

POD bes rapportere på arbeidet med å innføre periodisert virksomhetsregnskap med 

statlige regnskapsstandarder (SRS) innen 1. januar 2021, i første og andre tertialrapport for 

2020. I planen må det fremgå når JD skal involveres. 

 

5.10 Mulig plass i FNs sikkerhetsråd 

Norge er en av kandidatene til plass i FNs sikkerhetsråd for årene 2021 og 2022. Dersom 

Norge får tildelt plassen bes POD om å bidra i dette arbeidet fra høsten 2020.    

 

5.11 Forebygging og håndtering av digitale hendelser 

Politiet skal videreutvikle dialogen med andre relevante aktører som har ansvar knyttet til 

forebygging av digitale hendelser og ha tett dialog og samarbeid med Nasjonal 
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sikkerhetsmyndighet (NSM) knyttet til digitale hendelser. Oppdraget må ses i 

sammenheng med styringsparameter 7.   

 

5.12 Vurdering av behov for retningslinjer 

POD bes i samråd med Riksadvokatembetet vurdere om det bør gis regler eller 

retningslinjer om adgangen for representanter for politiet og påtalemyndigheten til å 

benytte religiøse plagg når de opptrer i domstolene i straffesaker, og eventuelt komme 

med forslag til slik regulering. Fristen er innen 15. august 2020. Vurderingene skal ikke 

omfatte regelverket som hører under Domstoladministrasjonen. 

 

 

6 STYRING OG KONTROLL 

 

6.1 Arbeidet med å forbedre og effektivisere etaten  

Departementet forutsetter at POD løpende vurderer hvordan tildelte ressurser kan brukes 

mest mulig effektivt. Tidligere øremerkinger kan benyttes i andre deler av etaten, dersom 

dette vurderes som mer effektivt og formålet med øremerkingen ivaretas.   

 

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. Nøkkeltall skal gjøre 

informasjon om ressursbruk mer tilgjengelig og gi et bedre grunnlag for å kunne 

sammenligne ressursbruk over tid. JD ber om at POD i fremtidige årsrapporter 

rapporterer på regnskapsmessige nøkkeltall i tråd med oppsettet i vedlegg 5. Første 

rapportering på nøkkeltall vil være årsrapporten for 2019.  

 

POD må iverksette konkrete tiltak for å redusere vekst i utgifter til eiendom, bygg og 

anlegg. Krav til bygg og objekter som må beskyttes mot sikkerhetstrusler må utformes på 

en god måte, og skjermingsverdige objekter og infrastruktur må tilfredsstille krav i den 

nye sikkerhetsloven med forskrifter. Samtidig må kostnadene ved sikkerhetstiltak sees i 

sammenheng med hva som kan oppnås ved tiltaket og kostnadseffektivitet. 

 

Videre må POD sørge for en samlet prioritering av bygge- og leiesaker for å sikre at de 

mest prekære behovene, lønnsomme løsningene, og/eller behov som bygger opp om 

strategiske prioriteringer kommer først. Det vises også til krav om å redusere kostnader 

knyttet til kontorarealer, jf. vedlegg 5. 

 

I årsrapporten skal POD redegjøre for arbeidet med å forbedre og effektivisere etaten, 

herunder digitalisering og produktivitetsutvikling. Redegjørelsen skal fokusere på effekter 

og underbygges med nøkkeltall på aggregert nivå. 
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Oppdrag 13:  POD skal legge en konkret og flerårig plan for å 

effektivisere og omstille virksomheten både på sentralt og 

lokalt nivå, slik at de realiserte gevinstene kan 

omdisponeres til politioperativt arbeid, jf. omtalen av 

hovedutfordringer i pkt 3 over.  

Rapportering: Tertial- og årsrapport   

Generelt må forvaltningen forvente seg stramme budsjetter fremover. POD må jobbe 

systematisk med effektivisering og forbedringer, og forvente at effektivisering og 

gevinstrealisering i større grad finansieres med interne omdisponeringer.  

 

Det skal i tertial- og årsrapporten redegjøres for planlagte og gjennomførte 

effektiviseringstiltak, herunder forventende og realiserte gevinster.  

