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1. INNLEDNING 

Det vises til Prop. 1 S (2021–2022) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Tillegg til 

Prop. 1 S (2021–2022) og Innst. 6S (2021–2022).  

 

Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak av 15. 

desember 2021 og presenterer de økonomiske rammene for politiet i 2022, jf. 

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

 

JD har fastsatt følgende overordnede sektormål for justis- og beredskapssektoren:  

 Lav kriminalitet 

 Rettssikkerhet 

 Trygghet i samfunnet 

 Kontrollert og bærekraftig innvandring 

 Godt forvaltede polarområder  

 Godt og moderne lovverk 

 

Tildelingsbrevet tar utgangspunkt i målene som er satt for justis- og beredskapssektoren 

og hovedutfordringene som er særlig relevante for politiet. 

 

Politiet skal særlig bidra til å nå følgende sektormål:  

 Lav kriminalitet 

 Rettssikkerhet 

 Trygghet i samfunnet 

Politiet har også oppgaver knyttet til sektormålet om kontrollert og bærekraftig 

innvandring. 

 

De virksomhetsmål, styringsparametre, resultatkrav og oppdrag som fremkommer i dette 

tildelingsbrevet vil være førende for departementets oppfølging av politiet i 2022. 

Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende 

tildelingsbrev i løpet av året.  

 

Departementet understreker at tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hvilke oppgaver 

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

departementet til grunn at den løpende virksomheten videreføres innenfor de føringer som 

følger av instruksen for politiet, samt øvrig gjeldende regelverk og instrukser. 

Departementet gjør oppmerksom på at politiet har et selvstendig ansvar for å informere 

departementet om vesentlige risikoer og/eller avvik knyttet til politiets oppgaver og 

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

økonomistyring i staten. 
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2. UTFORDRINGER OG HOVEDPRIORITERINGER I 2022 

 

Regjeringen ønsker polititjenester nær folk i hele landet. Dette innebærer tjenester, 

beredskap, lokalkunnskap, kriminalitetsforebygging og tilstedeværelse. Regjeringen vil i 

2022 styrke innsatsen mot organisert, digital og annen alvorlig kriminalitet, herunder 

gjengkriminalitet, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. I budsjettforliket mellom 

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for 2022, fremkommer det blant 

annet en styrking på 200 mill. kroner til mer operativt, synlig og tilgjengelig politi og 26,3 

mill. kroner til styrking av påtalejuristene i politiet. 

 

Det er alvorlig at innbyggere i de minste kommunene har lavere tillit til politiet enn andre, 

og at de føler seg mindre trygge enn innbyggere i de største kommunene. Det er 

imidlertid store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvilke utfordringer de står 

overfor, og det er derfor nødvendig å tilpasse polititilbudet til lokale forhold.  

Politidirektoratet skal i 2022 starte arbeidet med å utvikle og iverksette løsninger for å 

styrke lokale polititjenester og gjøre politiet mer tilgjengelig for befolkningen. I tråd med 

Hurdalsplattformen skal politiet i 2022 også starte et arbeid med å etablere 20 nye 

tjenestesteder der det er lokalt ønske om det og geografiske faktorer eller 

kriminalitetsbildet tilsier at det bør opprettes.  

 

Bruk av IKT i kriminalitet er en av de største utfordringene politiet står overfor. 

Digitalisering har skapt en ny arena for kriminalitet, og påvirker hvordan befolkning og 

ulike virksomheter utsettes for lovbrudd. Bedrageri på internett og antall løsepengevirus 

har økt. Internett er også en sentral arena for overgrep mot barn og unge og for hatefulle 

ytringer og radikalisering. For å forebygge og utvikle innsatsen må politiet ha oppdatert 

kunnskap om hvordan kriminalitetstruslene arter seg i et stadig mer digitalisert samfunn. 

Få anmeldelser og store mørketall kan tyde på lav tillit til politiets evne til å håndtere ulike 

former for cyberkriminalitet. Politiet må bedre sin samlede evne til å håndtere slik 

kriminalitet. Det er videre behov for å styrke samarbeidet med andre aktører for å bidra til 

redusert sårbarhet. Det er en ambisjon i Hurdalsplattformen å styrke kapasiteten til å 

bekjempe cyberkriminalitet, inkludert overgrep på nett og datakriminalitet. 

 

Ulike tiltak de senere årene, blant annet etterforskningsløftet, har bidratt til bedre kvalitet 

og høyere effektivitet i behandlingen av straffesaker. Målrettet prioritering av volds- og 

seksuallovbrudd har også ført til forbedringer. Samtidig er det fortsatt utfordringer i 

straffesaksbehandlingen, blant annet når det gjelder seksuelle overgrep som utføres via det 

digitale rom. Det er også tegn til at vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd har økt 

under pandemien. I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet en opptrappingsplan mot 

vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal prioriteres høyt 

innenfor straffesaksbehandlingen.  
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Samtidig må politiet ha kapasitet og kompetanse til å følge opp også andre former for 

alvorlig kriminalitet. Organisert og økonomisk kriminalitet utgjør alvorlige trusler for 

enkeltpersoner, bedrifter, lokalsamfunn og velferdsstaten.  

 

I Hurdalsplattformen slås det fast at ansvarsfordeling knyttet til håndtering og oppfølging 

av personer med rus- og psykiatrilidelser skal gjennomgås slik at politiets ressursbruk 

dimensjoneres på en mer hensiktsmessig måte. Det er igangsatt et arbeid med å revidere 

rundskrivet om Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke av 2012 som må 

fullføres.   

 

Det er også iverksatt flere prosjekter rundt i landet som blant annet innebærer 

psykiatriambulanse og tettere samarbeid mellom lokalt politi, spesialisthelsetjenesten og 

kommunal helsetjeneste. Oppfølging av dette arbeidet skal ha høy prioritet i 2022. 

 

Politiets bistand til barnevernet har et betydelig omfang, men kunnskapen om antallet og 

arten av slike oppdrag er mangelfull. Maktmiddelbruk, tidsbruk og rutiner og praksis for 

samarbeid med barneverntjenesten knyttet til slike bistandsoppdrag skal gjennomgås og 

forslag til endringer, forbedringer og retningslinjer skal foreligge i løpet av 2022. 

 

Befolkningen kommuniserer i økende grad digitalt, og forventer at offentlige etater legger 

til rette for digital kommunikasjon. DFØs følgeevaluering av politireformen viser at 

inntrykket er at bruk av teknologi for å «… fornye, forenkle og forbedre» har hatt en 

tregere utvikling i politiet enn i mange andre etater. Digitalisering av politiets dialog med 

befolkningen er et viktig element i utviklingen av bedre polititjenester.600 000 nordmenn 

regnes som såkalt ikke-digitale. Det er derfor behov for både gode, brukervennlige digitale 

løsninger samt fysisk tilgjengelighet til offentlige tjenester, herunder politiet. 

 

 

3. MÅL, STYRINGSPARAMETER OG OPPDRAG FOR 2022 

 

Blant annet på bakgrunn av de overordnede sektormålene for justis- og 

beredskapssektoren er det gjort noen mindre endringer i målene for politiet. De nye 

målene for politiet i 2022 er:  

1. Samfunnets trygghet og sikkerhet er ivaretatt 

2. Kriminaliteten er lav 

3. Straffesaksbehandlingen er effektiv og rettssikker 

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

5. Politiet er tilgjengelig og har god service og effektive tjenester 

 

 

3.1 Mål 1: Samfunnets trygghet og sikkerhet er ivaretatt 

Overordnet målbeskrivelse: 
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Politiet er det sivile samfunnets maktapparat og bidrar til innbyggernes trygghet, både i 

det fysiske og det digitale rom. Innbyggerne erfarer at politiet håndterer hendelser og 

kriser slik at de får hjelp når de trenger det.  

