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1. INNLEDNING
Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) fra Justisdepartementet og Budsjett-innst. S. nr. 6
(2011-2012). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige
budsjettvedtak av 2. desember 2011. Brevet presenterer de økonomiske rammene for
Politidirektoratet i 2012, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om
økonomistyring i staten pkt. 1.4. Justisdepartementet konkretiserer i tildelingsbrevet de
målsettinger som er lagt frem i Prop. 1 S (2011-2012) og delegerer nødvendige fullmakter
og budsjettmidler for Politidirektoratet i det kommende budsjettåret.
Videre vises til ”Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013” (særlig kap.16-17).
Denne gir signaler om innretning på tjenesten, og forventninger til Politidirektoratet i
perioden.
Justisdepartementet legger i tildelingsbrevet vekt på å omtale endringer og områder som
krever en spesiell oppfølging. Politidirektoratet har et selvstendig ansvar for å følge opp
sentrale dokumenter fra Stortinget og regjeringen, handlingsplaner og andre
dokumenter som gir føringer og oppdrag innenfor direktoratets ansvarsområde.
Prinsippene for styringen av Politidirektoratet og direktoratets egen virksomhet er
nedfelt i Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Politidirektoratet. I instruksen
er også direktoratets ansvarsområder og hovedoppgaver nedfelt. Departementet vil om
kort tid oversende revidert instruks til Politidirektoratet.
Justis- og beredskapsdepartementet vil i 2012 legge økt vekt på hvordan styringen og
oppfølgingen av virksomhetene i justissektoren gjennomføres. Som et ledd i dette
arbeidet vil Justisdepartementet blant annet etablere et eget etatsstyringsforum ledet av
assisterende departementsråd hvor sentrale utfordringer og forslag til endinger i
styringskonseptet vil bli adressert. Sentralt for dette arbeidet vil være en vektlegging av å
rendyrke av prinsippene for mål og resultatstyring. For 2012 vil styring og oppfølging av
virksomhetene fortsatt skje i regi av fagavdelingene i Justisdepartementet. Politisk
deltakelse vil bli prioritert i styringsdialogen med Politidirektoratet og Politiets
sikkerhetstjeneste og i møter med styret i Domstoladministrasjonen.

2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER
I Prop. 1 S (2011-2012) angis hovedmålene for politiet og påtalemyndigheten i 2012.
Følgende mål er relevante for Politidirektoratet:
1. Redusert kriminalitet
2. God rettssikkerhet for individer og grupper
3. Økt trygghet og samfunnssikkerhet
4. En mer effektiv justissektor
5. Helhetlig og konsekvent innvandrings- og flyktningpolitikk
Hovedmålene er utgangspunkt for de delmål og resultatmål som angis i punkt 4
«Prioriteringer og resultatmål for 2012» og de krav som stilles til rapportering, jf. også
mal for årsrapport.
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Departementet ber om at Politidirektoratet i 2012 særlig vektlegger følgende konkrete
innsatsområder:
•

Økt politibemanning og jobb til nyutdannede fra politihøgskolen

•

Strategisk utvikling og styring av IKT-porteføljen med synliggjøring av
prioriteringer og nedprioriterte områder

•

Politiberedskap, herunder oppfølging og evaluering av politiets innsats under
terrorangrepet 22/7-11

•

Fornyings- og effektiviseringsarbeid

•

ATB

På disse områdene ber departementet om at det redegjøres særskilt for strategier, status
og utvikling i både halvårsrapporten og årsrapporten. Departementet understreker det
omstillingsansvaret Politidirektoratet har i forbindelse med bruk og utvikling av IKT i
etaten, for å sikre gevinstrealisering, IKT-sikkerhet og effektiv ressursbruk. Det er et
lederansvar å sikre god og effektiv oppgaveløsning, kompetanseutvikling og tydelige
mål- og resultatkrav.
Departementet ber om å få en vurdering i første styringsdialogmøte 2012 om hvordan
mål og resultater og sentrale tiltak kan oppnås. Vi ber videre om en vurdering av risiko
knyttet til manglende måloppnåelse og tiltak som ut fra en vesentlighetsvurdering
iverksettes innenfor direktoratets fullmakter for å redusere disse risikoene.

3. BUDSJETTRAMMER FOR 2012
3.1

Budsjettramme kap. 440 Politidirektoratet

Følgende midler stilles til disposisjon for Politidirektoratet i 2012:
Kap. 440
Post 01 Driftsutgifter
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres
Post 23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål
Post 70 Tilskudd*
Sum kap. 440

(i 1000 kr)
9 254 434
193 485
7 352
72 152
3 717
9 531 140

* Post 70 skal dekke tilskudd til Politiidrett, Politihistorisk selskap og Politiets pensjonistforbund.

Kap. 3440
Post 01 Gebyr – pass og våpen
Post 02 Refusjoner
Post 03 Salgsinntekter
Post 04 Gebyr – vaktselskaper
Post 06 Gebyr – utlendingssaker
Post 07 Gebyr – sivile gjøremål
Sum kap. 3440

(i 1000 kr)
261 600
246 237
52 173
11 207
111 650
670 021
1 352 888
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Viktige endringer i PODs tildeling på kap. 440 post 01 (fra 2011):
Tiltak
Ansette 86 nyutdannede fra PHS 2011 (helårseffekt)
Ansette 161 nyutdannede fra PHS høsten 2012 (halvårseffekt)
IKT i politiet (sikre nødvendig framdrift i arbeidet)*
Styrking av Kripos
Datalagringsdirektivet (5 årsverk)
Statens barnehus i Ålesund (etablering i 2012)
Samlokalisering av arbeidet med politiattester til Vardø
Storskog grensestasjon (8 sivile årsverk)
Økt passproduksjon
Økt antall veiledere pga. flere studenter ved PHS
Restansenedbygging utlendingssaker (5 årsverk)
Oppholdskort og grenseboerbevis
Nasjonalt ID-kort korrigert for utsatte aktiviteter
Kompensasjon for lønns- og prisstigning

Beløp
39,38 mill. kroner
70,84 mill. kroner
77,00 mill. kroner
15,28 mill. kroner
4,00 mill. kroner
4,70 mill. kroner
5,00 mill. kroner
5,10 mill. kroner
4,30 mill. kroner
4,10 mill. kroner
4,30 mill. kroner
2,90 mill. kroner
-13,15 mill. kroner
172,65 mill. kroner

* 3 mill. kroner av ekstrasatsingen på 80 mill. kroner holdes tilbake i JD til KS1-prosessen, jf. sentrale avsetninger.

Av de 161 nye årsverkene som det er budsjettert med i 2012 skal voldtekstgruppa ved
Kripos ha 4 årsverk og 4 årsverk skal nyttes til grensekontroll ved Storskog.
Avtalen om en overtidstime utløper 01.08.12. Dette vil frigjøre midler i 2012.
Politidirektoratet skal inntil videre holde midlene tilbake i direktoratet.
Oppdaterte prognoser for antall asylsøkere i 2012 er 1 000 lavere enn lagt til grunn i
Prop. 1 S (redusert fra 11 000 til 10 000). Forventet innsparing skal disponeres innenfor
utlendingsfeltet.
Det skal etableres en helhetlig strategiplan for ID-forvaltning (pass, oppholdskort,
grenseboerbevis og nasjonalt ID-kort med eID), som skal gi en samlet oversikt over
ansvar, roller og systemer som må ligge til grunn for en sikker og effektiv ID-forvaltning.
Strategien skal ligge til grunn for utarbeidelse av nødvendige policy og et styringssystem
for informasjonssikkerhet. Strategiplanen skal også omfatte oversikt over samtlige
systemkomponenter og plan for forvaltning, drift og fornying av disse, som igjen skal
ligge til grunn for anskaffelse og utvikling av systemer. Strategiplanen skal inneholde
beskrivelse av konkrete tiltak, hvem som skal gjennomføre dem og en plan for hvordan
de skal finansieres, og være ferdigstilt 01.05.12. Arbeidet vil involvere POD, PDMT, UDI
og UD. Justisdepartementet vil benytte 5 mill. kroner av sentralt avsatte midler til dette
arbeidet og vil forestå koordineringen. Det forventes at POD og PDMT dekker egen
deltagelse og gjennomfører nødvendige aktiviteter og tiltak innenfor egen ramme.
Merutgifter knyttet til avtale med Forsvarsdepartementet om helikopterberedskap på
Rygge og utredning av nytt beredskapssenter i Oslo, skal dekkes innenfor rammen.
Gebyrsatsene for enkelte utlendingssaker vil bli økt med virkning fra 01.01.12, jf.
rundskriv G-13/2011 og G-20/2011 fra Justisdepartementet.
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Viktige endringer i PODs tildeling på kap. 440 post 21 (fra 2011):
Tiltak
Økt antall uttransporteringer
Kompensasjon for prisstigning

Beløp
24,0 mill. kroner
5,1 mill. kroner

Bevilgningen under post 440.01 er disponert på følgende måte:
Bevilgning til Politidirektoratet
Bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste
Sentrale avsetninger i Justis- og beredskapsdepartementet
Sum post 440.01

3.2

9 254,4 mill. kroner
433,6 mill. kroner
19,8 mill. kroner
9 707,8 mill. kroner

Budsjettramme kap. 441 Oslo politidistrikt

Følgende midler stilles til disposisjon for Oslo politidistrikt i 2012:
Kap. 441
Post 01

Driftsutgifter

Kap. 3441
Post 02
Refusjon
Post 03
Salgsinntekter
Post 05
Personalbarnehage
Sum kap. 3441