 

6.2 Internkontroll og risikostyring 

POD skal ha en effektiv intern kontroll, jf. § 14 i reglement for økonomistyring i staten, slik 

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

og at rapporteringen er pålitelig og nøyaktig. God intern styring innebærer at eventuelle 

vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning.  

 

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

styringsdialogen mellom POD og JD skal være innrettet etter risiko og vesentlighet. 

Departementet legger til grunn at risikoperspektivet er integrert i virksomhetens 

rapportering.  

 

I Rundskriv R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter fra Finansdepartementet går det 

frem at årlig revisjonsplan, årlig rapport om internrevisjonens virksomhet og 

enkeltrapporter fra internrevisjonen skal gjøres tilgjengelig for Riksrevisjonen, jf. punkt 5.4 

i rundskrivet. Departementet ber om å få oversendt kopi av rapportene som sendes 

Riksrevisjonen til orientering, samtidig som disse sendes til Riksrevisjonen.  

 

Erfaringslæring fra Spesialenheten for politisaker 

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet 

om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. 

Gjennom sitt virke foretar enheten vurderinger og anbefalinger som har betydning for 

politiet. Det er viktig at denne kunnskapen kommer til nytte og brukes til læring i politiet.  

 

6.3 Saker fra Riksrevisjonen og eventuelt Sivilombudsmannen 

POD skal følge opp saker som Riksrevisjonen har tatt opp. Direktoratet skal rapportere på 

eventuelle avvik i oppfølgingen i henhold til fastsatt plan, årsaker til avvik, samt 

nødvendige tiltak i 1. og 2. tertialrapport. I årsrapporten skal POD omtale status for 

arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens merknader. PODs vurderinger for når 
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merknadene fra Riksrevisjonen antas å være utkvittert skal gå frem av rapporteringen. 

Dette vil være tema i styringsdialogen og skal omtales i tertialrapportene og årsrapporten.   

 

6.4 Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser  

Reviderte retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig 

tjenesteproduksjon ble fastsatt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Disse erstatter 

tidligere retningslinjer. Det framgår her at fagdepartementet skal gjøre endelig vedtak om 

lokalisering av underliggende virksomheter i alle saker som er omfattet av retningslinjene, 

både ved nyetableringer, omlokalisering og nedleggelser av organisasjonsenheter. 

Virksomheten må i slike tilfeller forberede og forelegge sak for departementet for endelig 

vedtak.  

 

 

7 FELLESFØRING FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

 

Digital sikkerhet og ny sikkerhetslov 

Ny sikkerhetslov stiller tydeligere krav enn tidligere til at virksomheter som omfattes av 

sikkerhetsloven skal etablere et styringssystem for sikkerhet og at forebyggende 

sikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens styringssystem. 

 

Rapporteringskrav Frekvens 

 POD skal i årsrapporten for 2020 redegjøre 

for arbeidet med å integrere 

sikkerhetsstyringen i øvrig 

virksomhetsstyring, hvorvidt det er 

etablert rutiner for ledelsens gjennomgang 

av virksomhetens forebyggende 

sikkerhetsarbeid og om ledelsens 

gjennomgang er gjennomført. 

Årsrapport for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 FELLESFØRING FRA REGJERINGEN 
 

Regjeringens inkluderingsdugnad 

POD og politiet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 

regjeringens inkluderingsdugnad. I årsrapporten for 2020 skal POD redegjøre for hvordan 

rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem prosent, vurdere eget 

arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Dersom politiet har 

hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020 skal antallet nyansettelser med 

nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en rapporteres sammen med nyansettelser i faste og 
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midlertidige stillinger totalt. POD skal rapportere i tråd med Difis veiledning som ble  

publisert høsten 2019, jf. nettsidene til Difi og digital veiledning for årsrapporten.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende  

forklaring på hvordan virksomhetene skal forstå fellesføringen og hvordan resultatene skal 

framstilles i årsrapportene. JD vil komme tilbake til dette.  