 

Politiet bidrar til at demokratiske samfunnsstrukturer, ressursgrunnlag og miljø er 

beskyttet mot undergravende kriminell virksomhet. Politiet er en sentral aktør i 

samfunnsberedskapen, og samvirker med de øvrige nødetatene, forsvaret og andre 

samarbeidspartnere om å iverksette de tiltak som er nødvendig for å avverge fare og 

begrense skade ved ekstraordinære hendelser og kriser som alvorlig kriminalitet, ulykker 

og naturkatastrofer. Politiet er en sentral aktør i arbeidet med å forebygge og bekjempe 

radikalisering, voldelig ekstremisme og terror 

 

Prioriteringer for 2022: 

Politiet skal sørge for økt fysisk tilstedeværelse, blant annet gjennom å starte arbeidet med 

å opprette nye tjenestesteder og prioritere ressurser til lokalt forankret, synlig og 

tilgjengelig politi. Utviklingen av lokale polititjenester skal skje i dialog med kommunene.  

 

Politiet skal også prioritere befolkningens og andre offentlige og private aktørers trygghet i 

det digitale rom. 

 

Ekstremvær, flom, skred og skogbrann øker. Politiet kan måtte håndtere flere og mer 

omfattende akutte hendelser i samarbeid med andre samfunnsaktører. Den pågående 

pandemien har også utfordret politiet på ulike måter. Det er viktig at politiet har et 

oppdatert planverk for håndtering av sannsynlige uønskede hendelser, både intenderte og 

ikke-intenderte.   

 

Pandemien har ført til utsettelser av flere store øvelser i 2020 og 2021, som igjen fører til at 

2022 blir et ressurskrevende år når det gjelder øvingsaktivitet. Politiet må i 2022 blant 

annet sette av ressurser til planlegging, hendelseshåndtering og deltakelse i øvelsene 

Nordlys, Gemini, Barents Rescue, Artic Reihn, CMX, Cold Response. Deltakelsen i enkelte 

øvelser må ses i sammenheng med strategisk nivå og deres øvelsesvirksomhet.  

 

Regjeringen skal sette ned en ekstremismekommisjon for å lære mer om hvilke tiltak som 

fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. I 2022 legger 

departementet særlig vekt på to oppgaver på feltet: Politiet skal bidra til å styrke 

myndighetenes arbeid med å nå bedre frem til aktører som vurderes som potensielle 

terrormål. I tillegg skal det lokale samarbeidet mot terrorhendelser styrkes.   

 

Tilknytningen til Schengen-samarbeidet er den viktigste justispolitiske avtalen mellom 

Norge og EU, og Norge er forpliktet til dette samarbeidet. Norge og de øvrige Schengen-

landene har besluttet at man i løpet av de nærmeste årene skal gjennomføre flere reviderte 

og nye felles IKT-systemer for bl.a. grensekontroll. Systemene er grunnleggende for 
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ivaretakelsen av samfunnssikkerheten, herunder kriminalitetsbekjempelsen og det å 

motvirke terror, og gjennomføringen skal prioriteres. 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparameter 1:  Opplevd trygghetsfølelse  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

 

1. Andelen av befolkningen som i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse svarer 

at de føler seg trygge der de bor og ferdes skal være minst 94 % (gjennomsnittet 

siste tre år).  

2. Andelen innbyggere som er helt eller delvis enig i at politiet regelmessig er 

synlig i sitt lokalområde skal minst være 56 % (gjennomsnitt siste 3 år). 

3. Andelen av befolkningen som i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse svarer 

at de er bekymret for seksuelle overgrep eller krenkelser på internett (8 %), 

svindel eller bedrageri på internett (30 %) eller identitetstyveri (30 %) skal ikke 

være høyere enn gjennomsnittet siste tre år. 

4. Andelen som i "Politiets innbyggerundersøkelse" svarer at de føler seg trygge 

når de bruker digitale tjenester på internett/mobiltelefon i det digitale rom. 

 

Styringsparameter 2:   Responstid ved ekstraordinære hendelser 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå:  

 

Nasjonale krav til responstid i hele minutter: 

 

Krav  20 000 innbyggere 

eller mer  

2000 – 19999 

innbyggere  

Mindre enn 2000 

innbyggere  

Krav 80 

prosentil  

11 19 30 

 

Styringsparameter 3:   Aksesstid på nødnummer 112 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

95 prosent av alle anropene til nødnummer 112 skal være besvart innen 20 sekunder. 
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RAPPORTERINGSKRAV 1: 

 

Økt lokal tilstedeværelse 

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Tertialrapport 

Beskrivelse: 

Det lokale politiet i hele landet skal styrkes. POD skal redegjøre for den styrkede lokale 

tilstedeværelsen. Tallgrunnlaget skal ta utgangspunkt i utviklingen for politiårsverk på 

geografiske driftsenheter (GDE), funksjonelle driftsenheter (FDE) og på hvert av de 225 

tjenestestedene. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i en nullpunktsmåling (31.12.2018). 

 

 

OPPDRAG 1: 

 

Innføring av elektrosjokkvåpen 

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Tertialrapport 

POD skal rapportere på status av den gradvise innføringen av elektrosjokkvåpen for 2022. 

Innføringsplan skal presenteres i T1.   

 

 

OPPDRAG 2: 

 

Samlokalisering av blålysetater (helse, brann og 

politi) 

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Tertial- og årsrapport 

Når leieforhold for eksisterende tjenestesteder skal endres eller fornyes, skal politiet  

vurdere muligheter for samlokalisering der dette er mulig og vertskommunene ønsker 

det.  

 

 

3.2 Mål 2: Kriminaliteten er lav 

Overordnet målbeskrivelse: 

Politiets forebyggende innsats bidrar til å redusere forekomsten av kriminalitet og 

uønskede hendelser, redusere skadevirkningene og hindre gjentakelse. Innbyggere 

opplever redusert kriminalitet og færre uønskede hendelser, både i det fysiske og digitale 

rom.  
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Etaten samarbeider tett med andre samfunnsaktører for å forebygge at kriminalitet begås. 

Etaten opparbeider, bruker og deler kunnskap om kriminalitet og uønskede hendelser, og 

gir forebyggende råd til innbyggerne, virksomheter og samarbeidsaktører. 

 

Politiets straffesaksbehandling er del av den forebyggende innsats som skal bidra til 

redusert kriminalitet, og det vises til mål 3 for omtale av dette. 

 

Prioriteringer for 2022: 

Innsatsen mot kriminalitet i det digitale rommet må prioriteres. Politiet må endre seg for å 

møte denne utviklingen, bl.a. ved å videreutvikle arbeidsmetoder og verktøy, utvikle sterke 

tverrfaglige miljøer, og samarbeide med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.  

 

Vold og seksuallovbrudd skal fortsatt prioriteres i politiets forebyggende arbeid. 

 

Styringsparameter 4:   

 

Utviklingen i kriminalitet og vurdering av politiets forebyggende 

innsats 

Rapportering: Tertial- og årsrapport 

Til T1 og T2 skal POD rapportere på utviklingen i kriminaliteten blant annet ved å 

vurdere statistikk knyttet til anmeldelser. Til årsrapport skal POD skal belyse og vurdere 

effekten av politiets samlede forebyggende arbeid, alene og i samarbeid med andre 

aktører. Direktoratets vurdering av funn fra blant annet selvrapporteringsundersøkelser 

om opplevd kriminalitet eller bekymring for kriminalitet i levekårsundersøkelsen til SSB 

og Ungdata-undersøkelsen skal fremkomme i rapporteringen. Videre skal POD gi en 

kvalitativ vurdering av politiets utadrettede arbeid på sosiale medier og nettpatruljer. Det 

skal i tillegg gis en særlig vurdering av effekten av iverksatte risikoreduserende tiltak 

overfor trusler som er fremhevet i politiets trusselvurdering.  