(i 1000 kr)
2 110 192
25 817
217
5 394
31 428

Endring i bevilgning fra 2011 på kap. 441 skyldes:
Tiltak
Ansette 22 nyutdannede fra PHS 2011 (helårseffekt)
Ansette 41 nyutdannede fra PHS 2012 (halvårseffekt)
Bedret helikopterberedskap
Oppfølging 22/7-11: Etterforsking (55 årsverk)
Oppfølging 22/7-11: Øvrig politiarbeid inkl. bemanning
Oppfølging 22/7-11: Påtale
Beredskapstroppen
Nasjonalt ID-kort korrigert for utsatte aktiviteter
Kompensasjon for lønns- og prisstigning

Beløp
10,0 mill. kroner
18,0 mill. kroner
29,7 mill. kroner
63,0 mill. kroner
32,0 mill. kroner
3,7 mill. kroner
25,0 mill. kroner
-1,1 mill. kroner
36,0 mill. kroner

Budsjettøkninger som er lagt inn som en oppfølging av 22/7-11 er midlertidige.
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3.3

Budsjettramme kap. 442 Politihøgskolen

Følgende midler stilles til disposisjon for Politihøgskolen i 2012:
Kap. 442
Post 01

(i 1000 kr)
505 783

Driftsutgifter

Kap. 3442
Post 02
Diverse inntekter
Post 03
Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter
Sum kap 3442

11 592
10 090
21 682

Endring i bevilgning fra 2011 skyldes i hovedsak:
Videreføring av dagens studentopptak på 720 studenter
Kompensasjon for lønns- og prisstigning

3.4

32, mill. kroner
10,2 mill. kroner

Budsjettramme kap. 448 Grensekommissæren

Følgende midler stilles til disposisjon for Grensekommissæren i 2012:
Kap. 448
Post 01

Driftsutgifter

(i 1000 kr)
5 559

Endringen i bevilgning fra 2011 skyldes kompensasjon for lønns- og prisstigning.
3.5

Budsjettramme Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter

Politidirektoratet gis fullmakt til å belaste Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter,
post 21 Spesielle driftsutgifter i 2012. Posten dekker utgifter til godtgjørelse og
kjøregodtgjørelse til forliksrådenes medlemmer og nødvendige kompetansehevende
tiltak.

4. PRIORITERINGER OG RESULTATMÅL FOR 2012
Det vises til hoved- og delmål for politi- og lensmannsetaten i Prop. 1 S (2011-2012),
jf. også pkt. 1 i dette brevet. Justisdepartementet gir under dette punktet informasjon om
de resultatmål Politidirektoratet i 2012 skal arbeide for å nå og de konkrete tiltak som
skal gjennomføres. I tillegg gir departementet noen føringer som direktoratet må ta
hensyn til i sitt arbeid.

Hovedmål

1. Redusert kriminalitet

Delmål

1.1 Styrket kriminalitetsforebyggende arbeid

Beskrivelse

Kriminalitetsforebygging er nødvendig for å nå målet om redusert
kriminalitet og økt trygghet. Arbeidet skal støtte opp under tre
sentrale prinsipper i regjeringens forebyggende strategi;
Kunnskapsforankring, tidlig innsats og styrket samarbeid og
samordning gjennom lokale samarbeidsstrukturer.
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Styringsparameter
Antall anmeldte
forbrytelser totalt
Antall anmeldte
vinningsforbrytelser

Konkrete tiltak:

Resultatkrav

Frist

Rapportering Kilde
Halvårs- og
Prop. 1 S,
årsrapport
s. 96

Nedadgående trend

31/12

Nedadgående trend

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 100

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 99

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 103

1. Utarbeide en oppfølgingsplan og iverksette tiltak som
fremkommer i evalueringen
av ordningen med politiråd i
politidistriktene.
Evalueringen ferdigstilles
rundt årsskiftet 2011/2012.
2. Videreutvikle et
undervisningsopplegg om
bekymringssamtalen i
samarbeid med PHS.
3. Starte pilotprosjekt med
omvendt voldsalarm i Asker
og Bærum pd.
4. Evaluere pilotprosjekt med
registreringsverktøyet
SARA.
5. Følge opp forskning om
partnerdrap ved
Kompetansesenter for
sikkerhets, fengsels- og
rettspsykiatri for
helseregion Sør-Øst.
6. Følge opp evaluering av
politiets arbeid med vold i
nære relasjoner ved PHS.
7. Styrke voldtektsgruppen på
Kripos med fire årsverk.
8. Opprette et nytt Statens
barnehus i Ålesund.
9. Ferdigstille evalueringen av
Statens barnehus.
10. Delta i oppfølgingsteam
som gjennomføringsorgan i
konfliktrådets regi for den
foreslåtte ungdomsstraffen
for lovbrytere mellom 15 og
18 år. Ha jevnlige møter
med sekretariatet for
konfliktrådene (SFK).

31/12

Halvårs- og
årsrapport

31/12

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 101

31/12

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 101

Medio

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 101

Halvårs- og
2012 årsrapport
Halvårs- og
1/7
årsrapport
Medio Halvårs- og
2012 årsrapport

Prop. 1 S,
s. 102
Prop. 1 S,
s. 102
Prop. 1 S,
s. 102

31/12

Prop. 1 S,
s. 103

2012

Medio

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 101
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11. Styrke sikkerheten i IDforvaltningen ved å etablere
styringssystem for
informasjonssikkerhet
sammen med JD og PDMT.
12. Evaluere politiets innsats
mot menneskehandel, jf.
tiltak 35 i handlingsplanen
mot menneskehandel.
13. Utarbeide forslag til
organisering av politiets
båttjeneste, herunder
strekningen BergenTrondheim. Behov for flere
politibåter og mannskap må
vurderes særskilt. Det bes
om at det for strekningen
Oslofjorden-Skagerak også
utarbeides en modell hvor
UP får det overordnede
operative ansvar.

Konkrete føringer:

1/6

31/12

1/6

Halvårsrapport

Prop. 1 S,
s. 109

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 106

Halvårsrapport

Storberget
i svar til
Stortinget
november
2011

1. Arbeidet med kriminalitetsforebygging skal være
forankret i Regjeringens strategi for forebygging:
Fellesskap – trygghet - utjevning, Regjeringens
kriminalitetsforebyggende handlingsplan “Gode
krefter”, handlingsplanen for å forebygge
radikalisering og voldelig ekstremisme «Felles
trygghet – felles ansvar», Regjeringens handlingsplan
mot vold i nære relasjoner «Vendepunkt» (20082011), der enkelte tiltak fortsatt er under gjennomføring, samt Regjeringens nye handlingsplan mot
vold i nære relasjoner (2012). Politidirektoratet skal
følge opp og sikre gjennomføring av tiltak på eget
ansvarsområdet. Egen rapportering.
2. Politiet skal søke å arbeide sammen med andre
aktører for å sikre et bredt kriminalitetsforebyggende arbeid. Det legges særlig vekt på å
styrke samarbeidet gjennom de lokale samordningsstrukturene politiråd og SLT (Samordning
av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak).
3. Sikre en enhetlig forståelse av bekymringssamtalen
i politiet som arbeidsmetode, jf. revidert veileder,
og øke bruken av bekymringssamtalen.
4. Politiet skal prioritere arbeid for å forebygge og
bekjempe vold i nære relasjoner (§219) og voldtekt
(§192). Det er et mål at anmeldelsestilbøyeligheten

Prop. 1 S,
s. 98

Prop. 1 S,
s. 99

Prop. 1 S,
s. 103
Prop. 1 S,
s. 101-102
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Konkrete føringer:
(forts.)

øker og at dette fører til økt avdekking av disse
sakene. Det er særlig viktig at regjeringens politikk
om barnehus, familievoldskoordinatorer i 100 %
stilling og egne team i de største politidistriktene
følges opp.
5. Departementet har besluttet at Statens barnehus i
Tromsø skal ha et nasjonalt ansvar for oppfølging
av samisktalende barn som har vært utsatt for vold
eller seksuelle overgrep, eller vært vitne til slikt.
Dette bes hensyntatt ved ressurstildelingen.
6. Politiet skal prioritere arbeid for å forebygge og
bekjempe menneskehandel og menneskesmugling
7. Forebygge nyrekruttering til gjeng- og mc-miljøer,
blant annet gjennom tett samhandling med
kommunene.
8. Politidistriktene skal forsterke sitt samarbeid med
regionale og lokale kontrolletater, tollvesen, skatteog avgiftsmyndighetene samt NAV. Dette er særlig
viktig i arbeidet med å bekjempe de kriminelle 1 % klubbene.
9. Bekjempelse av narkotikakriminalitet skal
prioriteres i samarbeid med andre kontrollorganer,
påtalemyndigheten, helse- og sosialmyndighetene,
barnevernet og skolemyndighetene. Politiet skal
iverksette tilbuds- og etterspørselsreduserende
tiltak rettet mot hele kriminalitetskjeden.
10. Kripos arbeid mot dopingkriminalitet både
nasjonalt og internasjonalt må styrkes, både når det
gjelder strategisk analyse og rutiner og samarbeid
med politidistriktene.
11. Politiet skal gjennom målrettet kontrollarbeid i
veitrafikken bidra til en reduksjon i antallet ulykker
med drepte og alvorlig skadde.
12. Som del av kontrollarbeidet skal UP rette
oppmerksomhet mot mobile kriminelle og annen
kriminalitet.
13. Automatisk trafikkontroll (ATK) er et viktig
virkemiddel i politiets trafikksikkerhetsarbeid.
Kontrollvolumet skal være på minst samme nivå
som i 2011. Det må i tilrettelegges for mulig økt
kontrollaktivitet i 2013 som følge av utplassering av
flere ATK-bokser.
14. Videreføre samarbeidet med Russland i arbeidet
mot fiskerikriminalitet i Barentshavet og prioritere
straffesaker mot fiskerikriminalitet.

