
 

 

NTLs innspill til Prp. 1 S (2016-2017) Justis- og beredskapsdepartementet 
 
NTL organiserer bredt i hele justissektoren. Vi bemerker generelt at avbyråkratiserings- og 
effektiviseringskuttene (ABE) bidrar negativt til oppgaveløsning som er pålagt gjennom lov og andre 
politiske vedtak og forventninger. Kutt i driftsbudsjettene betyr f. eks. at innføring av nye digitale 
løsninger, som på sikt kan effektivisere og forbedre oppgaveløsningen, kan bli forsinket. 
 
06.20 Rettsvesen 

 I domstolene medfører ABE erfaringsmessig tilsettingsstopp, som igjen betyr lengre 
saksbehandlingstid. Mer enn 70 % av domstolenes midler går til å dekke lønn. Domstolene har 
allerede hatt stillingsstopp i store deler av 2016. Dette er særlig et problem for tingrettene. 

 I 2016 ble det bevilget midler til en viss styrkning av antall ansatte. Styrkingen har medført at 
lagmannsrettene har behandlet flere saker enn tidligere. 

 I tingrettene har saksbehandlingstiden økt; I 2013 var 69 % av tingrettene innenfor Stortingets mål for 
behandlingstid i straffesaker, mens 54 % var innenfor i 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har 
økt gradvis i meddomssaker, og fra 2013 til 2015 har saksbehandlingstiden økt fra 2,9 til 3,2 måneder.  

 Styrking av politiet gir konsekvenser for saksmengden for domstolene. Dette må ses i sammenheng 
for å holde kontroll på saksbehandlingstiden. 

 Bevilgning til digitale domstoler er et steg i riktig retning.  

 Det samme er bevilgninger til sikkerhet i domstolene. 

 Ny gjennomgang av domstolsstrukturen er forståelig, og trolig nødvendig. De ansattes representanter 
og lokaldemokratiet må tas med i prosessen. 

 

06.40 Politi og påtalemyndighet 

 Regjeringen framstiller budsjettforslaget som en satsing på politiet. Et nedtrekk på 82,7 mill. (ABE-
reformen), 40 mill. knyttet til effektivisering av anskaffelser og 21 mill. som følge av innføring av 
digital postkasse vil nærmest halvere virkningen av satsingen. 

 ABE-reformen slår uheldig ut, når politiet i samme periode er forutsatt å øke aktivitet og bemanning 
som følge av politiske vedtak. Første halvår i år har man fått 70 færre politiansatte og 34 færre sivilt 
ansatte i etaten. 

 Det er juridiske skranker knyttet til forsendelse av straffesaksrelaterte dokumenter. Den budsjetterte 
gevinsten er derfor ennå ikke en realitet for etaten. Kuttet på 21 millioner betyr derfor et generelt 
nedtrekk på driftsbudsjettet.  

 NTL er bekymret for konsekvensene for politietaten av en eventuell framtidig beslutning om å 
overføre transport av varetektsfanger fra politiet til kriminalomsorgen. Forsøksprosjektet var 
begrunnet med at det skulle frigjøre politikraft. Vi oppfatter at Vista analyse konkluderer med at 
dette ikke har skjedd i det omfang som var forutsatt. Vi minner om at piloten fra starten var finansiert 
med midler som opprinnelig var ment for ansettelse av flere arrestforvarere i politiet, noe som i 
større grad ville ha frigjort politikraft.  

 Det foreslås økt bevilgning på 20 mill. kroner til etablering av lønn- og regnskapstjenester i 
Kristiansund. Dette er ikke nok til å dekke de reelle, økte kostnadene ved denne lokaliseringen, noe 
som medfører et reelt nedtrekk i driftsbudsjettet. 

 Selv om ventetiden ved barnehusene har gått ned, er det nødvendig med videre satsing for å komme 
ned på en akseptabel ventetid. NTL mener det må på plass en slik tjeneste også for Finnmark.  

 I forliket om politireformen ble det vedtatt innføring av sivile etterforskere i politiet. NTL forventer at 
regjeringen følger opp Stortingets vedtak og at POD, gjennom budsjettet for 2017, får et klart  



 

 

oppdrag i forhold gjennomføring av vedtaket, ved at PHS tilpasser eller utvikler et utdanningsprogram 
og at kriterier for studentene fastsettes, slik at utdanning kan startes opp senest i 2018. 

 
06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 

 DSBs budsjettramme er redusert med 24,8 millioner kroner som følge av ABE-reformen, samtidig som 
det ikke er gitt signaler om at noen ansvarsområder kan prioriteres bort eller ned.  

 Budsjettforslaget styrker investeringsmidlene til sivilforsvaret (fra 9,3 til 12,2 mill.), hvorav det er 
spesifisert at 1,6 million skal gå til anskaffelse av amfibiekjøretøy. Sivilforsvarets utrustningsplan er på 
langt nær er oppfylt, i tillegg til at store deler av materiellet er på overtid med tanke på levetid og 
yteevne. Det er bra med nytenkning og utvikling men ut fra eksisterende mangler i utrustningen 
fortoner det seg merkelig at man i statsbudsjettet velger å prioritere så konkret. 

 I en periode med en pågående vurdering av Konseptutredningen for sivilforsvaret og med en ny 
samfunnssikkerhetsmelding i løpet av 2016 kan vi forstå at man ikke velger å gjøre ytterligere 
investeringer i materiell for sivilforsvaret men, man må være vel vitende om at etterslepet på 
utskifting og vedlikehold bare øker med et slikt valg.   

 Tjenestepliktige mannskaper er sivilforsvarets viktigste ressurs. Det er i forslaget til budsjett en 
forventning om full styrkeoppfylling med 8000 mannskaper i løpet av 2017. For å oppnå dette 
aksepterer man at det går på bekostning av øvelser for allerede utdannet og styrkeplassert personell. 
Å opprettholde kompetansen til mannskaper som har fått et minimum av opplæring, er særdeles 
viktig. Normal øvelsesaktivitet skal være 2 dager og 2 kvelder for den enkelte tjenestepliktige. Dette 
utgjør kun 24 timer og er et absolutt minimum av tid for å vedlikeholde tilegnet kunnskap. Her må 
bevilgende myndighet øke bevilgningen slik at minimumskravet på 2 dager og 2 kvelder 
opprettholdes samtidig som styrkeoppfyllingen finner sted.    

 En annen konkret tildeling er midler til Fagskole for brann for å videreføre prosjektet i 2017. Her er 
det viktig at nødvendige prosjektmidler for etablering videreføres i 2018 og 2019. Når fagskolen er 
klar til oppstart er det viktig at driftsmidler for både fagskolen og parallell drift ved brannskolen sikres 
i tråd med skisserte behov. 

 
06.70 Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 

 Økt bruk av konfliktråd er positivt, og burde gitt grunnlag for en enda større økning i bevilgningene 

 Forslaget om å overføre rådgivningskontorene fra Kontoret for voldsoffererstatning til Politiet kom 
overraskende på de ansatte. NTL imøteser forbedringer av tilbudet til voldsofrene. Vi vil påpeke at de 
ansatte har betydelig kunnskap om hvor skoen trykker, men at de i dette tilfellet ikke er hørt. 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 
Kjersti Barsok (kjersti.barsok@ntl.no) 
Carl Marius Michelsen (carl.marius.michelsen@politiet.no) 
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