 

 

Styringsparameter 5:  

  

Utvikling i digitale angrep 

Rapportering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tertial- og årsrapport 

Til T1 og T2 skal POD rapportere på arbeidet med å avverge datainnbrudd og 

løsepengevirus. Til årsrapport skal POD beskrive effekten av politiets innsats for å 

forebygge og avverge datainnbrudd og annen organisert og alvorlig IKT-kriminalitet, 

herunder muligheter og metode for å måle innsats og resultat. 

 

 

RAPPORTERINGSKRAV 2: 

 

Forebyggende samarbeid med kommunene og andre 

lokale aktører 

Rapportering: Tertial- og årsrapport 
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Beskrivelse: 

Til T1 og T2 skal POD rapportere på status for politiets forebyggende samarbeid med 

kommunene og andre aktører. Til årsrapport skal POD gi en kvalitativ vurdering av 

hvordan politiråd, politikontaktordningen, radikaliseringskontaktene samt 

næringslivskontaktene bidrar til forebygging og samhandling med kommunene og andre 

relevante aktører. POD skal også gi en kvalitativ vurdering av hvordan 

etterretningsbasert og annen kunnskap formidles og benyttes som bidrag til en felles 

situasjonsforståelse i samarbeidet i politirådene. 

 

 

RAPPORTERINGSKRAV 3: 

 

Effekt av tiltak for økt inndragning 

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Årsrapport 

Beskrivelse: 

Kriminalitet skal ikke lønne seg. Politiet og påtalemyndighet må derfor øke inndraging av 

utbytte fra straffbare handlinger.  

 

POD har i samarbeid med riksadvokaten utarbeidet en samlet plan for å styrke arbeidet 

med inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger. Planen skal følges opp, og POD og 

riksadvokaten skal i sin felles resultatoppfølging og -forbedring vurdere nærmere 

hvordan effekten av iverksatte tiltak kan rapporteres. 

 

 

OPPDRAG 3: 

 

Styrke forebygging og bekjempelse av kriminalitet i 

det digitale rom  

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Tertial- og årsrapport 

Beskrivelse: 

Politiet må være tilstede der kriminaliteten foregår. Når kriminaliteten i økende grad har 

flyttet seg fra fysiske åsteder til det digitale rom, er det nødvendig at politiet er tilstede 

også i det digitale rom. I 2022 bes politiet om å særlig prioritere det videre arbeidet med 

kunnskapsgrunnlag knyttet til trusler, trender og kriminell aktivitet i det digitale rom, 

kompetansebygging til bl.a. å forebygge, etterforske og hindre datakriminalitet, samt å 

utvikle og ta i bruk ny teknologi for å forebygge og kjempe mot kriminalitet samt redusere 

eventuelle avstandsulemper, og sikre at flere straffesaker kan etterforskes effektivt. Dette 

er også ambisjoner nedfelt i Hurdalsplattformen. JD vil videreføre arbeidet med 
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policyutvikling og strategisk retning for politiets oppgave og rolle for å bekjempe ulike 

former for cyberkriminalitet. POD må bistå i dette arbeidet, gjennom egne oppdrag.   

 

Regjeringen har ambisjoner om å styrke politidistriktene med flere oppgaver og 

ressurser. JD vil komme tilbake til POD i egne oppdrag ift å vurdere om det er tiltak som 

behøves på strategisk nivå for at politidistriktene kan utvikle evne til å håndtere både 

bredere og mer spesialisert former for cyberkriminalitet.  

 

 

 

OPPDRAG 4: 

 

Felles struktur for samarbeid mellom direktorater i 

arbeidet med vold i nære relasjoner 

Rapportering: 
(Type og frekvens; - evt milepælsnivå) 

 

Årsrapport 

Beskrivelse: 

For å sørge for god koordinering, erfaringsutvikling og samvirke i arbeidet mot vold i 

nære relasjoner, skal Politidirektoratet med flere direktorater i fellesskap foreslå en 

struktur for samarbeidet mellom direktoratene. Sekretariatet for konfliktrådene skal ta 

initiativ til å starte opp en slik prosess. 

 

 

3.3 Mål 3: Straffesaksbehandlingen er effektiv og rettssikker  

Overordnet målbeskrivelse: 

Straffbare forhold blir avdekket og oppklart slik at gjerningspersoner effektivt kan 

straffeforfølges og ilegges en adekvat reaksjon. Straffesaksbehandlingen bidrar til redusert 

kriminalitet gjennom den individual- og allmennpreventive effekten. 

Straffesaksbehandlingen har høy påtalemessig treffsikkerhet, og mistenkte og 

fornærmedes rettssikkerhetsgarantier er ivaretatt. 

 

Politiet jobber effektivt og prioriterer alvorlig kriminalitet. Politiet bruker muligheten til 

overføre saker til forvaltningen hvor saken kan medføre administrativ sanksjon. 

Innbyggerne har tillit til politiets prioriteringer i straffesaksbehandlingen. Politiet deler 

informasjon om kriminalitet med samfunnet. Kriminelle opplever at kriminalitet ikke gir 

økonomisk utbytte.   

 

Praksis og metoder er i takt med kriminalitets- og samfunnsutviklingen.  

 

Prioriteringer for 2022: 
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Økningen i bruk av IKT i kriminalitet gir kapasitetsutfordringer. Innsatsen mot kriminalitet 

i det digitale rommet må prioriteres. Alvorlig organisert kriminalitet, økonomisk 

kriminalitet og arbeidslivskriminalitet har fått mindre oppmerksomhet enn samfunnet har 

behov for, og skal derfor også prioriteres i tiden som kommer. Vold i nære relasjoner og 

seksuallovbrudd skal fortsatt prioriteres.  

 

Politiet skal ha økt oppmerksomhet på hvilke saker som etterforskes og et aktivt forhold til 

tilskjæring av straffesaker, etter føringer fra påtalemyndigheten. Politidistriktene skal ha 

dialog med statsadvokatembetene når prioriteringer og mål for straffesaksbehandlingen i 

politidistriktene blir fastsatt.  

 

Det har de siste årene vært en betydelig reduksjon i antall straffesaker overført til mekling 

i konfliktråd. Det er samtidig stor variasjon og praksisulikhet mellom politidistriktene i 

bruk av reaksjonen. Departementet ber Politidirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet 

for konfliktrådene om sammen å arbeide for mer konsekvent bruk av mekling i 

straffesaker, og at flere parter i egnede saker får tilbud om mekling. 

 

Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal stå sentralt i bekjempelsen av 

profittbasert kriminalitet. POD skal videre samarbeide med PST om utarbeidelsen av 

ny/oppdatert nasjonal risikovurdering (NRA 2022) vedrørende hvitvasking og 

terrorfinansiering. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Styringsparameter 6:   

 

Straffesaksbehandlingen for sentrale kriminalitetsområder 

Rapportering: Årsrapport i felles rapport med riksadvokaten 

Vurdering av straffesaksbehandlingen for ulike kriminalitetstyper, herunder alvorlig 

organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, vold i nære 

relasjoner og seksuallovbrudd, basert på utfordrings- og risikobildet for 

straffesaksområdet.  

 

 

Styringsparameter 7:   

 

Befolkningens inntrykk av politiets håndtering av kriminalitet i 

det digitale rom 

Rapportering: Årsrapport i felles rapport med Riksadvokaten 

Andelen av befolkningen som i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse svarer at de 

synes politiet har en god håndtering av seksuelle overgrep eller krenkelser på internett 

(32 %) og svindel eller bedrageri på internett (29 %) skal opprettholdes eller økes 

(gjennomsnittet siste 3 år).  
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Styringsparameter 8:   

 

Antall påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker (D-saker) 

differensiert på type påtaleavgjørelse 

Rapportering: Hvert tertial i felles rapport med riksadvokaten 

POD skal vurdere sammenhengen mellom antall D-saker og effekten av politiets 

straffesaksbehandling. 