Prop. 1 S,
s. 105
Prop. 1 S,
s. 107

Prop. 1 S,
s. 107

Prop. 1 S,
s. 106

Storberget
i svar til
Stortinget
nov-2011

Prop. 1 S,
s. 110
Prop. 1 S,
s. 110

Prop. 1 S,
s. 110

Prop. 1 S,
s. 108
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Delmål
Beskrivelse

Styringsparameter
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
oppkl. forbrytelser
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
i voldssaker
Tid for å avgjøre
spørsmålet om
tiltale for unge
lovbrytere

1.2 Effektiv straffeforfølgning
Målet om redusert kriminalitet avhenger av effektiv
straffeforfølgning, først og fremst gjennom at straffbare
handlinger blir avdekket og oppklart, og at de skyldige blir ilagt
adekvat reaksjon. Inndragning av straffbart utbytte er en meget
viktig sanksjon i kampen mot organisert og profittmotivert
kriminalitet. Rask etterforsking og iretteføring er særlig viktig
når siktede sitter varetektsfengslet og i saker som gjelder unge
lovbrytere. Det samme gjelder for voldskriminalitet og
vinningskriminalitet begått av gjengangere.
Resultatkrav
Frist Rapportering Kilde
120 dager

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 113

90 dager fra anmeldelse til
påtalevedtak i politiet

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 113

Seks uker (42 dager)

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 113

Inndragningskrav

Økt antall og økt beløp

31/12

Årsrapport

Gjennomsnittlig
oppklaringsprosent

38 prosent

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 112
Prop. 1 S,
s. 113

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 100

31/12 Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 108

Redusert antall
boliginnbrudd og økt
Vinningskriminalitet
oppklaringsprosent i forhold
til 2011

Konkrete tiltak:

Konkrete føringer:

Ferdigstille utredningen av
økoteamenes organisering og
ressursbehov og
implementere kompetanseog samarbeidsplaner for
virksomheten.

1. Det skal satses mer på etterforsking og
etterforskingsledelse i politi- og lensmannsetaten.
Politidirektoratet må påse at politimestrene følger
opp Politihøgskolens kompetanse-satsing på
Prop. 1 S,
etterforsking, blant annet ved at personell gis
s. 112
anledning til å delta på kompetansehevende
tiltak. PHS skal videreutvikle etter- og
videreutdanningene innenfor etterforsking
gjennom nye og reviderte studier.
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Konkrete føringer:
(forts.)

2. Det er viktig at Politidirektoratet fortsetter
arbeidet med å redusere straffesakssrestanser
eldre enn 12 måneder. Dette må skje i samarbeid
med Riksadvokaten.
3. Politidirektoratet skal delta aktivt i «Forum for
samhandling i straffesakskjeden».

Prop. 1 S,
s. 48

4. PHS skal videreutvikle etter- og
videreutdanningene innenfor etterforskning
gjennom nye og reviderte studier.

Prop. 1 S,
s. 112+122

5. Oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet er
for lav og bør økes (særlig boliginnbrudd). Med
utgangspunkt i Riksrevisjonenes undersøkelse av
politiets arbeid med vinningskriminalitet skal
arbeidsmetodikk og arbeidsformer som gir gode
resultater på vinningskriminalitet implementeres
i alle politidistrikter og følges opp på ledernivå.

Prop. 1 S,
s. 100

6. Bekjempelse av alvorlig organisert kriminalitet
skal fortsatt prioriteres. For å lykkes er det
avgjørende at politiet og påtalemyndigheten har
høy faglig kompetanse. Samordnede tiltak fra
politi og påtalemyndighetens side er en
forutsetning for en effektiv bekjempelse.
Bekjempelse av alvorlig og organisert
kriminalitet forutsetter et tett samarbeid på tvers
av distriktsgrenser og profesjonsgrenser, samt
internasjonalt.
7. Alle politidistrikter skal jobbe målrettet og
systematisk mot gjengangere.

Prop. 1 S,
s. 104 og
Meld. St.7
(2010-2011)

Prop. 1 S,
s. 100

Hovedmål

2. God rettssikkerhet for individer og grupper

Delmål

2.1 Styrket stilling for kriminalitetsofrene

Konkrete føringer:

Politidirektoratet skal i samarbeid med
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) sørge for at ordningen med
rådgivning til kriminalitetsofre gjennom
RKK blir gjort bedre kjent for politidistriktene. Politidistriktene skal gi råd
og veiledning til ofre for kriminalitet, og
formidle kontakt til RKK og
hjelpeapparatet for øvrig

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 115
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Delmål
Beskrivelse

Styringsparameter

DNA-satsingen

Konkrete tiltak:

Hovedmål
Delmål
Beskrivelse

2.2 Ivareta rettssikkerheten ved straffeforfølging
Rettssikkerhet er de garantier borgeren har for en lovregulert,
rimelig og rettferdig prosess, ved at den enkelte beskyttes mot
overgrep og vilkårlig myndighetsutøvelse. Viktige tiltak i den
forbindelse er DNA-reformen, oppfølging av NOU 2009:12
(Finstadutvalget) og styrkingen av personvernhensyn i politiet ved
vedtakelsen av Politiregisterloven, samt oppfølging av Prop. L 135
(2010-2011) Barn og straff når det gjelder føringer for barn i
politiarrest, krav til rutiner og kvalitet på registreringen av slik
plassering.
Resultatkrav
Frist Rapportering Kilde
Halvårs- og
Prop. 1 S,
Økt antall treff i DNA31/12
registrene i forhold til 2011
årsrapport
s. 115
Økt antall åstedsundersøkelser
og økt kvalitet på innsendte
Halvårs- og
Prop. 1 S,
sporprøver slik at flere DNA31/12
årsrapport
s. 115
sporprøver er egnet for
sammenligning i registret.
1. Gjennomføre en evaluering
av gevinstene av DNAsatsingen
2. Bidra til at antall brudd på
fristene for overføring fra
politiarrest til fengsel
reduseres.
3. Følge opp Finstadsutvalgets
rapport, jf. eget
oppdragsbrev av 14.03.11.
4. Sikre nødvendig
kompetanse i etaten før
innføring av politiregisterloven og datalagringsdirektivet, herunder:
• få på plass 10
personvernrådgivere
• utarbeide
kompetanseplan for
politietaten

Høst
2012

Årsrapport

31/12

Årsrapport

31/12

Årsrapport
+ egen
rapportering

Prop. 1 S,
s. 116

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 115

1/7

Prop. 1 S,
s. 115

3. Økt trygghet og samfunnssikkerhet
3.1 Effektiv og god håndtering av forhold som skaper
utrygghet
Trygghet forutsetter et nært og sterkt politi som er tilgjengelig når
publikum har behov for bistand og service.
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Styringsparameter
Tilfredshet ved
akutt behov for
hjelp

Konkrete tiltak:

Politiet er en helt sentral aktør i det sivile samfunnets beredskap
mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag.
Resultatkrav
Frist Rapportering Kilde
Gjennomføre publikumsundersøkelse for bl.a. å få god
informasjon om
31/12 Årsrapport
kundetilfredshet og tillit til
politiet. Iverksette
forbedringstiltak.
1. Etablere døgnkontinuerlig
politihelikopterberedskap i
Oslo politidistrikt snarest
mulig og senest innen 1/6.
2. Etablere samarbeid med
Statsbygg for å utrede
etablering av nytt
beredskapssenter i Oslo for
politihelikopteret,
beredskapstroppen og
hundetjenesten i Oslo pd.
Utarbeide en framdriftsplan
for arbeidet.

1/6

Halvårs- og
årsrapport

1/3

Halvårs- og
årsrapport

1. Politiet, sentralt og lokalt, skal være forberedt på et
bredt spekter av hendelser som kan kreve en
større, velorganisert politiinnsats.

Konkrete føringer:

Prop. 1 S,
s. 123

Prop. 1 S,
s. 117

2. Etablere et systematisk omdømmearbeid knyttet til
politiets virksomhet. Det skal iverksettes
nødvendige forbedringstiltak basert på
publikumsundersøkelser og et rapporteringssystem
som gir samlet oversikt over hvilke tiltak som er
iverksatt og forventet effekt av dette.
3. Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra
Schengenevalueringen skal Politidirektoratet
vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å styrke
grensekontrollen både på land, sjø og i luft.

Prop. 1 S,
s. 46

4. Det etableres i 2012 et nasjonalt
koordineringssenter (NKS) for EUROSUR på
Kripos. NKS skal være operativt fra 2013. Det vil bli
utarbeidet et eget oppdragsbrev om dette.

Prop. 1 S,
s. 111

Delmål

3.2 Økt evne til krisehåndtering i politiet

Konkrete tiltak:

1. Politidirektoratet skal gi en overordnet
Årsrapport
vurdering av gjennomførte øvelser,
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særskilte beredskapstiltak, planverk,
rutiner og samarbeidet med PST.
2. Politihøgskolen skal videreføre og
utvikle sine utdanningstilbud i
politioperative disipliner og sivil
krisehåndtering.
3. Videreføre arbeidet med innføring av
Nødnett i samsvar med sentrale
utrullingsplaner.

