
Tidenes styrking av politet
Statsbudsjettet 2010:

Regjeringen fører en aktiv og helhetlig justispo-
litikk og tar gjennom budsjettforslaget enda et 
skritt mot et tryggere og bedre velferdssamfunn. 
Stikkord er økt opptak ved Politihøgskolen og 
flere ansatte i politiet.

Rekordopptak på Politihøgskolen. Regjeringen foreslår 
nå å øke opptaket av politistudenter til 720 studenter i 2010, 
det høyeste opptaket ved Politihøgskolen noensinne. I pe-
rioden 2005-2009 ble det utdannet 648 flere politistudenter 
enn under regjeringen Bondevik II. Med opptaket i 2010 vil 
det totale antallet som uteksamineres øke ytteligere.

Flere ansatte i politiet. Regjeringen vil i 2010 øke antall 
politiårsverk med 106 sammenlignet med saldert budsjett 
2009. Dermed har Regjeringen lagt til rette for over 1000 
årsverk i politiet i 2009 og i 2010: Ny særavtale om arbeids-
tidsbestemmelser i politiet gir en ressursøkning på anslags-
vis 230 årsverk. I tillegg kommer de 460 sivile stillingene 
og 250 årsverk som det ble gitt rom for i budsjettet i 2009. 
For å styrke innsatsen på utlendingsfeltet, vil det i tillegg 
opprettes enda flere årsverk i 2010. 

Følger bemanningsplanen. Gjennom bemanningsøknin-
gen og det høye opptaket på Politihøgskolen følger Regje-
ringen anbefalingene i Politidirektoratets rapport ”Politiet 
mot 2020”.

Styrket innsats på utlendingsfeltet. Regjeringen foreslår 
å øke bevilgningen til politiet med 150 millioner kroner, 
blant annet for å håndtere den økte asyltilstrømningen. 
Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering 
av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra 
til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe 
kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale 
registreringsenheter og egen transportenhet er noen av de 
tiltakene som settes i verk. Det vil bli opprettet flere nye 
årsverk i 2010. 

Organisert/mobil kriminalitet . Vinningskriminalitet 
begått av mobile kriminelle gjenger har økt i de senere år. 
Bekjempelsen av denne typen kriminalitet medfører flere 
utfordringer for politiet. Det skal etableres en innsatsstyrke 
som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidis-
triktene og raskere oppklaring av sakene.

DNA. Etter at DNA-reformen ble innført er antall søkbare 
personer i DNA-registeret økt med 40 prosent, og nær 3000 
politifolk er utdannet for å sikre biologiske spor på åsteder. 

Regjeringen foreslår totalt om lag 117 millioner kroner til 
DNA-reformen i 2010. Dette inkluderer en styrking på 12,8 
millioner kroner til økt antall DNA-prøver og 1,6 millioner 
kroner til ombyggingsarbeid ved Universitetet i Tromsø i 
forbindelse med forberedelsen av et nytt offentlig analyse-
institutt. Sentral finansiering av DNA-analyser vil frigjøre 
ressurser i det enkelte politidistrikt.

Seksualisert vold. Regjeringen etablerte et miljø bestå-
ende av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009 og  
foreslår nå å doble antallet etterforskere til dette arbeidet i 
2010.

Økokrim. Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med åtte 
årsverk i 2010 for å styrke innsatsen mot økonomisk krimi-
nalitet. Økokrim har også en viktig rolle i bekjempelse av 
miljø- og kulturminnekriminalitet og foreslås styrket med 
to årsverk til dette arbeidet.

Nytt avlytningssikkert nødnett.  I tillegg til satsingen på 
politiet, foreslår Regjeringen å bevilge 389 millioner kroner 
til Nødnett for å sluttføre arbeidet med første utbyggings-
trinn. Dette vil bidra til en mer effektiv ressursbruk, gi økt 
trygghet for de ansatte og en styrket politikraft. 

Økt soningskapaistet. Regjeringens satsing på kriminal-
omsorgen har avviklet soningskøen. Økt sonings- og vare-
tektskapasitet i kriminalomsorgen bidrar til mindre reising 
for politiet. Dette vil frigjøre ressurser i politiet.

Regjeringen foreslår den største økningen av politibud-
sjettet noensinne  – 1,3 milliarder kroner. Lønns- og 
prisjustering utgjør 117 millioner. Rekordhøye opptak 
på Politihøgskolen og over 1000 årsverk i 2009 og 2010 
gir mer politikraft og et nært og sterkt politi over hele 
landet.

Bevilgningen knyttet til politi- og påtalemyndigheten 
er med dette budsjettet økt med om lag 2,85 milliar-
der kroner for perioden 2006-2010.