 

 

OPPDRAG 5: 

 

Vurdering av straffesaksavviklingen i politiet 

Rapportering: 

 

Hvert tertial og sammen med årsrapporten 

Beskrivelse: 

Direktoratet skal sammen med Riksadvokaten levere en felles vurdering av  

straffesaksavviklingen i politiet. Årsrapporten vil være hovedrapporten, mens T1 og T2- 

rapportene begrenses til å omtale resultatavvik samt områder hvor det er behov for  

særskilt oppfølging. 

 

 

OPPDRAG 6: 

 

Analyse av årsaker til økningen av registrerte 

seksuallovbrudd 

Rapportering: 

 

Til 2. tertial i felles rapport med riksadvokaten. 

Beskrivelse: 

Riksadvokaten og POD skal i tilknytning til felles rapporteringen av politiets 

straffesaksbehandling, analysere den markante økningen som har vært i registrerte 

seksuallovbrudd. Det bør særlig undersøkes i hvilken grad økningen skyldes en større 

evne til å avdekke denne typen saker og i hvilken grad det er faktisk økning. Det bør også 

undersøkes hvor stor del av økningen som er nettrelatert. 

 

Vurderingen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere egnede tiltak for å oppnå 

med en best mulig utnyttelse av politiets ressursbruk. 

 

 

 

OPPDRAG 7: 

 

Samarbeid om felles statistikk i straffesakskjeden 

Rapportering: 
 

 

Statistikk for straffesakskjeden skal rapporteres 

tertialvis 
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Departementet ber Domstoladministrasjonen, Politidirektoratet, Sekretariatet for 

konfliktrådene og Kriminalomsorgsdirektoratet om å videreføre arbeidet med en 

prognosemodell for straffesakskjeden. Departementet ber også om at 

Riksadvokatembetet deltar inn i dette arbeidet. Modellen skal kunne brukes til å 

analysere og forutse fremtidig kapasitetsbehov for de ulike aktørene i straffesakskjeden. 

For departementet er det viktig at modellen kan brukes i budsjettprosessen. Modellen 

skal også kunne benyttes til å fremskaffe sentrale indikatorer knyttet til blant annet 

tidsbruk i straffesakskjeden. Det skal utarbeides en plan for arbeidet med 

prognosemodell som skal inneholde en tentativ tidsplan bestående av sentrale milepæler 

og forventede gevinster av arbeidet. Frem til prognosemodellen er utarbeidet skal de 

omtalte virksomhetene fortsette å produsere felles statistikk for straffesakskjeden. Dette 

skal rapporteres på til departementet i tertialrapportene og inneholde overordnet 

utviklingstrekk medfølgende analyse. Kriminalomsorgsdirektoratet leder og koordinerer 

arbeidet. 

 

 

OPPDRAG 8: 

 

Tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet 

Rapportering: 

 

Felles årsrapport for Arbeidstilsynet, Arbeids- og 

velferdsetaten, politiet og Skatteetaten 

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

samarbeidet og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidet skal være styrt av 

kunnskap, felles mål og forebyggingsstrategi.  

 

Etatene skal arbeide for å videreutvikle sitt samarbeid og stille ressurser til nødvendig 

utviklingsarbeid og effektiv og slagkraftig innsats. Etatene skal arbeide for å ha 

teknologistøtte som er nødvendig for en effektiv informasjonsdeling og -behandling. 

Etatenes samlede virkemidler og sanksjoner skal ses i sammenheng og utnyttes effektivt. 

Ved lovbrudd som etatene har forutsetninger for å avdekke og sanksjonere på en 

tilstrekkelig måte, skal det benyttes forvaltningssanksjoner. Politiet og 

påtalemyndigheten skal prioritere å følge opp lovbrudd som er av alvorlig karakter, eller 

som ikke anses å kunne sanksjoneres tilstrekkelig gjennom forvaltningsporet.  

 

Etatene skal innen 15. mars 2023 utarbeide en felles årsrapport for 2022 hvor det gis en 

vurdering av tilstand og redegjøres for prioriteringer, aktiviteter, resultater og effekter av 

arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. 

 

 

 

3.4 Mål 4: Alle som oppholder seg i Norge har avklart identitet og lovlig opphold 
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Overordnet målbeskrivelse: 

Politiet sikrer blant annet gjennom god grense- og territorialkontroll at de som kommer 

inn i landet og til enhver tid oppholder seg her, har avklart identitet og rett til å oppholde 

seg i riket. Avklart identitet gir riktige vedtak i utlendingssaker, forebygger kriminalitet og 

legger til rette for rask retur. Politiet jobber for at norske statsborgere og utlendinger som 

oppholder seg i Norge har én identitet, og er registrert og kontrollert med biometriske 

data, når det er hjemlet i lov,   

 

Politiet har beredskap for å håndtere en rask økning i antall asylsøkere og har 

beredskapsplaner for en økning i antallet asylsøkere, både innenfor mulighetsrommet for 

ankomstnivåer i henhold til prognosearbeidet, men som også tar høyde for mer 

ekstraordinære ankomstnivåer. 

 

Utlendinger som ikke har lovlig opphold i landet, og som ikke reiser hjem på egen hånd 

eller gjennom ordningen for assistert retur, returneres raskt av politiet. Videre avdekker 

politiet saker der en midlertidig eller permanent oppholdstillatelse er gitt på feil grunnlag, 

og vurderer tilbakekall av disse tillatelsene. 

 

Politiet samarbeider godt med de øvrige virksomhetene i utlendingsforvaltningen. Politiet 

gjennomfører sine oppgaver på utlendingsfeltet effektivt slik at risikoen for ulovlig opphold 

reduseres. 

 

Prioriteringer for 2022: 

Pandemisituasjonen og en stor økning i søknader om statsborgerskap har medført økte 

ventetider for mottak av utlendingssaker og økt antall ubehandlede saker. Politiet skal i 

samarbeid med UDI jobbe for at tiden fra søknad om arbeidstillatelse som faglært går 

tilbake til normal saksbehandlingstid på om lag 30 dager fra søknad er levert på nett slik 

det var før 2020. Videre skal politiet samarbeidet med UDI for en mest mulig effektiv 

saksflyt i alle utlendingssaker og for å redusere antall ubehandlede saker samlet sett.   

Politiet skal prioritere saker i samråd med UDI slik at saker samlet sett behandles uten 

ugrunnet opphold. Politiet skal videre bidra til å videreføre asylprosessen ved Nasjonalt 

ankomstsenter, herunder gjennom videreutvikling av gode prosedyrer for samarbeid 

mellom aktørene på senteret og realisering av identifiserte gevinster. 

 

Gjennomføring av returer har de senere årene blitt vesentlig mer krevende.  POD skal 

bidra til iverksetting av utlendingsforvaltningens overordnede returstrategi for perioden 

2017-2022. Politiet må regne med å bidra inn i arbeidet med å utarbeide en ny, overordnet 

returstrategi for utlendingsforvaltningen i 2022. Politiet skal prioritere returer av personer 

som får avslag i ny ankomst og asylprosess, og ellers returer som gir effektiv utnyttelse av 

ressurser, kriminalitetsforebygging og viktige signaleffekter. 
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Styringsparameter 9:   

 

Antall og alder på ubehandlede oppholdssaker 

Rapportering: Tertial- og årsrapport 

POD skal gjøre rede for restansesituasjonen og hvilke prioriteringer som er gjort for alle 

sakstyper unntatt asylsøknader. 