Årsrapport

Prop. 1 S,
s. 29

Årsrapport

Prop. 1 S,
s.31 + 139

Delmål

3.3 Vern om rikets sikkerhet, selvstendighet og betydelige
samfunnsinteresser

Konkrete tiltak:

1. Evaluere politiets håndtering av
angrepene 22.07.11, med tiltak og
oppfølgingsplan.
2. Vurdere og iverksette konkrete
forbedringstiltak med utgangspunkt i
Politidirektoratets og kommisjonens
evalueringer av 22.07.11 for å bedre
politiets krisehåndteringsevne.

Halvårs- og
årsrapport

Årsrapport

Hovedmål

4. En mer effektiv justissektor

Delmål

4.1 Helhetlig, effektiv og serviceorientert politi og
påtalemyndighet

Prop. 1 S,
s. 119

Prop. 1 S,
s. 119

Målet om en effektiv justissektor skal sikres gjennom god
tilgjengelighet og service, tydelige ansvarslinjer, god
ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av ulike virksomheter og
internt i politietaten.

Beskrivelse

En solid grunnbemanning er en forutsetning for å opprettholde en
desentralisert politistruktur og en døgnkontinuerlig politi-tjeneste
med en akseptabel responstid. Studentopptaket på 720 ved
Politihøgskolen er derfor videreført også i 2012. Bevilgningene til
politiet er også økt for å legge til rette for jobb til de nyutdannede
politistudentene (årsverkskostnadene for differansen mellom
forventet avgang og nyutdannede).
IKT er en forutsetning for en rettssikker og effektiv utøvelse av
politiets oppgaver. Dette området skal derfor styrkes som
strategisk satsingsområde og må reflekteres i Politidirektoratets
organisering og kompetanseoppbygging.
Det er viktig med gode styringssystem for informasjonssikkerhet.
IKT-systemer som er i drift og forvaltning skal jevnlig undergis en
risiko og sårbarhetsanalyse og inngå i en samlet porteføljestyring.
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Politiet har i tillegg ansvar for en rekke forvaltningsoppgaver (eks.
vakt, våpen og pass) og den sivile rettspleien på grunnplanet (eks.
utleggsforretninger og gjeldsordningssaker).
Politiet framstår som en kostnadseffektiv yter av
forvaltningstjenester. Kvaliteten er god. Det er viktig at politiet
videreutvikler kompetente fagmiljøer som sikrer fortsatt god
kvalitet på tjenestene. Organisasjonsutviklingen knyttet til
«Førstelinjeprosjektet» har vist et godt potensiale for effektivisering
som også kan overføres på andre forvaltningstjenester.
Gjeldende arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten
bortfaller pr 31.12.12. Den avtalte ordningen med utvidet arbeidstid
med en time pr. uke skiller seg ut fra avtalen for øvrig, da det i § 2
pkt. 1 er avtalt at «Ordningen faller bort uten oppsigelse pr 01.08.12.
Styringsparameter

Resultatkrav

Bemanning
(tilgjengelighet)

Økt antall politiårsverk i etaten i
tråd med bevilgninger til dette
31/12
formål i 2012.

IKT

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
utleggsforretning
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
gjeldsordningssaker

Arbeide med fornying av
politiets IKT-infrastruktur, slik
at denne kan ferdigstilles første
halvår 2013
Ferdigstille konseptvalg for nye
straffesakssystemer (KS1 og
forprosjekt KS2)

Frist

Rapportering Kilde
Halvårs- og
årsrapport
Prop. 1 S,
+ egen
s.13 + 97
rapportering
Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s.97 + 120

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s.120-121

60 dager

31/12

Halvårs- og
årsrapport

90 dager fra søknad til avslag
eller åpning av sak

31/12

Halvårs- og
årsrapport

31/12

Årsrapport

1. Framforhandle ny ATB-

Konkrete tiltak:

avtale, gjeldende fra
01.01.13.
2. Utarbeide og oversende til
JD en IKT-porteføljeplan
med ressurs-, investeringsog forvaltningsbehov i neste
femårsperiode med tiltak i
prioritert rekkefølge.
3. Gjennomføre risiko- og
sårbarhetsvurderinger på
systemer som vurderes som
samfunnskritiske. Etablere
rapporteringsrutiner til

1/5
+
1/9

Egen
rapportering

31/12

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 122
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Konkrete tiltak:
(forts.)

departementet for hendelser
som truer eller
kompromitterer IKTsikkerheten.
4. Etablere en helhetlig strategi
Halvårs- og
31/12
for ID-forvaltning.
årsrapport
5. Den norske delen av SIS IIprosjektet skal besørge
Halvårsgjennomføring av testplaner
1/4
rapport
med krav om å sette i gang
produksjon 1. kvartal 2013.
6. Utarbeide og oversende
konsekvensanalyse av å
anskaffe vs selv å utvikle et
saksbehandlingssystem for
1/5 Årsrapport
pass. Systemet skal håndtere
både pass, grenseboerbevis
og ID-kort med eID.
7. ASK skal oppdateres i
Mai
Årsrapport
henhold til gitte faglige krav. 2012
8. Starte arbeidet med å
gjennomføre en
Halvårs- og
etterregistrering av
uregistrerte hagler lovlig
31/12 årsrapport
ervervet før 01.10.90, jf. brev
fra JD 30.11.11.
9. Forberede gjennomføring og
ikraftsetting av nye
utdanningskrav i
vaktvirksomhetsforskriften i
Årsrapport
samråd med departementet.
JD kommer tilbake til saken
i eget oppdragsbrev
10. Forberede etablering av nytt
vaktvirksomhetsregister
med sikte på etablering i
Årsrapport
2013, jf. oppdragsbrev
20.07.10 og senere dialog.
11. Sørge for at det så raskt som
mulig anskaffes hurtigtester
til bruk for påvisning av
Halvårs- og
andre stoffer enn alkohol til
årsrapport
bruk i politiets trafikkkontrollvirksomhet.
12. Delta i og yte sektorbistand i
Årsrapport
arbeidsgruppe som skal

Prop. 1 S,
s. 123-124

Prop. 1 S,
s. 123

Prop. 1 S,
s. 123

Prop. 1 S,
s. 123

Prop. 1 S,
s. 109

Prop. 1 S,
s. 123
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fremme forslag til ny våpeninstruks for politiet.
13.Etablere en samlokalisering
av utstedelse av politiattester
i Vardø.

Konkrete føringer:

31/12

Halvårs- og
årsrapport

1. Regjeringen gjennomfører en budsjett- og
bemanningsmessig styrking av politiet. Det er
viktig at styrkingen blir riktig disponert i forhold til
oppgaver og prioriteringer. POD må følge opp
politidistriktene og særorganene tett for å sikre at
nyutdannede studenter kommer i arbeid. Det er
viktig å sikre geografisk spredning av
nyansettelsene.
2. En god utnyttelse av ressursene i politiet forutsetter
at sentrale innsatsfaktorer som bemanning,
kompetanse, organisering og IKT prioriteres høyt.
3. IKT-arbeidet skal følge gjeldende IKT-strategi for
justissektoren og anerkjente standarder, både når
det gjelder arkitektur og informasjonssikkerhet.
4. POD må fortsatt gi tydelige signaler til politidistriktene om prosedyrer som skal følges ved
forslag om sammenslåing av driftsenheter. Det kan
ikke omdisponeres ressurser på en slik måte at
noen driftsenheter gjøres så lite tilgjengelige
gjennom redusert åpningstid at polititilbudet blir
mindreverdig for brukerne.

Prop. 1 S,
s.98/116/
130

Prop. 1 S,
s. 48-49

Hovedmål

5. Helhetlig og konsekvent innvandrings- og
flyktningpolitikk

Delmål

5.1 Målrettet utlendingskontroll

Beskrivelse

Den samlede måloppnåelsen er avhengig av at utlendingsforvaltningen er samordnet og brukerorientert og at de ulike
instansene opptrer helhetlig og konsekvent. Politiet har ansvar for å
gjennomføre alminnelig utlendingskontroll, grensekontroll og
tvangsmidler med hjemmel i utlendingsloven. Politiet kan også
bortvise utlendinger som ikke fyller kravene til innreise, samt
opprette og forberede utvisningssaker.
Flere tiltak er igangsatt for å styrke gjennomføringen av en
målrettet utlendingskontroll. Opprettelsen av Nasjonalt identitetsog dokumentasjonssenter (NID) i 2010 skal styrke arbeidet med å
klarlegge identiteten til utlendinger og sikre et bedre grunnlag for
målrettet innsats mot kriminalitet. Departementet har igangsatt en
evaluering av NID (to-delt) som skal være sluttført i løpet av 2012,
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jf. JDs brev av 08.11.2011. Innføringen av Schengenlandenes
sentrale visuminformasjonssystem (VIS) vil bidra til at politiet har
et mer effektivt virkemiddel for å kontrollere utlendingers identitet.
Politidirektoratet skal sørge for å koordinere og følge opp at
Schengen-evalueringen av Norge 2011 blir besvart innenfor de
tidsfrister som blir gitt av EU, og foreslå hvordan denne videre skal
følges opp.
Sentrale pågående utviklingstiltak i 2012 vil være gjennomføring av
EFFEKT-programmet og arbeid knyttet til førstelinjeprosjektet for
oppholdsaker. Det er i Prop 1 S (2011-2012) lagt til grunn en
prognose for antall asylsøkere på 11 000, men oppdaterte prognoser
tilsier 10 000 asylsøkere i 2012.
Styringsparameter
ID-avklaring og
utlendingskontroll
Effektivitet og
samhandling i
utlendingsforvaltningen

Resultatkrav
Bedret samhandling mellom
straffesakssporet og
forvaltningssporet, herunder økt
antall opprettelser av bort- og
utvisningssaker i politidistriktene

Frist

31/12

og UTSYS1 til JD og UDI2

1. Iverksette nødvendige tiltak i
samarbeid med UDI for at
følgende kan utstedes fra 20.
mai 2012:

Konkrete tiltak:

2. Implementere EFFEKTprogrammet i tråd med
styringsdokumentet for
programmet, innføre og ta i
bruk UTSYS (alt. 2b) senest i
løpet av oktober-20123.
3. Samarbeide med UDI om å
utvikle en løsning for helautomatiserte Eurodac-søk.