 

 

9 DELEGERING TIL POLITIDIREKTORATET 

 

Overføring av Policy Management Authority (PMA) 

Det vises til brev fra POD av 28. november 2018 om å overta ansvar og myndighet for 

sertifikatinfrastrukturene for utstedelse av pass, oppholds- og ID-kort, herunder rollen som 

Policy Management Authority (PMA). I brevet viser POD til at én enhet i direktoratet er i 

stand til å følge opp kravene til at informasjonssikkerheten ivaretas. På bakgrunn av dette 

opplyste departementet til International Civil Aviation Organisation Public Key Directory 

(ICAO PKD) den 23. september 2019 at rollene som PMA og eMRDT Authority (EMA) og 

PMA med tilhørende ansvar formelt vil overføres til POD. I forbindelse med dette er det 

overført en stilling fra JD til POD med virkning fra 1. januar 2020. Rollene som eMRDT 

Authority (EMA) og PMA med tilhørende ansvar overføres til POD. POD bes gjennomføre 

nødvendige formaliteter i forbindelse med overføringen av ansvaret og myndigheten for 

sertifikatinfrastrukturene, herunder oversende et oppdatert Memorandum of 

Understanding til ICAO PKD. 

 

Behandling av klagesaker fra Politihøgskolen 

Justis- og beredskapsdepartementets myndighet til å behandle klager på vedtak om 

utestengning, bortvisning og utvisning fra Politihøgskolen etter politiloven § 24 c femte 

ledd delegeres til POD med virkning fra 1. januar 2020. I henhold til brev av 16.12.2019 fra 

departementet til POD gjelder delegasjonen for saker innkommet etter 

virkningstidspunktet.   

 

 

 

10 STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2020 

 

Risikovurderinger og rapportering i 2020 

Styringsdialogen mellom POD og JD skal være innrettet etter risiko og vesentlighet. 

Departementet legger til grunn at risikoperspektivet er integrert i virksomhetens 

rapportering.  
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Avvik i forhold til måloppnåelse skal fremkomme av de tertialvise rapporteringene.  

Potensielle hendelser som kan påvirke måloppnåelse negativt, samt besluttede tiltak for å 

begrense risikoen for manglende måloppnåelse, skal også tas med i rapporteringen.  

 

POD skal rapportere følgende: 

- 1. og 2. tertial 

- Årsrapport 

- Andre rapporteringer til styringsdialogmøter som er særskilt spesifisert. 

 

Riksadvokaten skal ha kopi av tertial- og årsrapportene.  

 

10.1 Nærmere om årsrapporten og tertialrapportene 

POD skal sende departementet årsrapporten for 2020 innen 15. mars 2021. PODs 

årsrapport for 2020 utgjør en del av grunnlaget for JDs rapportering til Stortinget om 

oppnådde resultater for budsjettåret 2020. Årsrapporten skal følge kravene i Bestemmelser 

om økonomistyring i staten pkt. 1.6.1 og 2.3.3 og Finansdepartementets rundskriv R-115 

om Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Årsrapporten for 2019 

med årsregnskap skal publiseres på PODs nettsider innen 1. mai 2020, og etter at 

rapporten er behandlet i årsrapportmøtet. Det vises for øvrig til DFØs veileder for 

årsrapportering på DFØs nettsider. 

 

Tertialrapportene skal fokusere på eventuelle vesentlige avvik fra fastsatte mål og krav, og 

redegjøre for korrigerende tiltak. Ved eventuelle resultatavvik skal POD vurdere årsak til 

avvik, risiko/prognose ved årsslutt, samt eventuelle tiltak som skal iverksettes. 

Rapporteringen skal også inneholde regnskapsstatus samt en vurdering av budsjettet for 

hele året. 

 

10.2 Styringsdialogmøter 

Det vises til vedlagte styringskalender (vedlegg 1).  