 

POD skal redegjøre for status for beholdningen av saker og hvordan politiet bidrar til at 

saker behandles uten ugrunnet opphold. Det skal legges vekt på utvikling i forventet 

ventetid fra søknad er registertert til søker har timeavtale hos polititet og  

saksbehandlingstid. 

 

 

Styringsparameter 10:   

 

Realisering av gevinster ved Nasjonalt ankomstsenter 

Rapportering: Felles rapportering årsrapporten  

Beskrivelse:  

Målene med ny asylflyt og etableringen av Nasjonalt ankomstsenter er økt kvalitet i 

asylsaksbehandlingen, styrking av det innledende ID-arbeidet, bidrag til bedre kontroll, 

raskere saksbehandling, økt kriminalitetsbekjempelse, bedre samfunnssikkerhet og en 

mer formåls- og kostnadseffektiv mottaksstruktur. På samfunnsnivå skal tiltaket legge til 

rette for reduserte nettoutgifter for det offentlige gjennom raskere retur eller raskere 

bosetting, og fortrinnsvis raskere deltakelse i arbeidslivet for dem som får opphold. 

Videre skal det sikre en bedre ankomstberedskap og redusert risiko for ekstraordinære 

merutgifter ved eventuelle større økninger i antallet asylsøkere til Norge.  

 

Politiet skal bidra i prosessen med definerte og lovpålagte kontroll- og 

forvaltningsoppgaver for å understøtte formålene med ny prosess, innenfor de tids- og 

kvalitetskrav som er satt. En sentral forutsetning for å realisere gevinstene er ambisjon 

om at 70 pst. av asylsaker skal håndteres innen 21 dager. Politiet skal rapportere status 

for gevinstrealiseringsarbeidet i tilknytning til Nasjonalt ankomstsenter, sammenlignet 

med planen som ble spilt inn til budsjettarbeidet for 2022. Rapporteringen forutsettes å 

være samordnet med UDI. 

 

 

RAPPORTERINGSKRAV 4: Utvikling i antall returer 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport 

Politiet skal gi en vurdering av utviklingen i uttransporterte fordelt på kategorien asyl, 

Dublin, bort og utviste sammenliknet med forutsetningene som lå til grunn i budsjettet 

ved inngangen til året, samt en vurdering av samhandling med andre aktører i 

returarbeidet. 
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3.5 Mål 5: Politiet er tilgjengelig og har god service og effektive tjenester 

Overordnet målbeskrivelse: 

Innbyggerne opplever at det er enkelt å ta kontakt med politiet når det er behov det. De får 

løst mest mulig av sitt behov ved første kontakt og de møter et ensartet tjenestetilbud, 

uavhengig av hvor i landet de bor. Innbyggerne opplever at politiet er en del av én offentlig 

sektor. Det er lett å forstå vedtak og annen informasjon fra politiet.  

 

Politiet motiverer innbyggerne til å bruke den kanalen som er mest hensiktsmessig for å få 

løst deres behov. De fleste av politiets tjenester er tilgjengelig digitalt. Antall tjenester som 

krever fysisk samhandling eller oppmøte hos politiet skjer der dette er til det beste for 

brukeren og/eller lovkrav eller særskilt behov for politiet. Innbyggerne er tilfredse med 

politiets digitale og fysiske tilgjengelighet. 

 

Prioriteringer i 2022: 

Det er fremdeles et stort potensial for å digitalisere publikumsløsninger, for å styrke 

publikums kontakt med politiet, redusere kostnader og få ned saksbehandlingstiden. POD 

må fortsette dette arbeidet i 2022. Frigjorte ressurser som følge av digitalisering (DINA) 

og effektivisering innenfor den sivile rettspleien på grunnplanet, forventes brukt til raskere 

behandling av gjeldsordningssaker.   

 

600 000 nordmenn regnes som såkalt ikke-digitale. Det er derfor behov for både gode, 

brukervennlige digitale løsninger samt fysisk tilgjengelighet til politiets tjenester. 

 

Politiet skal fortsette arbeidet med å etablere en bedre og mer effektiv digital 

våpenforvaltning i samarbeid med Brønnøysundregistrene. Våpenforvaltningens kontroll, 

for eksempel med våpenforhandlere og våpeneiere, må likevel skje lokalt i politidistriktene. 

Kontrollfunksjonen i distriktene er en integrert del av politiets lokale, 

kriminalitetsforebyggende arbeid. 

 

Politiet skal delta i programmet Fremtidens innkreving, jf. mandat fastsatt av 

Finansdepartementet. Videre skal selvkostberegninger for gebyrbelagte tjenester gjøres 

enkelt tilgjengelig for allmennheten. 

 

Det er utfordringer knyttet til behandlingen av gjeldsordningssaker og namsmannen skal 

prioritere disse sakene. Det er viktig for rettssikkerheten til enkeltindividet at saken 

behandles innen rimelig tid. 

 

Styringsparameter 11:                                  Befolkningens tillit til politiet 
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Rapportering: 

 

Årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Andelen av befolkningen som svarer i politiets innbyggerundersøkelse at de har 

ganske eller svært stor tillit til politiet skal være minst 80 % (gjennomsnittet siste 3 
år). 

 

 

Styringsparameter 12:                                  Tilgjengelighet til politiet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rapportering: 

 

Årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: 

- Andelen av befolkningen som svarer i politiets innbyggerundersøkelse at det er 

lett å komme i kontakt med politiet skal være minst 72 % (gjennomsnittet siste tre 
år). 

 

 

Styringsparameter 13:   

 

Andel innbyggere som benytter mulighet for digital 

selvbetjening 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå: Andel skal øke fra foregående år. 

 

 

Styringsparameter 14:   

 

Effektivitet og kvalitet i forvaltningstjenestene og i sivil 

rettspleie 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport 

Resultatkrav/ambisjonsnivå:  

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

 

 

OPPDRAG 9: 

 

Nedarbeidelse av restanser gjeldsordningssaker 

 

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

POD skal arbeide for å redusere forskjellen i restanser i gjeldsordningssaker mellom de 

ulike politidistriktene. Antall restanser over 90 dager skal reduseres til et nivå som er 

lavere enn i 2021. 
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OPPDRAG 10: 

 

Kartlegge og utrede håndteringen av 

telefonhenvendelser til 02800, inkludert 

henvendelser til politidistriktenes 8-sifrede 

direktenummer.  

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

Politidirektoratet skal i 2022 kartlegge og utrede håndteringen av telefonhenvendelser til 

02800, inkludert henvendelser til politidistriktenes 8-sifrede direktenummer. Utredningen 

skal resultere i forbedringstiltak som skal føre til bedre tilgjengelighet og 

brukertilfredshet. De første forbedringene skal evalueres innen utløpet av 2022, med 

målsetting om nasjonal innføring i løpet av 2023. Arbeidet med kontinuerlig forbedring av 

telefontjenesten skal ses i en helhetlig sammenheng med utvikling av digital 

selvbetjening og øvrige kontaktflater med publikum. Politiet skal jobbe med en ambisjon 

om å løse innbyggernes behov ved første kontakt med politiet så langt det er mulig. 

 

 

 

4. ØVRIG RAPPORTERING, OPPDRAG OG FØRINGER  

 

4.1 Øvrige oppdrag 

 

Sikring av notoritet for politiets personkontroller – pilotordning i Oslo politidistrikt  

Politiet skal ha oppmerksomhet på praktiseringen av personkontroller og på hvordan disse 

oppleves av innbyggerne. Personkontroller skal registreres og dokumenteres etter 

gjeldende regler. Politidirektoratet skal utrede og utprøve ulike tiltak for å forebygge at 

personkontroller oppleves som urettmessige eller diskriminerende.  