Halvårs- og
årsrapport
Halvårs- og årsrapport
+ rapportere på EFFEKT

Hente ut gevinster i politiet som
angitt i gevinstrealiseringsplanen
til EFFEKT

• oppholdskort for tredjelandsborgere
• oppholdskort for ektefelle av
EØS borgere der ektefellen er
tredjelandsborger
• grenseboerbevis ift. Russland

Rapportering Kilde

20/5

31/12

1/4

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s.126 + 198

Halvårs- og
årsrapport +
særskilt
rapportering

Prop. 1 S,
s. 126

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 126

1

Jf. rapporteringskravene i styringsdokumentet, punkt 3.5.2.
POD skal rapportere til både JD ved Politiavdelingen og til Utlendingsdirektoratet, som har ansvar for den
samlede gevinstrealiseringen for EFFEKT til Justisdepartementet.
3
POD har prosjekteierskap for UTSYS.
2
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4. POD skal i samarbeid med
UDI evaluere om endringene
i den innledende asylsaksbehandlingen fra 01.06.11
oppnår formålet med
omleggingen. Departementet
vil sende eget brev om saken
5. I samarbeid med UDI - som
del av førstelinjeprosjektet planlegge for oppstart av
regionskontor i Oslo og
Trondheim, med sikte på
etablering våren 2013,
dersom den eksterne
kvalitetssikringen tilsier det.

Konkrete føringer:

Mars
2012

Etter
særskilt
bestilling

Prop. 1 S,
s. 201

Halvårs- og
årsrapport

Prop. 1 S,
s. 127
+216

1. Politidirektoratet skal delta aktivt og bidra til et godt
og åpent samarbeid med de øvrige etatene, for å
sikre en effektiv utlendingsforvaltning med god
service og høy kvalitet.
2. Politidirektoratet skal bistå og delta i Arbeids- og
velferdsetatens arbeid med å utforme og
gjennomføre et treårig prosjekt om etablering av en
nettveiviser rettet mot arbeidsinnvandring og
tjenesteimport, med oppstart andre halvår 2012.
3. Antall ubehandlede utlendingssaker i politiet skal
reduseres i 2012 i forhold til 2011.
4. Utlendingspakken på 150 mill. kr fra 2010 videreføres
i all hovedsak også i 2012. POD skal gi kvartalsvis
rapportering for gjennomføringen av
utlendingspakken i 2012.
5. Beslutningsgrunnlaget for evt. gjennomføring av
førstelinjeprosjektet skal gjennomgå en ekstern
kvalitetssikring. Politidirektoratet skal bistå
kvalitetssikrer med oppdatering, videreutvikling og
supplering av beslutningsgrunnlaget og
grunnlagsmateriale for en samfunnsøkonomisk
analyse som ekstern kvalitetssikrer skal
gjennomføre. Kvalitetssikrers sluttrapport skal
foreligge 1/4.
6. Politidirektoratet skal følge saksbehandlingstidene
og restansesituasjonen nøye.
7. Det kan legges til grunn at evt. innsparinger som
følge av nedgang i antall asylsøknader skal benyttes
innen utlendingsfeltet.

Prop. 1 S,
s. 195
Prop. 1 S,
s. 126

Prop. 1 S,
s. 127
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Delmål

5.2 Rask retur av utlendinger uten lovlig opphold

Beskrivelse

Det er et mål at personer uten lovlig opphold returnerer rask, og
primært frivillig, men om nødvendig med tvang.
Strategi for returområdet 2011-2016 av 01.07.11 har som formål å
fremme en koordinert, fokusert og effektiv innsats på returområdet. Strategien har tre hovedmål: helhetlig og resultatorientert
returarbeid, rask retur og varige returløsninger. Å nå disse målene
er et tverrgående ansvar for virksomheter innen straffesakskjeden
og utlendingsforvaltningen. Strategien løfter frem mål og tiltak de
berørte virksomhetene skal strekke seg etter over et lengre
tidsrom enn det enkelte budsjettår.
Utenlandske innsatte i norske fengsler skal raskere overføres til
fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet, jf. hurtigprosedyren for
utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen.
Utlendinger som har sonet ferdig dommen skal bli utvist og
uttransportert fra landet.

Styringsparameter Resultatkrav
Politiet skal uttransportere minst
Uttransportering
4 600 personer i 2012 som ikke
med tvang
har lovlig opphold i Norge*
Konkrete tiltak:

POD skal i samarbeid med UDI
utarbeide et forslag til en
implementeringsplan for Strategi
for returområdet 2011-2016.

Frist

Rapportering Kilde
Halvårs- og
Prop. 1 S,
31/12 årsrapport
s. 127
+ månedlig
1/5

Halvårs- og
årsrapport

1. Politidirektoratet skal legge til rette for at rask retur av

utlendinger uten lovlig opphold skjer så
kostnadseffektivt som mulig.
2. Politidirektoratet skal sørge for at Norge har et
effektivt system for kontroll av tvangsreturer, jf.
returdirektivets art. 8 (6).
3. Følgende prioritering skal ligge til grunn for arbeidet
med tvangsreturer (videreført fra 2011):
Konkrete føringer:

1. Straffedømte/utviste
2. Personer som skal returneres i henhold til Dublin II
forordningen
3. Saker med ikke utsatt iverksettelse
4. Saker som omfatter barn

I enkelte situasjoner kan det være et ønske om å fravike
prioriteringene ovenfor, for eksempel av hensyn til
strategisk bruk av tvangsretur som virkemiddel for å
stimulere til frivillige returer (og for å redusere antall
asylsøkere uten beskyttelsesbehov). Slike ønsker eller
behov kan komme fra Justisdepartementet, eller fra

Prop. 1 S,
s. 127
Prop. 1 S,
s. 127

Prop. 1 S,
s.127
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etatene selv. Hvis etatene ønsker å fravike
prioriteringene i et større antall saker, skal dette
forelegges skriftlig for departementet og begrunnes
særskilt. Ved endringer av den gjeldende prioriteringsrekkefølgen vil Justisdepartementet sende skriftlig
henvendelse til etatene.
4. Den sikkerhetsmessige oppgradering og utvidelse av
Politiets utlendingsinternat med ny modul 2 skal
ferdigstilles senest i løpet av høsten 2012. Etter
utvidelsen skal utlendingsinternatet ha en kapasitet på
minimum 136 plasser, og inneholde en skjermet og
spesielt tilpasset avdeling for barnefamilier, enslige
mindreårige og enslige kvinner. Det er et mål av barn i
minst mulig grad skal oppholde seg ved internatet.

Prop. 1 S,
s.128

* Hvis POD mener det er mulig å uttransportere flere enn dette, forutsatt økte bevilgninger, skal det
meldes til departementet så snart som mulig, slik at den budsjettmessige håndteringen av saken kan
vurderes. Muligheten for omdisponeringer innenfor rammene til PU eller POD må også vurderes ved en
slik eventualitet.

Andre mål og oppgaver
Kompetansekrav for politimestre
Politidirektoratet skal utarbeide forslag til nye kompetansekrav for politimestre. Disse
skal ha fokus på formell kompetanse, erfaring, personlige egenskapet og oppnådde
resultater i tidligere lederstillinger. Formålet er å sikre gode ledere til politidistrikter og
særorganer, som også evner å utvikle gode talenter og drive systematisk
kompetanseutvikling.
Det er et lederansvar å sørge for aktiv og god kommunikasjon internt i virksomheten og
eksternt. Slik kommunikasjon skal omfatte mål- og resultatoppnåelse og annen relevant
informasjon om etaten som kan bidra til positiv omdømmebygging.
Samarbeid med Spesialenheten
Delta i samarbeidsmøter med Spesialenheten. Etablere system og rutiner som sikrer
oppfølging og læring i etaten av Spesialenhetens avgjørelser. Rapportere om hvordan
dette er fulgt opp i årsrapporten.
Regelendringer og rundskriv
Rundskriv og retningslinjer som Politidirektoratet utarbeider og som gjelder
regelverk/regelverksforståelse av mer prinsipiell karakter skal forelegges departementet
før det sendes ut.
Det vises for øvrig også til departementets brev av 12. april 2011 om varsling og
informasjon til Justisdepartementet innenfor området krisehåndtering og beredskap mv.
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Målbruk
Departementet minner også om at Politidirektoratet i sin skriftlige kommunikasjon skal
følge kravene til målbruk i ”Lov om målbruk i offentleg teneste”. Det bes om at det
rapporteres om dette i årsrapporten.
Internasjonalt arbeid
Politidirektoratet skal:
•

bidra med faglig ekspertise og delta på møter og workshops i forbindelse med MoUforhandlinger med mottakerlandene om EØS-midlene 2009-2014 der det etterspørres
fra JD og UD

•

gå inn som programpartner i utvalgte land og sektorer avhengig av resultatene av
MoU-forhandlingene. Arbeidsinnsatsen vil dekkes av EØS- midlene innenfor
rammene i avtalene mellom Financial Mechanism Office og den enkelte etat

•

forberede det norske formannskapet i Baltic Sea Task Force i 2013-2014, i samarbeid
med Justisdepartementet

Riksrevisjonssaker
Politidirektoratet skal sørge for at saker som Riksrevisjonen har påpekt følges opp. Dette
gjelder også forhold som tidligere er tatt opp av Riksrevisjonen.