 

 

11 BUDSJETTRAMMEN FOR 2020  

 

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 12. desember 2019 stilles følgende midler til 

disposisjon for POD i 2020:  

 

 

Kap. 440/3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten  

 

Kap. 440   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 18 602 516 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 137 495 
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Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, 

kan overføres 

9 436 

Post 23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 26 819 

Post 25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger 

uten lovlig opphold, overslagsbevilgning 

95 528 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres 

227 730 

Post 48 Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond, kan overføres  92 100 

Post 70 Tilskudd 4  

900 

Post 73  Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv.  154 635 

Sum  19 351 159  

 

Kap. 3440   
 

Post 01 Gebyr – pass og våpen 450 693 

Post 02 Refusjoner mv. 269 583 

Post 03 Salgsinntekter 77 756 

Post 04 Gebyr – vaktselskap 4 376 

Post 06 Gebyr – utlendingssaker 296 273 

Post 07 Gebyr – sivile gjøremål 1 121 054 

Post 08 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond 30 998 

Sum  2 250 733 

 

Bevilgningen under kap. 440, post 01 er disponert på følgende måte:  
(i 1000 kroner) 

Tildeling POD  18 602 516 

Sentrale avsetninger JD 40 100 

Sum post 440.01 18 642 616 

 

Når det gjelder endringer i tildelinger til POD fra 2019 til 2020 under kap. 440 vises det til 

vedlegg 4.  

 

Vedrørende kap. 440, post 70 

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

selskap og Politiets pensjonistforbund (4,6 mill. kroner) samt den årlige konferansen om 

politi og barnevernsvakter (300 000 kroner). Det vises til Prop. 1 S (2019-2020) der det 

fremgår at tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet fra 2020 skal 

forvaltes av Politidirektoratet. JD vil komme tilbake til dette.    

 

Sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge 

Det skal etableres en løsning for helikopterberedskap i Nord-Norge som erstatning for 

Forsvarets helikopterbistand med tilsvarende kapasitet og responstid. Det er bevilget 61 
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mill. kroner for å sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge, der 11 mill. kroner er 

rammeoverført fra Forsvarsdepartementet. Kostnader knyttet til løsningen må rapporteres 

i forbindelse med innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020.   

 

Tilbakekall av statsborgerskap – restansenedbygging 

Endringer i statsborgerloven om tilbakekall på grunn av uriktige opplysninger mv. ble 

vedtatt av Stortinget 3. desember 2019. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at 

forvaltningsbehandlingen styrkes med fritt rettsråd og ved at alle klagesaker til UNE skal 

behandles i nemndsmøte med personlig fremmøte. Det åpnes videre for behovsprøvd fri 

sakførsel etter lov om fri rettshjelp § 16 tredje ledd ved etterfølgende domstolsbehandling.  

 

Det er usikkerhet knyttet til beregningene av hvilke utgifter som vil påløpe knyttet til dette 

arbeidet i 2020. Som følge av lovendringene og behovet for restansenedbygging, er det satt 

av 22 mill. kroner på kap. 440, post 01, til politiets behandling av disse sakene. Vi ber om at 

Politidirektoratet i 2020 kan redegjøre for antallet behandlede saker i denne porteføljen og 

utgifter knyttet til disse. Likelydende føring er gitt til Utlendingsdirektoratet, 

Utlendingsnemnda og Domstolsadministrasjonen. Det bes om tertialvis rapportering. 

 

Reduksjon av midler til barnefaglig kompetanse i asylkjeden 

Bevilgningen under kap19. 440, post 01 er i 2020 redusert med 2 mill. kroner knyttet til 

reduksjon av midler til barnefaglig kompetanse i asylkjeden, jf. vedlegg 4.  

 

Utstyr til politiet  

Bevilgningen under kap. 440, post 01 er i forbindelse med Stortingets behandling av 

budsjettforslaget for 2020 økt med 20 mill. kroner til utstyr i politiet, jf. Innst. S. nr. 6 

(2019–2020).  

 

Elektronisk samhandling i straffesakskjeden (ESAS) 

Det er bevilget 30 mill. kroner samlet på kap. 440, post 01 til prosjektet Elektronisk 

samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS), til særlig å koble flere sentrale 

virksomheter i straffesakskjeden på Justishub og å utvikle nye løsninger som gjør det 

mulig å utveksle strukturert informasjon mellom fagsystemer for utvalgte 

arbeidsprosesser. POD skal stille deler av midlene til disposisjon for de øvrige berørte 

virksomhetene i form av belastningsfullmakt og i tråd med fordelingen i prosjektplanen, jf. 

JDs oppdragsbrev av 19. desember 2019. Det er lagt til grunn at POD, KDI og DA samlet 

skal dekke 5 mill. kr innenfor egen ramme i form av interne fagressurser, IKT-ressurser 

mv. 