 

OPPDRAG 11: Pilotordning for personkontroller i Oslo politidistrikt 

Rapportering: 

 

Tertial- og årsrapport 

I 2022 skal det i Oslo politidistrikt iverksettes et pilotprosjekt med utprøving av teknisk 

løsning for tilbud om og utstedelse av bekreftelse på gjennomført personkontroll. Tiltaket 

skal ses i sammenheng med øvrige tiltak for økt tillit til politiet og politiets 

personkontroller. Oslo kommune, organisasjoner og andre relevante aktører skal 

involveres i arbeidet. Pilotprosjektet skal evalueres. 

 

Digitalisering og digital sikkerhet  

Politiet skal etterleve de til enhver tid gjeldende krav og føringer til digital sikkerhet, 

informasjonssikkerhet og personvern. I NSMs rapport Nasjonalt digitalt risikobilde 2021 
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fremgår det at det har skjedd et taktskifte innenfor digital risiko. Departementet legger til 

grunn at politiet også i 2022 arbeider videre med oppfølging av Nasjonal strategi for digital 

sikkerhet og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. 

 

4.2 Øvrige føringer  

 

Arbeidet med lover, forskrifter og instrukser 

PODs rolle som fagorgan skal styrkes; både overfor etaten og overfor departementet. En 

mer aktiv rolle i utvikling av forskrifter og instrukser er et ledd i dette. POD skal i 2022 

fortsette dette arbeidet jf. pågående dialog mellom departementet og POD. 

Styrking av identitetsarbeidet 

POD bes om å sette av tilstrekkelige ressurser til utredningsarbeid for å kunne bidra inn i 

styrking av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og bidrag til forbedring av kvaliteten i 

folkeregisteret (realiseringen av UNIK). Departementet vil, etter samråd med Arbeids- og 

sosialdepartementet og Finansdepartementet, komme nærmere tilbake til mandatet for det 

videre arbeidet.  

 

Langsiktig planlegging og utvikling av politiet, PST og påtalemyndigheten 

Departementet forutsetter at POD også i 2022 bidrar i departementets arbeid med å legge 

rammer for den videre utviklingen av politiet, PST og påtalemyndigheten, jf. oppdrag 15 i 

tildelingsbrevet for 2021 til POD. 

 

 

5. STYRING OG KONTROLL 

 

 

5.1 Arbeidet med å forbedre og effektivisere etaten  

 

Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021 understreker at offentlige tjenester må 

effektiviseres og utvikles i takt med at samfunnet endrer seg. I tillegg vil handlingsrommet 

i statsbudsjettet bli trangere. Det vil medføre krevende prioriteringer også for 

justissektorens virksomheter. Langsiktig planlegging, systematisk kunnskapsarbeid og 

god balanse mellom drift og utvikling vil fremover bli enda viktigere.  POD bør derfor ha 

en langsiktig effektiviseringsplan for å håndtere strammere budsjettrammer i fremtiden, 

innenfor de rammer som er gitt av blant annet begrensninger i bemanningstilpasning og av 

endringer i antall tjenestesteder.  

 

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

herunder digitalisering og produktivitetsutvikling. Videre ber JD om at POD rapporterer 

på regnskapsmessige nøkkeltall i tråd med oppsettet i vedlegg 3. 
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Departementet viser til at POD også har et selvstendig ansvar for å identifisere, utrede og 

gjennomføre digitaliseringstiltak som effektiviserer driften og gir bedre tjenester til 

brukere og samfunn. Dette gjelder internt i virksomheten, mellom virksomheter i 

justissektoren, samt på tvers av sektorer. 

 

Departementet vil følge opp PODs arbeid med ovennevnte gjennom styringsdialogen. 

 

 

RAPPORTERINGSKRAV 5: Effektivisering og gevinster 

Rapportering:  Tertial- og årsrapport 

Det skal redegjøres for planlagte og gjennomførte effektiviseringstiltak, herunder 

forventende og realiserte gevinster. Redegjørelsen skal fokusere på effekter og 

underbygges med egnede nøkkeltall .  

 

 

 

5.2 Internkontroll 

 

Politidirektørens internkontrollansvar er regulert i økonomireglementet § 14 og utdypet i 

instruksen til politiet. For å nå politiets mål i møte med fremtidige utfordringer, er det 

nødvendig å ha god internkontroll. God internkontroll kan sikre at eventuelle vesentlige 

avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning.  

 

 

5.3 Særlig om kontroll med bevilgning og utviklingsportefølje 

I 2022 vil departementet be om månedlig regnskapsrapportering med tilhørende prognose 

for året. Det skal også gis rapportering på utviklingsprosjekter. Departementet skal i 

samråd med POD definere behov og avtale omfang og innhold i rapporteringen. 

Rapporteringen vil følges opp i egne styringsdialogmøter. Formålet med systematisk 

bevilgningsoppfølging gjennom året er å avdekke eventuelle avvik mellom bevilgning og 

regnskap så tidlig som mulig, slik at det er mulig å iverksette egnede tiltak. I denne 

sammenheng skal det fremgå andel av budsjettmidlene som brukes i driftsmidler og EBA-

kostnader i POD. 

 

5.4 Saker fra Riksrevisjonen  

POD skal følge opp saker som Riksrevisjonen har tatt opp. Når POD mener at merknadene 

fra Riksrevisjonen kan utkvitteres, skal direktoratet rapportere om dette og begrunne sin 

vurdering. Oppfølgingen av saker fra Riksrevisjonen vil være tema i styringsdialogen og 

skal omtales i tertialrapportene og årsrapporten.  
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Det skal fortsatt rapporteres på følgende saker fra Riksrevisjonen:  

- Biometriske pass 

- Politiets behandling av våpensaker 

- Politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT 

 

 

6. FELLESFØRING FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

 

De fleste virksomhetene i justissektoren utøver eller understøtter funksjoner som er 

kritiske for samfunnet, og flere har i tillegg funksjoner, infrastruktur og tjenester som er 

omfattet av sikkerhetsloven. Ved anskaffelser av utstyr og infrastruktur som er av vesentlig 

betydning for utøvelsen av slike funksjoner eller ivaretakelsen av konfidensialitet, 

integritet, eller tilgjengelighet i utstyr og infrastruktur som er av vesentlig betydning for 

tjenestene, skal virksomhetene gjennomføre særskilte og dokumenterbare 

risikovurderinger før slikt materiell anskaffes fra land vi ikke har et sikkerhetsmessig 

samarbeid med 

 

7. FELLESFØRING FRA REGJERINGEN 
 

1. Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen 

mellom departementet og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i 

staten. I 2022 skal politiet arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det 

ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og 

holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke 

benyttes. POD skal rapportere om konsulentbruken i politietaten i årsrapporten for 2022. 

 

2. Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg, der antallet lærlinger skal stå i et 

rimelig forhold til virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til 

enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en 

lærling. Politiet skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag 

og om antall lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til 

opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.  

 

 

8. DELEGERING  TIL POLITIDIREKTORATET 

 

 

9. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2022 

Styringsdialog 2022  

Oversikt over etatsstyringsmøter vil framgå av styringskalenderen 2022, jf. vedlegg 1. 

 

Rapportering 2022 
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Styringsdialogen mellom Politidirektoratet og JD er innrettet etter risiko og vesentlighet. 

Risikoperspektivet skal også integreres i virksomhetens rapportering.  

 

PODs årsrapport for 2022 utgjør en del av grunnlaget for JDs rapportering til Stortinget om 

oppnådde resultater for budsjettåret 2022. 