5. EVALUERINGER
På oppdrag fra Finansdepartementet har Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etablert
en internettbasert portal hvor alle evalueringer som gjennomføres i staten skal samles på
ett sted. Hensikten med portalen er at det skal være en åpen løsning hvor det er mulig å
søke frem og laste ned gjennomførte evalueringer blant annet etter sektor,
oppdragsgiver og/eller type av evaluering. Portalen finnes på nettsidene til DFØ:
http://evalueringsportalen.no.
Evalueringer som Politidirektoratet har ansvar for i 2012:
• Evaluere politiets håndtering av angrepene 22/7. Rapport avgis uke 9
• Evaluere Politidirektoratet:
Formålet er å kartlegge i hvilken grad direktoratet oppfyller de krav som ble
satt ved opprettelsen. Det er viktig å gjøre evalueringen med utgangspunkt i
informasjon fra direktoratets underliggende- og samarbeidende etater, samt
Justisdepartementet. Evalueringen må ha som mål å vurdere direktoratets
oppgaveportefølje og fagligheten i oppgaveløsningen. I hvilken grad er det
behov for å regulere oppgaver og grensesnitt mot underliggende enheter
(særorgan og politidistrikter)? Evalueringen skal inneholde eventuelle forslag
til forbedringstiltak blant annet knyttet til arbeidsprosesser, kompetansenivå og
organisering.
• Politihøgskolens evaluering av politiets arbeid mot vold i nære relasjoner
(ferdigstilles innen sommeren 2012)
• Evaluere pilotprosjektet med registreringsverktøyet SARA
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•
•
•
•

Evaluere DNA-reformen (ferdigstilles høsten 2012)
Evaluere ordningen med statens barnehus (ferdigstilles sommeren 2012)
Evaluere politiets innsats mot menneskehandel
Evaluere politiets bruk av hurtigtest for ruspåvirket kjøring, såkalt narkometer,
(ferdigstilles høsten 2012).

I tillegg skal POD i samarbeid med UDI evaluere om endringene i den innledende
asylsaksbehandlingen fra 01.06.11 oppnår formålet med omleggingen.

6. RAPPORTERINGER
Justisdepartementet ser behov for bedre rutiner knyttet til rapportering på sentrale
områder, bl.a. IKT. Som følge av dette vil departementet i samarbeid med direktoratet
vurdere nye retningslinjer og maler for rapporteringen. Disse vil bli ettersendt.
For IKT-området er det et krav at det skal etableres en Porteføljeplan i 2012. Dette
danner basis for rapportering til Justisdepartementet. Det vil i 2012 legges opp til egne
møter mellom departementet og Politidirektoratet for å komme frem til hva som er
hensiktsmessig rapporteringsnivå.

7. FRISTER OG DATOER
Dato for etatsstyringsmøter mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet i 2012:
• 21. mars kl. 12-16
• 12. september kl. 12-16
• 21. november kl. 12-16
Rapporteringsfrister:
• Årsrapport for 2011:
• Årsrapport for 2012:
• Halvårsrapport for 2012:

24. februar 2012
27. februar 2013
6. august 2012

8. FULLMAKTER
Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte
retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å vise lojalitet
til generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder tilknyttede virksomheter på
samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for
forvaltningen av fullmaktene, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i direktoratet.
Brudd på lojalitetsplikten kan medføre at Justis- og beredskapsdepartementet må trekke
inn fullmakter.

24

8.1

Fullmakter med hjemmel i Stortingets bevilgningsreglement

Fullmakter som legges til fagdepartementene er forankret i Bevilgningsreglementet.
8.1.1 Nettobudsjettering (§ 3, 4. ledd, 2. setning)

Ved utskifting av utstyr
Som hovedregel skal alle utgifter og inntekter føres opp med bruttobeløp. Det er
imidlertid gitt et unntak som tillater nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. Inntekten
ved slikt salg skal føres til kredit på underpost 01.21 og 21.21. Utskiftingen må være av en
slik karakter at den er et ledd i den mer rutinemessige anskaffelses- eller
fornyelsesprosess. Salgsinntekter i forbindelse med utskifting kan for ett år ikke
overstige 5 pst. av utgiftene til den aktuelle posten. Det vises til kgl. res. av 2. desember
2005, jf. rundskriv R-110/2005, pkt. 2.2.
8.1.2 Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste
Det kan overføres inntil 5 % av driftsbevilgningen under post 01 og post 21 til neste
budsjettår. Det forutsettes at det foreligger en samlet innsparing på posten som helhet.
Samtykker til overskridelse av tildelt budsjettramme overføres ikke, med unntak av
lønnsoppgjør.

Søknad om slik overføring skal godkjennes av Finansdepartementet. Politidirektoratet
sender søknad til Justis- og beredskapsdepartementet i regnskapsrapporten per 31.
desember.
Eventuelt overført beløp kan ikke disponeres før samtykke foreligger.
8.1.3 Overskridelse av driftsbevilgningen mot refusjon/merinntekt (§ 11, 4. ledd, nr. 1)

Refusjon
Politidirektoratet får fullmakt til å overskride driftsbevilgningen mot en tilsvarende
refusjon i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels- og adopsjonspenger,
sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd for personale som går på
aktiv sykemelding, jf. rundskriv R-101 fra Finansdepartementet. Inntektene skal føres på
de respektive inntektskapitler.
Særskilte merinntektsfullmakter
Det vises til romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2010-2011). Politidirektoratet får fullmakt til å
overskride:
•

bevilgningen under kap. 440, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3440,
post 02 (refusjoner), post 03 (salgsinntekter), post 04 (gebyr – vaktselskap) og post
06 (gebyr – utlendingssaker)

•

bevilgningen under kap. 441, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3441,
post 02 (refusjoner), post 03 (salgsinntekter) og post 05 (personalbarnehage)

•

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).
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8.1.4 Overskridelse mot innsparing i neste budsjettermin (§ 11, 4. ledd, nr. 3)
Politidirektoratet kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen til investeringsformål
med inntil 5 % mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende
budsjetterminer. Politidirektoratet må i hvert enkelt tilfelle sende søknad til Justis- og
beredskapsdepartementet om slikt samtykke før bevilgningen kan overskrides.

8.2

Bygge- og leiekontrakter

Innledning
Rundskriv R-110/2005 gir departementene fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om
kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret.
Inngåelse av bygge- og leiekontrakter skal skje i tråd med krav i Bevilgningsreglementet
§ 6 om at anskaffelsene må gjelde virksomhetenes ordinære drift og at utgiftene må
kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele
avtaleperioden samt § 10 om at utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at
ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til de forutsatte resultater. Dette
innebærer både krav til å vurdere mulige alternativer til leie og til å utforme vilkår i ev.
leieavtale som sikrer staten best mulig betingelser i et livsløpsperspektiv. For alle avtaler
utover budsjettåret må behovet for oppsigelsesklausuler og fremtidig handlefrihet nøye
vurderes, særlig ved langsiktige avtaler. Det vises til nærmere omtale i
Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, pkt. 2.3.
Som hovedregel skal staten eie såkalte formålsbygg, såfremt det ikke kan dokumenteres
at det på lang sikt vil være gunstigere for virksomheten å leie slike bygg.
Når enheter innen politi- og lensmannsetaten vurderer behov for nye lokaler, må det
alltid vurderes om dette skal være et statlig byggeprosjekt eller et konkurransebygg.
Skillet mellom formålsbygg på den ene side og konkurransebygg på den annen har sin
bakgrunn i St. prp. nr. 84 (1998-99) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens
utleiebygg AS (senere Entra Eiendom AS), jf. Innst. S. nr. 81 (1999-2000).
Formålsbygg er der klassifisert som:
• Kulturhistoriske bygninger
• Bygg inneholdende helt sentrale funksjoner (for eksempel Regjeringskvartalet).
• Spesialtilpassede bygninger (for eksempel arkivbygninger og universitets- og
høgskolebygninger tilknyttet campus mv.).
• Eiendommer som mangler et aktivt leverandørmarked.
• Andre eiendommer, herunder bl.a. eiendommer på Svalbard.
Lokaler med leietid på mer enn 10 år klassifiseres som formålsbygg.
Det kan leies lokaler i markedet på kontrakter med lengre varighet enn 10 år og om
summen av fremtidige leieforpliktelser4 er på 80 mill. kroner eller mer, dersom det er
4