 

JustisCert 

I 2020 er det omdisponert 1,951 mill. kroner til kap. 440, post 01 fra øvrige virksomheter i 

justissektoren til finansiering av JustisCert. Inkl. omdisponerte midler fra 2019 innebærer 

dette en samlet finansiering fra øvrige virksomheter på 5,849 mill. kroner fra og med 2020. 



  Tildelingsbrev 2020 POD   

 

 

  Side    23 

Det forutsettes en egenandel fra POD tilsvarende om lag 9,15 mill. kroner i 2020, jf. at 

kostnadsnivå ved full drift er anslått til 15 mill. kroner. Det bes om rapportering i 

årsrapporten.  

 

Entry/Exit System (EES) og European Travel Information and Authorisation System 

(ETIAS)   

Det er bevilget 9,6 mill. kroner under kap. 440, post 45 til implementering av nye systemer 

for grensekontroll, herunder EES og ETIAS, i 2020. Det kan legges til grunn planlegging 

mht. følgende flerårige konsekvenser under kap. 440 (2020-kroner): 154,2 mill. kroner i 

2021, 106,1 mill. kroner i 2022, 95,9 mill. kroner i 2023 og 85,8 mill. kroner fra 2024 (varig). 

Det forventes at POD samarbeider med UDI om gjennomføring for å sikre en hensikts-

messig fremdrift mht. eventuelle avhengigheter. Videre må POD rapportere på prosjektet 

tertialvis i forbindelse med samlet rapportering på utviklingsporteføljen, jf. pkt. 5.3. Da 

prosjektet overskrider terskelverdien for digitaliseringsprosjekter i Statens prosjektmodell 

bes POD forelegge det sentrale styringsdokumentet så snart det er godkjent i egen 

etat. Departementet vil vurdere om det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av det 

sentrale styringsdokumentet (KS2).  

 

Politiets nasjonale beredskapssenter  

Det er avklart mellom POD og PNB-prosjektet at Politiets IKT-tjenester (PIT) skal tildeles 

totalt ca. 26 mill. kroner fra kap. 440, post 45 i perioden 2018 – 2021. Det er noe usikkerhet 

både mht. totalt estimat og fordeling mellom år. Som tentativ fordeling mellom 

budsjettårene kan det legges til grunn følgende:  

- 2018: 1,495 mill. kroner 

- 2019: 9,6 mill. kroner  

- 2020: 12,7 mill. kroner  

- 2021: 2,2 mill. kroner.  

 

PITs leveranser til PNB-prosjektet er kritisk for framdrift. POD må derfor sørge for at PITs 

leveranser får den nødvendige prioritering slik at leveransene blir gitt innenfor avtalt tid og 

slik at midlene blir benyttet iht. avtale med PNB-prosjektet. POD tildeles 12,7 mill. kroner 

på kap. 440, post 45 i 2020. POD gis videre fullmakt til å forplikte staten utover budsjettåret 

innenfor en ramme på inntil 2,2 mill. kroner. 

 

Nye gebyrsatser 

Gebyrene for henholdsvis voksen- og barnepass øker fra 450 til 570 og fra 270 til 342 

kroner fra 1.1.2020, jf. Prop. 3 L (2019-2020) og Innst. 84 L (2019-2020).  

 

Gebyret for tillatelse til å anskaffe skytevåpen og våpendeler økes fra 1.1.2020. Ny 

gebyrsats settes til 1495 kroner for skytevåpen (unntatt luft-, og fjærvåpen), når søkeren 

ikke har gyldig våpenkort eller bare har våpenkort for luft- og fjærvåpen, deretter kroner 

784 per søknad. For søknader om tillatelse til å anskaffe luft- og fjærvåpen og våpendeler til 
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alle typer registreringspliktige skytevåpen setts nytt gebyr til kroner 374. De nye gebyrene 

reflekterer dagens kostnadsnivå.  

 

POD bes gjennomføre de formaliteter som er nødvendige for at økningene trer i kraft. 

