
St.prp. nr. 83

(2002–2003) 

Om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som 
følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak 

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 29. august 2003, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

Justisdepartementet viser til revidert nasjonalbud
sjett 2003, jf. St.prp. nr. 65 (2002–2003) og Innst. S. 
nr. 260 (2002–2003), der den bevilgningsmessige 
usikkerheten knyttet til merutgiftene på politibuds
jettet som følge av den internasjonale situasjonen 
og krigen i Irak ble omtalt. Det ble varslet at depar
tementet vil følge utviklingen nøye og om nødven
dig komme tilbake til saken i høstsesjonen. 

I tiden etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett har det vært nødvendig å forsterke 
beredskaps- og sikkerhetstiltakene ytterligere 
overfor flere utenlandske ambassader. I tillegg 
kommer økt krav til sikkerhet ved besøk fra utlan
det. 

Justisdepartementet mener at de merkostnader 
sikkerhetssituasjonen medfører ikke bør gå ut over 
annen ordinær kriminalitetsbekjempelse og publi
kumsservice i politiet. Det er ikke mulig å dekke 
merutgiftene som følge av økte sikkerhets- og be
redskapstiltak innenfor rammene til politibudsjettet 
uten at annen kriminalitetsbekjempelse blir svek
ket vesentlig. 

Regjeringen foreslår derfor i denne proposisjo
nen å øke bevilgningen på politibudsjettet for 2003 
under kap. 440 og kap. 441 med til sammen 85 mill. 
kr. 

2 Bakgrunn 

Etter terroraksjonene 11. september 2001 har den 
internasjonale sikkerhetspolitiske situasjon blitt ve
sentlig endret. Dette har hatt stor betydning for po
litiets arbeid, og i de vedtatte budsjetter for 2002 og 
2003 ble derfor politibudsjettene styrket som følge 
av de økte og endrede arbeidsoppgavene. 

Den internasjonale situasjonen tilsa at sikker
hetsnivået måtte økes ytterligere tidlig i 2003, bl.a. i 
forbindelse med Irak-krigen. Etter dette er nye ter
rortrusler fremsatt, bl.a. mot amerikanske interes
ser. Norske interesser er også utpekt som terror
mål. Det har derfor vært påkrevd å iverksette ytter
ligere beredskaps- og sikkerhetstiltak overfor flere 
utenlandske ambassader i 2003, økt bruk av livvakt
tjenesten mv. og å intensivere aktiviteten ved Politi
ets sikkerhetstjeneste. 

Den generelle økningen i sikkerhetsnivået, 
gjennomføringen av særskilte tiltak overfor ambas
sader, og de nevnte besøk, har påført politiet bety
delige merutgifter i 2003. Dette gjelder i særlig 
grad Oslo politidistrikt, men også andre politidi
strikter har blitt berørt. I tillegg har Politiets sikker
hetstjeneste som følge av den internasjonale situa
sjonen hatt store merutgifter i 2003. 

Det antas at det forsterkede sikkerhetsnivået vil 
måtte videreføres også i tiden fremover. 

Kap. 440 og 441 
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3 Forslag til endringer Justis- og politidepartementet 

Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og t i l r å r : 
lensmannsetaten 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
Post 01 Driftsutgifter et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
På bakgrunn av redegjørelsen i punkt 2 foreslås det tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av 
å øke bevilgningen på kap. 440, post 01 med 17 mill. økte utgifter til sikkerhetstiltak. 
kr i 2003, hvorav 5 mill kr til Politiets sikkerhetstje
neste. 

Kap. 441 Oslo politidistrikt 

Post 01 Driftsutgifter 

På bakgrunn av redegjørelsen i punkt 2 foreslås det 
å øke bevilgningen på kap. 441, post 01 med 68 mill. 
kr i 2003. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter 
til sikkerhetstiltak i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som 
følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak 

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap Post Formål Kroner 

440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440) 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 01 forhøyes med .......................... 17 000 000 

fra kr 5 669 935 000 til kr 5 686 935 000 
441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441) 

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 01 forhøyes med .......................... 68 000 000 
fra kr 1 163 572 000 til kr 1 231 572 000 