 

Årsrapporten skal oversendes departementet innen 15. mars 2023 og følge kravene i 

Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.6.1. Det vises for øvrig til DFØs 

veileder for årsrapportering på DFØs nettsider Årsrapport - DFØ (dfo.no) 

 

 

 

Rapportering på oppdrag gitt i tidligere tildelingsbrev 

Det vises til følgende oppdrag gitt i tidligere tildelingsbrev, og det bes om videre 

rapportering i 2022:  

 

 Framtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 

o Rapportering: Årsrapport 

 Samlokalisering av 112- og 110-sentraler 

o Rapportering: Årsrapport 

 Mobilbasert befolkningsvarsling 

o Rapportering: Tertial- og årsrapport 

 Implementeringen av EUs informasjonssystemer 

o Månedlig og i møter 

 

 

 

10. BUDSJETTRAMMEN FOR 2022  

 

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak X stilles følgende midler til disposisjon for POD 

i 2022:  

 

Kap. 440/3440 Politiet 

 

Kap. 440   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 20 894 700 

Post 22 Søk etter antatt omkomne  

kan overføres 

9 882 

Post 23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 33 905 

Post 25 Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets 

utlendingsforvaltning 

132 357 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 134 251 

https://dfo.no/fagomrader/arsrapport
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kan overføres 

Post 48 Tildeling fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger , 

kan overføres  

11 000 

Post 70 Tilskudd 9 600 

Post 71 Tilskudd Norsk rettsmuseum 8 010 

Post 73  Internasjonale forpliktelser mv., kan overføres  589 792 

Post 74 Midlertidig destruksjonspant for enkelte typer 

halvautomatiske rifler 

2 000 

Sum  21 825 497 

 

Kap. 3440   
 

Post 01 Gebyr – pass og våpen 817 352 

Post 02 Refusjoner mv. 235 443 

Post 03 Salgsinntekter 60 561 

Post 04 Gebyr – vaktselskap og etterkontroll av deaktiverte 

skytevåpen 

4 828 

Post 06 Gebyr – utlendingssaker 285 457 

Post 07 Gebyr – sivile gjøremål 774 583 

Post 08 Refusjoner fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger 65 000 

Sum  2 243 224 

 

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

Kap. 440, post 01 (i 1000 kroner) 

Tildeling POD  20 877 200 

Sentrale avsetninger JD 17 500 

Sum post 440.01 20 894 700 

 

Nedenfor gjengir departementet nye føringer for tildelingen til politiet. Endringer i 

tildelingen som følge av tidligere budsjettvedtak er ikke omtalt. 

 

Økt lokal tilstedeværelse og samarbeid 

POD tildeles 200 mill. kroner over kap. 440, post 01 til styrket kriminalitetsbekjempelse, 

bedre forebygging og etterforskning. Tildelingen skal gå til tiltak som styrket 

grunnbemanning, dialog med kommunene om lokale tiltak og ansettelse av sivil 

kompetanse for å gi et mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi. Videre skal 

midlene gi en styrket innsats mot organisert, digital og annen alvorlig kriminalitet, 

herunder kriminelle gjenger, samt vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. I tillegg 

tildeles POD 68,2 mill. kroner til flere politistillinger. Stillingene skal i hovedsak gå til å 

styrke lokalt nivå gjennom de geografiske driftsenhetene. Beløpet er helårsvirkning. 

 

 

Påtalemyndigheten i politiet: 
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POD tildeles 36,3 mill. kroner over kap 440, post 01 til å heve kvaliteten og kapasiteten til 

påtalemyndigheten i politiet. I tillegg skal 10 mill. kroner prioriteres innenfor politiets egne 

budsjettrammer til formålet. 

 

Nettpatrulje og digitalt politiarbeid 

POD tildeles 5 mill. kroner over kap. 440, post 01 til å styrke politiets nettpatruljer og 

digitalt politiarbeid. Det skal legges vekt på å øke innsatsen mot nettovergrep.  

 

Vold i nære relasjoner 

POD tildeles 10 mill. kroner over kap. 440, post 01 til å øke bruken av omvendt voldsalarm 

og 5 mill. kroner til Statens barnehus. I tillegg tildeles POD 5 mill. kroner for å opprette 

Statens barnehus i det samiske kjerneområdet.  

 

Nytt A-krimsenter i Alta  

POD skal bidra til at det opprettes et nytt A-krimsenter i Alta. POD tildeles 9,3 mill. kroner 

over kap. 440, post 01 til dette formålet.  

 

Midlertidig femte avdeling Oslo forliksråd 

POD tildeles 970 000 kroner til midlertidig femte avdeling Oslo forliksråd. 

 

Økt kapasitet ved ATK-senteret 

POD tildeles 12 mill. kroner over kap. 440, post 01 til å øke kapasiteten ved ATK-senteret 

for å realisere budsjettiltak om økt kapasitet i fotoboksene. Budsjettiltaket skal bidra til 

økte inntekter til staten på 132 mill. kroner.  

 

Modernisering av av innkreving 

POD tildeles 18,5 mill. kroner over kap. 440, post 01 til modernisering av innkreving. 

Tiltaket er et prosjekt under Skatteetaten, og mandatet er fastsatt av Finansdepartementet.  

 

Økt kapasitet til behandling av statsborgerskapssaker 

POD tildeles 9,8 mill. kroner over kap. 440, post 01 for å styrke førstelinjen i politiet for å 

håndtere flere statsborgerskapssaker ifb. at prinsippet om ett statsborgerskap ble avviklet 

fra 1. januar 2020, jf. Prop. 111 L (2017-2018) Endringer i statsborgerloven. Dette kommer i 

tillegg til styrkingen på 36,5 mill. kroner fra 2021-budsjettet. 

 

Tilbakekall av statsborgerskap – restansenedbygging 

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

vedtatt av Stortinget 3. desember 2019. POD tildeles 15,4 mill. kroner over kap. 440, post 

01 til økt nedbygging av restanser av tilbakekall av statsborgerskap. 

 

Gebyr – pass og nasjonale ID-kort 
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POD tildeles 179 mill. kroner til produksjon og distribusjon av pass og nasjonale ID-kort. 

Bevilgningen skal også gå til nedbetaling av faste kostnader som ombyggingskostnader, 

lisenser, biometriopptak og drift av løsninger. 

 

Ny premiemodell pensjon 

POD tildeles 331 mill. kroner over kap. 440, post 01, som kompensasjon for innføringen av 

ny premiemodell for pensjon fra og med 2022. Tiltaket medfører at årsverk i politiet får økt 

pensjonspremie. 

 

Reduksjon i reiseutgifter 

I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn en innsparing på 17,9 mill. kroner knyttet til 

redusert reisevirksomhet i politiet. 

 

Reduksjon i konsulentutgifter 

I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn en innsparing på 1,5 mill. kroner knyttet til 

redusert bruk av konsulenttjenester. 

 

Den kongelige politieskorte (DKP) 

DKP overføres fra politiet til PST fra og med 2022. Som følge av dette reduseres 

bevilgningen på kap. 440, post 01 med 126,3 mill. kroner.  

 

Hurtigbehandling i Oslo tingrett 

Midlene til politi- og påtalemyndigheten til videreføring av prosjektet med 

hurtigbehandling av straffesaker i Oslo tingrett ligger inne i rammen som følge av at 

prosjektet fra 2021 ble en permanent ordning, jf. Prop. 1 S (2020–2021).  

 

Vedrørende kap. 440, post 45 

 

Schengen IKT-forpliktelser – SIS, VIS, Eurodac og Interoperabilitet 

POD tildeles totalt 196,9 mill. kroner til arbeidet med utvikling og implementering av 

Schengen-IKT-systemene SIS, VIS, Eurodac og Interoperabilitet i 2022. 20,2 mill. kroner 

tildeles kap. 440, post 01 og 176,7 mill. kroner tildeles over kap. 440, post 45 til 

investeringer. Styringsrammen (P50) for SIS Recast i politiet er fastsatt til 368 mill. 2022-

kroner. Kostnadsrammen (P85) er fastsatt til 450 mill. 2022-kroner.  