 

 

Kap. 442/3442 Politihøgskolen 

 

Kap. 442   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 633 984 

Sum  633 984 

Kap. 3442    

Post 02 Diverse inntekter 17 090 

Post 03 Salgsinntekter 19 003 

Sum  36 093 

 

Opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen skal reduseres fra 550 til om lag 400 

studenter i 2020. Hele reduksjonen på om lag 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo.   

 

Kap. 448 Grensekommissæren 

 

Kap. 448   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 5 745 

Sum  5 745 

 

Det vises til vedlegg 2 for omtale av budsjettfullmakter til POD i 2020.  

 

 

 

 

 

Vedlegg  

1. Styringskalender 

2. Budsjettfullmakter 2020 

3. Strategier og handlingsplaner 

4. Budsjettendringer fra 2019 til 2020 

5. Regnskapsmessige nøkkeltall - rapportering 

6. Statistikkrapportering 
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Vedlegg 1 

Styringskalender for 2020 

 

Måned  Beskrivelse Tidspunkt 

Januar 
 
 
 

Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 

Medio januar 
 
30. januar 

Februar 
 

Forklaringer til statsregnskapet for 
2019 - innspill til Meld. St. nr. 3 1. februar* 

  

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

Mars 
 
 

Årsrapport for 2019 inkludert 
årsregnskap + overordnede 
risikovurderinger for 2020 1. mars 

  

 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 

Medio mars 
 
27. mars 
 

April Styringsdialogmøte (årsrapport 2019) 2. april 

 

 
Statsbudsjettet 2021 – Innspill til 
rammefordeling Ultimo april* 

Mai 
 
 
 
 

Rapportering 1. tertial + oppdaterte 
risikovurderinger 
 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 

31. mai 
 
 
 
Medio mai 

 
Juni 
 
 
 

Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 
 
Styringsdialogmøte (første 
tertialrapport) 

4. juni 
 
19. juni 
 

  

Statsbudsjettet 2020 – foreløpig innspill 
til budsjettendringer og 
omprioriteringer 2. halvår 2020 
(nysaldering) 

Ultimo juni* 
 
 
Primo juni 

 

 
Statsbudsjettet 2022 - Foreløpige 
innspill til satsingsforslag/budsjettiltak 
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Juli   

August 
 
 
 
 
 

Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 
 

 
 Medio august 
 
 
28. august  
 

September 
 
 

Statsbudsjettet 2020 – innspill til 
budsjettendringer og omprioriteringer 
2. halvår 2020 (nysaldering)  15. september* 

 Innspill til langsiktige utgiftsbehov mv.  Medio september* 

  
Rapportering 2.tertial 2020 + 
oppdaterte risikovurderinger 1. oktober 

Oktober Prop. 1 S (2020-2021) legges frem 
 
Primo oktober 

  Foreløpig tildelingsbrev sendes ut 
 
Primo oktober 

  

 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 
 
Styringsdialogmøte (andre 
tertialrapport) 

Medio oktober  
 
 
 
23. oktober 

  

 
Statsbudsjettet 2022 – Endelige innspill 
til satsingsforslag, budsjettiltak og 
konsekvensjusteringer 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 
 

Ultimo oktober* 
 
 
29. oktober 
 
 

November 
Frist for innspill til foreløpig 
tildelingsbrev 2021 

 
Primo november 

Desember 
  

Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
objektsikring 
Stortinget behandler Prop. 1 S (2020-
2021) 
Ekstraordinært styringsdialogmøte om 
pass og id 
Tildelingsbrev sendes ut etter at 
Stortinget har behandlet Prop. 1 S 
(2019-2020) 

Primo desember  
 
Medio desember 
 
17. desember 
 
Innen 31. 
desember 

*Departementet kommer tilbake til dette i særskilte bestillinger. 
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Vedlegg 2 

 

Fullmakter 2020           

 

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 Politidirektoratet må søke Justis- og 

beredskapsdepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. 

Fullmaktene vil kunne trekkes tilbake av Justis- og beredskapsdepartementet 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 (2019-2020) 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 (2019-2020) romertallsvedtak IV. 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 (2019-2020) romertallsvedtak IX. 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 Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017.  