Beregnet ved å multiplisere årlig leieforpliktelse (husleie og andre kostnader forbundet med leieavtalen) med
antall år leieavtalen løper
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økonomisk mest fordelaktig for staten. Slike saker skal sendes Justisdepartementet for
godkjenning.
Generelt kan en si at formålsbygg er bygg som er oppført for ivareta et spesielt formål og
hvor det er stor fare for at utleier kommer i en monopolsituasjon overfor en statlig
leietaker ved utløpet av leiekontrakten, mens konkurransebygg er bygg som det
eksisterer et velfungerende marked for.
I den grad Politidirektoratet er usikker på om et bygg faller inn under definisjonen av
formålsbygg, skal direktoratet kontakte departementet for å få avklart dette. I de tilfeller
direktoratet vil leie formålsbygg fra privat utleier, må saken forelegges departementet for
godkjenning før forpliktende avtale kan inngås.
Delegering av fullmakter
Avtaler med en årlig husleie (husleie og andre driftsutgifter som er forbundet med
avtalen) på mer enn 5 mill. kroner pr år skal forelegges Justisdepartementet før avtale
inngås.
Politidirektoratet gis anledning til å delegere videre fullmakt til å inngå kontrakt om leie
av lokaler med en årlig husleie på inntil 1 mill. kroner. Inngåelse av øvrige kontrakter om
leie av bygg i politi- og lensmannsetaten må forelegges POD før avtale inngås. Forslag
om leie av nye lokaler, skal inkludere en vurdering av muligheten for bedre utnyttelse av
eksisterende lokaler, evt. i kombinasjon med leie av tilleggslokaler. Dersom tiltaket
innebærer økte leieutgifter skal politidistriktene synliggjøre hvordan merutgiftene er
planlagt dekket inn, samt redegjøre for eventuelle konsekvenser for den politioperative
tjenesten. Det forutsettes at Politidirektoratet har utarbeidet retningslinjer for de saker
som skal forelegges for Politidirektoratet før avtale inngås (utgifter mellom 1 mill. kroner
og 5 mill. kroner)
De nye retningslinjene og beløpsgrensene som ble innført i 2011, gjelder for saker som
ble påbegynt i 2011 eller senere år. Prosjekter som er startet opp tidligere går etter
gamle retningslinjer, dvs. at avtaler som medfører merutgifter på over 5 mill. kroner pr
år, skal forelegges Justisdepartementet til godkjenning før avtale inngås.
Forslag om leie av nye lokaler forelegges Justisdepartementet etter at funksjons- og
behovsanalysen er gjennomført. Av funksjonsbeskrivelse skal det fremgå hvilke krav
som må stilles til lokalene mht. funksjon, størrelse, beliggenhet og kvalitet, for at
virksomheten skal kunne ivareta sine oppgaver. Forslag skal videre inkludere en
vurdering av muligheten for bedre utnyttelse av eksisterende lokaler, eventuelt i
kombinasjon med leie av tilleggslokaler. Politidirektoratet må redegjøre for forventede
utgifter og synliggjøre hvordan eventuelle merutgifter er planlagt dekket inn. Det må
også redegjøres for hvilke konsekvenser økte utgifter vil ha for den politioperative
tjenesten. Som en del av denne analysen må det foretas en vurdering av om prosjektet
bør løses som et konkurransebygg eller et formålsbygg.
Kurantprosjekter med styringsramme på 50 mill. kroner eller mer skal godkjennes
enkeltvis av regjeringen. Dersom prosjektets kostnadsramme er større enn 100 mill.
kroner, må Justisdepartementet også forelegge forslag til kostnadsramme for
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Finansdepartementet for godkjennelse. Dette skal skje i god tid før prosjektet planlegges
igangsatt. Det vises for øvrig til FADs rundskriv P 5/2009 om igangsetting av
kurantprosjekter.
I tildelingsbrevet for 2011 har Politidirektoratet fått anledning til å delegere videre
fullmakt til å inngå kontrakt om leie av lokaler med en årlig husleie på inntil 1 mill.
kroner.
8.3

Øvrige fullmakter

8.3.1 Tilsetting
Tilsettingene må ligge innenfor rammene av tjenestemannsloven og personalreglementet. Det er spesielt viktig at midlertidige tilsettinger skjer i samsvar med tjml. §
3 og lovens forskrift.
8.3.2 Lederlønnskontrakter
Nye kontrakter og endringer i kontrakter skal godkjennes av Justis- og
beredskapsdepartementet. Forslag om innplassering i hoved- og delkategori samt
størrelsen på og eventuelt endring i det individuelle tillegget, fremmer politidirektøren
for departementet.
8.3.3 Årsverksramme
Fullmakten til å fastsette årsverksrammen for Politidirektoratet, politidistriktene og
særorganene delegeres til Politidirektoratet. Den enkelte virksomhet har ansvar for at
det ikke blir tilsatt flere tjenestemenn i løpet av året enn at lønnen i de påfølgende år kan
dekkes innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli.
8.3.4 Overføring av budsjettmidler mellom statsinstitusjoner
Det vises til rundskriv R-10/01 fra Finansdepartementet. Tilskudd fra andre departement
skal først godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet. Overføring av budsjettmidler fra en statsinstitusjon til en annen statsinstitusjon skal normalt skje ved at
mottakende institusjon får en belastningsfullmakt. Slik fullmakt skal alltid gis til en
institusjon og ikke til en eller flere personer, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 4,
rundskriv R-10/01 fra Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet samtykker i at Politidirektoratet kan stille en
bevilgning til disposisjon for Statens Innkrevingssentral og Brønnøysundregistrene for
arbeid de utfører.
8.3.5 Avskriving av fordringer som man ikke kan innfordre
Politidirektoratet skal fastsette retningslinjer, jf. Bestemmelsene pkt. 5.4.3- 5.4.5.
8.3.6 Kassasjon av materiell og utstyr
Politidirektoratet gis fullmakt til å kassere/selge materiell og utstyr. Inntektene fra
salget skal føres til kredit på de respektive kapitlene under post 01.21.9, jf. pkt. om
nettobudsjettering ved utskifting av utstyr.
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Det vises til Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell mv. (K 0502).
For avhending av fast eiendom vises til Avhendingsinstruksen (P 0825).
8.3.7 Bestillingsfullmakter
Politidirektoratet får fullmakt til å bestille varer for inntil 40 mill. kroner utover den gitte
bevilgning, jf. romertallsvedtak III i Prop. 1 S (2011-2012). Samlet ramme for nye
bestillinger og gammelt ansvar skal ikke overstige dette beløp.

9. FELLESFØRINGER
9.1

Sikkerhet og beredskap

9.1.1 Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven)

Sikkerhetslovens formål er å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke
trusler mot rikets selvstendighet eller sikkerhet og andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser, gjennom utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste.
Sikkerhetsloven setter krav til en grunnsikring for informasjon og objekter av spesiell
verdi for samfunnet, gjennom blant annet å stille krav til defensive sikkerhetstiltak.
Lovendring og forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft 1. januar 2011. Hovedmål med
objektsikkerhetsregelverket er å gi en helhetlig og overordnet tilnærming på tvers av
samfunnssektorene når det gjelder utvelgelse, beskyttelse og tilsyn med
skjermingsverdige objekter. For å innfri forskriftens overgangsbestemmelser skal første
gangs sikkerhetsklassifisering og vurdering av tiltak mot etteretningstrussel, skje senest
to år etter ikrafttredelsen av forskriften, dvs. ved utgangen av 2012. Dette betyr at
departementet innen dette tidspunkt skal utpeke skjermingsverdige objekter og fastsette
klassifiseringsgrad i justissektoren i løpet av 2012. Departementet ber i denne
sammenheng om at Politidirektoratet utarbeider en skadevurdering over hvilke objekter
(som virksomheten råder over) som kan være skjermingsverdige. Skadevurdering er en
vurdering av skadefølgene for riktes selvstendighet og sikkerhet og vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser, om objektet får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for
skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse av uvedkommende. For bistand i
dette arbeidet henvises det primært til «Veileder i objektsikkerhet» som finnes på
hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (https://www.nsm.stat.no/).
Skadevurderingen, med ev. forslag til objekter som kan være skjermingsverdige, skal
oversendes departementet innen 1. juni 2012.
Departementet vil på bakgrunn av mottatt skadevurdering innlede dialog med
virksomhetene om ev. utvalg av skjermingsverdige objekter og fastsettelse av
klassifisering.
9.1.2 Rutiner for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om ansvar, nærhet
og likhet, jf. Prop. 1 S (2011-2012). Ansvarsprinsippet innebærer at den virksomheten
som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere
ekstraordinære hendelser på området.
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Politidirektoratet skal kunne dokumentere at det er gjennomført tiltak som gjør det
mulig å håndtere prioriterte funksjoner og oppgaver under kriser og katastrofer i fred og
under sikkerhetspolitiske kriser.
Følgende tiltak skal kunne dokumenteres:
- at Politidirektoratet har identifisert sitt beredskapsansvar og oppgaver, samt behov for
støtte fra andre aktører i ekstraordinære hendelser
- at det er etablert målsettinger for arbeidet (for eksempel ivaretakelse av ansatte utover
det som måtte følge HMS-regelverk, evne til å opprettholde drift ved ekstraordinære
hendelser, behov for samhandling med andre aktører)
- at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er integrert i den ordinære
virksomheten på en systematisk og sporbar måte (for eksempel gjennom
virksomhetsplan eller tilsvarende styringsdokumenter)
- at Politidirektoratet gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger
- at Politidirektoratet har et beredskapsplanverk som er vedlikeholdt og oppdatert (for
eksempel kriseplaner og plan for informasjonsberedskap)
- at Politidirektoratet gjennomfører øvelser for å teste og øke evnen til krisehåndtering
- at Politidirektoratet har gjennomført øvrige nødvendige beredskapstiltak (for
eksempel teknisk infrastruktur og materiell)
- at Politidirektoratet har kompetansen som kreves for å kunne håndtere
ekstraordinære situasjoner på sitt ansvarsområde
- at beredskapsplan basert på Sivilt beredskapssystem (SBS) er vedlikeholdt og
oppdatert [dette er kun relevant for virksomheter som har planverk basert på SBS].
Resultatkrav: Politidirektoratet skal kunne dokumentere at nevnte tiltak er gjennomført.
Politidirektoratet skal i årsrapporten rapportere på status for gjennomføringen av
tiltakene, herunder gjennomførte tiltak i 2012.
9.1.3 Kartlegging av sikkerhetstilstanden