 

Sikkerhetstiltak  

Kap. 440, post 45 reduseres med 94 mill. kroner som følge av overføring av prosjekt til 

annen virksomhet.  

 

Vedrørende kap. 440, post 70 

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

selskap, Norsk politihundelag, Politiets pensjonistforbund (4,6 mill. kroner) og tilskudd til 
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sikringstiltak av tros- og livssynssamfunn (5 mill. kroner). Den årlige konferansen om politi 

og barnevernsvakter (300 000 kroner) er omdisponert fra kap. 440, post 70 til kap. 440, post 

01.  

 

Vedrørende kap. 440, post 73   

POD tildeles 247,5 mill. kroner over kap. 440, post 73 til Norges bidrag til EUs nye 

grenseforvaltnings- og visumordning (BMVI-fondet). 

 

Vedrørende kap. 440, post 74 

POD får ansvar for å forvalte ordningen med en destruksjonspant i perioden 2022–2024. 

Destruksjonspant er satt til 4 000 kroner per innlevert våpen, uavhengig av våpenets alder 

og tilstand. Fra og med 1. juni 2024 vil det være forbudt å inneha slike våpen, jf. våpenlova 

§5 annet ledd nr. 3. Ordningen bortfaller 1. juni 2024.  

 

Elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS III) 

Det er bevilget 25 mill. kr samlet på kap. 410, post 01 i 2022 til prosjektet Elektronisk 

samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS III). De tildelte midlene skal 

brukes til å fortsette arbeidet med å videreutvikle automatisering og digitalisering av den 

elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene i straffesakskjeden. 

Politidirektoratet vil motta belastningsfullmakt fra Domstoladministrasjonen slik at 

politiets utgifter knyttet til ulike tiltak i prosjektet kan belastes på kap. 410, post 01, jf. JDs 

supplerende tildelingsbrev av 18.01.2022. Det er lagt til grunn at Politidirektoratet, 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Domstoladministrasjonen samlet skal dekke 7,5 mill. kr 

innenfor egen ramme i form av interne fagressurser, IKT-ressurser mv. 

 

Krav til effektivisering i 2022 

Det er lagt til grunn at politiet skal effektivisere til sammen 157,7 mill. kroner i 2022 på hele 

kap. 440. I tillegg kommer reduksjonen i reiseutgifter og konsulentutgifter. 

 

Kap. 442/3442 Politihøgskolen 

 

Kap. 442   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 633 618 

Sum  633 618 

Kap. 3442    

Post 02 Diverse inntekter 16 648 

Post 03 Salgsinntekter 10 901 

Sum  27 549 

 

Reduksjon i reiseutgifter 

I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn en innsparing på 1,3 mill. kroner knyttet til 

redusert reisevirksomhet ved Politihøgskolen. 
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Ny premiemodell pensjon 

Politihøgskolen tildeles 12,4 mill. kroner over kap. 442, post 01, som kompensasjon for 

innføringen av ny premiemodell for pensjon fra og med 2022. Tiltaket medfører at årsverk 

ved Politihøgskolen får økt pensjonspremie. 

 

 

Kap. 448 Grensekommissæren 

 

Kap. 448   (i 1000 kroner) 

Post 01 Driftsutgifter 5 983 

Sum  5 983 

 

Det vises til vedlegg 2 for omtale av budsjettfullmakter til POD i 2022.  

Vedlegg  

1. Styringskalender 

2. Budsjettfullmakter 2022 

3. Regnskapsmessige nøkkeltall - rapportering 

4. Statistikkrapportering 
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Vedlegg 1 

Styringskalender for 2022 

 

Måned  Beskrivelse Tidspunkt 

Januar 
 
 
  

 
 

Februar 
 

Forklaringer til statsregnskapet for 
2021 - innspill til Meld. St. nr. 3 1. februar* 

  

 
Forslag til budsjettendringer og større 
omprioriteringer 1. halvår 2022 
(Revidert nasjonalbudsjett) 15. februar * 

Mars 
 
 

Årsrapport for 2021 inkludert 
årsregnskap + overordnede 
risikovurderinger for 2022 15. mars 

  
 
 

 
 

April Styringsdialogmøte (årsrapport 2021) 8. april 

 

 
Statsbudsjettet 2023 – Innspill til 
rammefordeling Ultimo april* 

Mai 
 
 
 
 

Rapportering 1. tertial + oppdaterte 
risikovurderinger 
 
 

1.juni 
 
 
 
 

 
Juni 
 
 
 

Styringsdialogmøte (første 
tertialrapport) 

 
17.  juni 
 

  

Statsbudsjettet 2022 – foreløpig innspill 
til budsjettendringer og 
omprioriteringer 2. halvår 2022 
(nysaldering) 

 
Ultimo juni* 
 
 
 
 

 
 
  

Juli   

August 
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September 
 
 

Statsbudsjettet 2022 – innspill til 
budsjettendringer og omprioriteringer 
2. halvår 2022 (nysaldering)  15. september* 

 Innspill til langsiktige utgiftsbehov mv.  Medio september* 

  
Rapportering 2.tertial 2022 + 
oppdaterte risikovurderinger 30. september 

Oktober Prop. 1 S (2022-2023) legges frem 
 
Primo oktober 

    
    

  

Statsbudsjettet 2024 – Endelige innspill 
til satsingsforslag, budsjettiltak og 
konsekvensjusteringer 
 

Ultimo oktober* 
 
 
 

November 

 
Styringsdialogmøte (andre 
tertialrapport) 
 

3. november 
 
 

Desember 
  

Stortinget behandler Prop. 1 S (2022-
2023) 
Tildelingsbrev sendes ut etter at 
Stortinget har behandlet Prop. 1 S 
(2022-2023) 

 
Medio desember 
 
 
Innen 31. 
desember 

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

Fullmakter 2022           

 

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 og er redegjort for i Finansdepartementets 

rundskriv R-110 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 (2021-2022) 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 (2021-2022) 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. 

- Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter, jf. Prop. 1 S 

(2021-2022) romertallsvedtak VIII. Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover 

budsjettåret under kap. 440 Politiet post 01 Driftsutgifter og post 45 Større 

utstyrsanskaffelser og vedlikehold for å implementere IKT-systemer Norge har 

forpliktet seg til gjennom Schengen-avtalen. Samlede forpliktelser og utbetalinger 

kan ikke overskride styringsramme på 368 mill. kroner for kap. 440. 

- Nettobudsjetteringsfullmakt, jf. Prop. 1 S (2021-2022) romertallsvedtak VIII. 

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 nettobudsjettering ved utskiftning av utstyr på de vilkår som fremgår av 

rundskriv R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.  
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- 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.  

 

C. Andre fullmakter 

- Fullmakt til å regnskapsføre utgifter på kap. 471, post 71 Statens erstatningsansvar 

iht. retningslinjer gitt i Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017.  

- Fullmakt til å regnskapsføre utgifter på 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 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 regnskapsføre til statens utgifter til forsvarer, bistandsadvokater, tolk, 

og vitner og følgepersoner i forbindelse med avhør av barn og andre særlig sårbare 
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fornærmede og vitner på kap. 414, post 01 og kap. 466, post 01, jf. Prop. 112 L 

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

- Fullmakt til å regnskapsføre utgifter til godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til 

forliksrådenes medlemmer og nødvendige kompetansehevende tiltak på kap. 414 

Forliksråd og andre domsutgifter, post 21 Spesielle driftsutgifter.  
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Vedlegg 3 

Regnskapsmessige nøkkeltall – rapportering  

 

POD bes i årsrapporten rapportere på regnskapsmessige nøkkeltall som beskriver 

ressursbruk i politiet under kap. 440 Politiet, post 01 Driftsutgifter 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 4 

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. 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 
 

 

https://www.politiet.no/