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

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 den til enhver tid gjeldende hovedinstruks til Statens 

sivilrettsforvaltning. Når staten blir dømt til å betale motpartens sakskostnader etter 
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straffeprosessloven § 438 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 utskiftning 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 under samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av 

bevilgningen under post 01, på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. 

 

B. Budsjettfullmakt som Politidirektoratet 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.  

- 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. 

Politidirektoratet sendes søknad til JD i forbindelse med regnskapsrapporten per 

31. desember.  
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Vedlegg 3 

 

Oversikt over gjeldende strategier og handlingsplaner 

 

Gjeldende handlingsplaner og strategier Varighet 

Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og 
finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen    

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme  2014 - ingen sluttdato  

Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022  

Opptrappingsplan mot vold og overgrep   2017 - 2021 

Trygghet, mangfold, åpenhet - Regjeringens handlingsplan mot 
diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk  2017-2020 

Nasjonal strategi for digital sikkerhet                                                      Ingen sluttdato        

Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse                                             Ingen sluttdato        

Strategi mot arbeidslivskriminalitet                               Ingen sluttdato        

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer                                                                  2016-2020 

Handlingsplan mot antisemittisme  2016-2020 

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet  2019-2022 

Strategi for god psykisk helse 2017-2022 

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse  2017-2020 

Integreringsstrategi 2019-2022 

Områdesatsing indre Oslo øst    

Oslo Sør satsing  2018-2026 

Handlingsplan mot menneskehandel               2016- ingen sluttdato 

Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap  2016-2020 

Norges dronestrategi (regjeringsstrategi) 2018- ingen sluttdato 

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet 
og religion  2020-2023 
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Vedlegg 4 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 01 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Helårsvirkning av ansettelse av nyutdannede fra Politihøgskolen i 2019 150 000 

Legge til rette for ansettelse av flere politistillinger i 2020  

(helårsvirkning 200,8 mill. kroner)  

100 400 

Styrking av politidistriktene  83 000 

Ikke krav om gevinstuttak knyttet til Politireformen i 2020  53 000 

Sikre politiets helikopterberedskap i Nord Norge  61 000 

Etablering av ny enhet for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet 2 000 

Drift av politiets nasjonale beredskapssenter  7 700 

Drift av objektsikringstiltak i politiet  10 942  

Nedarbeide restanser i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap   22 000 

Arbeid med gjenerverv av statsborgerskap 1 100 

Tildeling av driftsmidler fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF)  200 

Økte inntekter gebyr vaktselskaper  2 400 

Økning i utgifter knyttet til pass og nasjonale ID-kort 126 400 

Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden  30 000 

Opphør av driftsavtale Skatteetaten 10 413 

Finansiering av Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» -90 

Anskaffelse av nye politihelikoptre  gjennomført i 2019 -239 600 

Prosjekt for videreutvikling av Ankomstsenter Østfold  -7 115 

Styrke fagledelsen i Den høyere påtalemyndighet  -10 000 

Flytting av oppgaver til Sekretariatet for Konfliktrådene  -1 100 

Flytting av oppgaver til Den høyere påtalemyndighet - 1 250 

Helårsvirkning etablering av JustisCert – omdisponering fra øvrige virksomheter 

i justissektoren (forutsetter egenandel fra POD på 9,2 mill. kroner i 2020) 

1 951 

Økt husleie ombygging av Justismuseet - 480 

Finansiering av avtale om leie av anlegg Sæter gård – omdisponering PHS - 3 250 

Norges bidrag til Frontex – flyttet til post 73 - 98 500 

Avviklingen Politireserven  -3 500 

Reduksjon midler til barnefaglig kompetanse i asylkjeden -2 000 

Lønn- og regnskapssenter Kristiansund -10 696 

Avinors finansiering ifm. ordningen med «Forenklet transfer» ved OSL lufthavn -19 400 

Gjennomførte IKT-investeringer  - 6 800 

Utstyr til politiet 20 000 

Prisjustering 90 061 

Lønnsoppgjør  348 969 

Krav om reduserte leiekostnader for kontorarealer  -1 676 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  -90 083 

 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 21 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Prosjekt for videreutvikling av Ankomstsenter Østfold 1 089 

Antall uttransporteringer -6 880 

Prisjustering 4 477 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  -698 
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Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 22 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Prisjustering 293 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  -46 