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle
forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt.
Sikkerhetsloven og dens forskrifter angir minimumskravene for beskyttelse av
informasjon og objekter av betydning for rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale
nasjonale sikkerhetsinteresser.
Politidirektoratet skal i forbindelse med halvårsrapporten fremsende en rapport om
sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal følge en mal som er under
utarbeidelse og vil ettersendes virksomheten i løpet av februar 2012. Rapporten skal
inneholde en oppsummering og en vurdering av sikkerhetstilstanden basert på eget
oppdrag, egen virksomhet, eventuelle sikkerhetstruende hendelser og avdekkede
sårbarheter. I tillegg skal den påpeke eventuelt forbedringspotensial og -tiltak i
virksomheten.
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Med bakgrunn i sine underliggende virksomheters rapporter vil departementet foreta en
samlet vurdering av sikkerhetstilstanden innen sitt ansvarsområde, jf. forskrift om
sikkerhetsadministrasjon § 4-4. 2. ledd og § 2- 1, 1. ledd.
9.1.4 Objektsikkerhet

Sikkerhetsloven setter krav til en grunnsikring for informasjon og objekter av spesiell
verdi for samfunnet, gjennom blant annet å stille krav til defensive sikkerhetstiltak.
Lovendring og forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft 1. januar 2011.
For å innfri forskriftens overgangsbestemmelser skal første gangs
sikkerhetsklassifisering og vurdering av tiltak mot etteretningstrussel, skje senest to år
etter ikrafttredelsen av forskriften, dvs. ved utgangen av 2012. Dette betyr at
departementet skal utpeke skjermingsverdige objekter og fastsette klassifiseringsgrad i
justissektoren i løpet av 2012.
Departementet ber om at Politidirektoratet utarbeider en skadevurdering over hvilke
objekter (som virksomheten råder over) som kan være skjermingsverdige.
Skadevurdering er en vurdering av skadefølgene for riktes selvstendighet og sikkerhet
og vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, om objektet får redusert funksjonalitet eller blir
utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse av uvedkommende. For
bistand i dette arbeidet henvises det primært til «Veileder i objektsikkerhet» som finnes
på hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (https://www.nsm.stat.no/).
Skadevurderingen, med ev. forslag til objekter som kan være skjermingsverdige, skal
oversendes departementet innen 1. juni 2012.
Departementet vil på bakgrunn av mottatt skadevurdering innlede dialog med
virksomhetene om ev. utvalg av skjermingsverdige objekter og fastsettelse av
klassifisering.
9.2

IKT

Politidirektoratet skal følge IKT-strategien for Justissektoren.
Det er en overordnet målsetting å gjøre brukerens møte med det offentlige enklere og
frigjør ressurser både hos brukerne og det offentlige. Hver enkelt virksomhet må i sin
utvikling av tjenester vurdere hvordan IKT kan benyttes i dette arbeidet. Rundskriv
P4/2010 (obs nytt i 2011) gir føringer for krav til anskaffelser og utvikling av nye
løsninger/tjenester eller ved vesentlig ombygging av eksisterende løsninger/tjenester.
Politidirektoratet skal følge retningslinjene i dette rundskrivet.
Når det gjelder informasjonssikkerhet vises til Nasjonale retningslinjer for å styrke
informasjonssikkerheten. Politidirektoratet skal ha et styringssystem for informasjonssikkerhet som blant annet omfatter verdivurdering og rapporteringsrutiner.
Samfunnskritisk infrastruktur skal være identifisert, klassifisert og beskyttet.
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IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 20112015. Det er en målsetning å oppnå bedre styring og samordning av IT-investeringer i
statlig sektor, og det er derfor innført overordnede fellesføringer for alle IKT relaterte
investeringer i staten. Eksempler på slike fellesføringer er krav til samordning med
andre etater, etterlevelse av felles arkitekturprinsipper og pålagt bruk av felles løsninger
som Altinn, ID-Porten (eID) og Norge.no.
Statlige virksomheter er pålagt generelle krav om god styring, samordning og
gevinstrealisering gjennom Økonomiregelverket og Utredningsinstruksen. FAD har
videre besluttet at det skal gjennomføres tiltak for å oppnå bedre styring og samordning
av IT-investeringer i statlig sektor, jf. rundskriv med P11/2011
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/samordning-og-styringav-ikt-relaterte-i.html?id=661897.
Justisdepartementet vil følge tettere opp IKT-utviklingsprosjekter og forvaltning og drift
innenfor området.
IKT-rapporter
Departementet har behov for å få en oversikt over fremdrift og status på alle større IKTprosjekter i sektoren. Til første styringsdialogmøte skal Politidirektoratet derfor legge
frem en samlet oversikt over IKT-utviklingstiltak og foreslå hvilke prosjekter det skal
rapporteres på. Det er også behov for at virksomhetene rapporterer på status for drift og
forvaltning.
Rapporteringstidspunkter: 1. april og 1. oktober og i årsrapporten for 2012.
Mal for rapportering på utviklingsprosjekter og drift og forvaltning følger vedlagt.
IKT-strategi for justissektorens 2011-2015
I arbeidet med å realisere målene i IKT-strategien og utarbeide en handlingsplan, har
departementet behov for status og nåsituasjonsbeskrivelser på strategiområdene.
Frem til juni 2012 skal Politidirektoratet svare på:
Effektiv samhandling
•

Mulighetene for å dele og utveksle strukturert og definert informasjon i og mellom
virksomhetene og med andre herunder status på integrasjonsplattform og esamhandlingstjenester

•

Mulighetene for å avvikle papirbasert informasjons- og saksbehandling der
elektroniske løsninger er etablert og papirbaserte løsninger kan avvikles.

•

Vurdere behov for endringer i arbeidsprosesser, regelverk og rutiner for å fremme
effektiv og sikker samhandling

•

Status på strukturering og definering av informasjon for e-samhandling

•

Mulighetene og behov for e-samhandlingstjenester for informasjon, regelverk og
andre aktuelle områder

•

Vurdere bruk av justisnett til informasjonsutveksling med flere virksomheter i
justissektoren
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God informasjonssikkerhet
•

Status og plan for etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet

•

Status og plan for sikker bruker- og tilgangsstyring

•

Status og plan for klassifisering og verdivurdering av informasjon og systemer

God styrings- og beslutningsinformasjon
•

Status og behov for styrings- og beslutningsinformasjon

•

Vurdere løsninger for styrings- og beslutningsinformasjon

Spørreskjema/rapportsskjema vil bli utarbeidet og ettersend.
9.3 Virksomhetenes mediestrategi
Departementet ser det som ønskelig at alle virksomheter i justissektoren utarbeider
rammeverk og strategier for kommunikasjon med publikum, media, organisasjoner og
andre, i tråd med Statens kommunikasjonspolitikk.
Politidirektoratet skal redegjøre for status i halvårsrapporten 2012.
9.4 IA-avtalen
IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal
sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer
med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til høyere pensjoneringsalder. Virksomhetene
skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål, samt
redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne.
9.5 Likestilling
For staten samlet er målsetningen å oppnå en kvinneandel i lederstillinger på 40 pst.
Politidirektoratet skal i årsrapporten for 2012 redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt
for å øke andelen kvinnelige ledere. Det skal også redegjøres for den faktiske tilstanden,
inkludert igangsatte og planlagte tiltak, med hensyn til likestilling ellers i etaten.
Justisdepartementet viser til at det over flere år har blitt rapportert særskilt til Stortinget
om rekrutterings- og tilsettingspolitikk i politiet, herunder kjønnslikestilling, jf. bl.a. Prop.
1 S (2011-2012) for Justisdepartementet, del III, pkt. 4.
9.6 Brukerundersøkelser
Alle statlige etater skal regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene skal
være offentlige. Alle statlige virksomheter skal i årsrapporten rapportere om de har
gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem offentlig tilgjengelige. De som ikke
gjennomfører brukerundersøkelser i 2012, skal rapportere om når slike undersøkelser vil
finne sted. Overordnet departement videresender rapporteringen samlet til FAD så raskt
som mulig i 2013.
9.7 Lærlinger i staten
Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen skal det, innenfor virksomhetens rammer,
legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammen33

lignet med 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere både på hvilke lærefag
som vurderes som aktuelle, og status på antall lærlinger, fordelt på lærefag. Det vises for
øvrig til Statens Personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for
lærlinger og lærekandidater i staten.
9.8 Statistikk for antall arbeidsplasser
Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i
antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert.
9.9 Tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk
Etatene skal gjøre informasjon tilgjengelig i form av rådata i maskinlesbare formater.
Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi og kan viderebrukes, som ikke
er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne.
Formatene må være basert på åpne standarder som til enhver tid er i overensstemmelse
med Referansekatalogen og FADs føringer på nettstedet data.norge.no. Eventuelle vilkår
for viderebruk må publiseres sammen med datasettene. Disse vilkårene bør være så
åpne som mulig. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelig skal publiseres på
etatens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet
data.norge.no. Det må klart fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort
tilgjengelige. Årsrapporten kan også nevne vurderinger som er gjort for datasett som
ikke er gjort tilgjengelige. Ved oppgradering av eksisterende eller etablering av nye
systemer for informasjonsbehandling skal tilgjengeliggjøring av rådata i maskinlesbare
formater prioriteres høyere enn å lage publikumstjenester basert på de samme dataene.
Dette gjelder kun dersom ingenting er til hinder for at rådataene gjøres tilgjengelige i
maskinlesbare formater (personvernlov, etc.). Dersom publikumstjenester blir etablert
uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.
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