 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 23 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Sideutgifter sivile gjøremål – forventa saksutvikling  -2 100 

Prisjustering 897 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  - 141 

 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 25 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Antall uttransporteringer   -34 920 

Prisjustering 2 558 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  - 643 

 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 45 (fra 2019 til 2020): 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Implementering EES og ETIAS   9 600 

Objektsikring – gjennomførte investeringer  - 111 000 

Datasenter – gjennomførte investeringer  - 500 

Prisjustering 10 450 

 

Endringer i PODs tildeling over kap. 440, post 73 (fra 2019 til 2020)*: 
Tiltak (i 1000 kroner)   

Kontingenter EU-lisa 35 635 

Frontex-kontingent – bevilgning flyttet fra post 01   98 500 

Frontex-kontingent – økt kontingent 2020 20 500 

*82 mill. kroner av bevilgningen er holdt tilbake i JD i forbindelse med forventet utbetaling til EUs grense- 

og visumordning i 2020.  

 

Kap. 442/3442 Politihøgskolen 

Endringer i PODs tildeling over kap. 442, post 01 (fra 2019 til 2020):  
Tiltak (i 1000 kroner)   

Redusert opptak bacheloravdelingen ved PHS i 2018  -6 628 

Redusert opptak bacheloravdelingen ved PHS i 2020 -3 900 

Finansiering av avtale om leie av anlegg Sæter gård – omdisponering post 01  3 250  

Krav om reduserte leiekostnader  -56 

Prisjustering 4 876 

Lønnsoppgjør  9 799 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen - 3 149 
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Vedlegg 5 

Regnskapsmessige nøkkeltall – rapportering  

 

POD bes i årsrapporten rapportere på regnskapsmessige nøkkeltall i tråd med oppsettet 

nedenfor.   

 

(tall i %) 2019         2020 
                         
2021 

Personell       
Personellutgifter som andel av driftsutgifter        
Lønnsutgifter - andel av driftsutgifter      
Overtid - andel av driftsutgifter      

Eiendom, bygg og anlegg (EBA)       

EBA-utgifter - andel av driftsutgifter       

Husleieutgifter - andel av driftsutgifter     

Materiell       
Materiellutgifter - andel av driftsutgifter        
IKT-materiell - andel av driftsutgifter     
Transportutgifter - andel av driftsutgifter       

Tjenester       
Tjenesteutgifter - andel av driftsutgifter        
IKT-tjenester  - andel av driftsutgifter     
Tolkeutgifter - andel av driftsutgifter      
Konsulentutgifter - andel av driftsutgifter      

IKT       
IKT-utgifter - andel av driftsutgifter        
Investeringer - andel av driftsutgifter      

Drift/vedlikehold - andel av driftsutgifter       
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Vedlegg 6 

Statistikk            

 

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/. 

 

Statistikken over straffesaksbehandlingen skal omhandle: 

 Saksbehandlingstid, samlet og etter kriminalitetstype  

 Oppklaringsprosent, samlet og etter kriminalitetstype 

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

kriminalitetstype  

 Etterlevelse av frister for tilrettelagte avhør 

 Inndragning; antall og beløp 

 

Statistikk over våpenbeslag 

Det forutsettes at POD har oversikt over beslaglagte skytevåpen med oversikt over hvilke 

våpentyper som beslaglegges i straffesaker, og om våpenet er registrert i det sentrale 

våpenregisteret. POD skal rapportere relevant informasjon og statistikk til UNODC 

(United Nations Office on Drugs and Crime). På forespørsel skal informasjon over 

beslaglagte skytevåpen kunne forelegges JD.   

   

Sikkerhet og beredskap 

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? 

 

Migrasjon 

POD skal legge frem følgende statistikk i årsrapporten: 

 Retur av personer uten lovlig opphold  

- Gjennomsnittlig og median oppholdstid på politiets utlendingsinternat på 

Trandum 

 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) 

https://www.politiet.no/
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- Antall og andel som har gyldige reisedokumenter ved søknad om asyl, og 

hvorvidt disse ble fremskaffet frivillig eller gjennom bruk av tvang 

 

 

 


