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Kommentar til statsbudsjett 2021 -Politi og lensmannsetaten
Det er bevilget mye penger til norsk politi de senere år. Utfordringen er at mye har vært
øremerkede midler og gått til prioriterte satsingsområder, både fra justis og fra POD, som igjen
har medført at driftsbudsjettene til distrikt/særorgan har vært trangere enn noensinne.
I forslaget til statsbudsjett for 2021 legges det tilsynelatende opp til en styrking av politiets
budsjett på kroner 892,5 millioner. Dette er selvsagt veldig bra – isolert sett. Det må nevnes at alle
pengene er fordelt til konkrete satsingsforslag/øremerkinger, så økonomien ute i distrikt og
særorgan fortsatt vil være anstrengt dersom budsjettet vedtas. Vi kan ikke se at det ligger inne noe
som skal tilsi at det økonomiske handlingsrommet vil øke i forhold til i dag.
Regjeringen fortsetter med ostehøvelkuttene, 93 millioner skal spares inn på ABE-reformen neste
år. I tillegg kommer krav om gevinstuttak som følge av politireformen på 53 millioner kroner.
NTL Politiet vil presisere behovet for økt økonomisk handlingsrom i politidistrikt/særorgan. Vi
mener også at det er for tidlig å hente ut effekter fra politireformen nå.
400 midlertidige "Korona" stillinger gjøres permanente
Vi synes det er positivt at de midlertidige stillingene i forbindelse med Koronapandemien gjøres
permanente, dette har vi også jobbet for. Når det er sagt, en forutsetning må være at disse
pengene ikke er øremerket til politistillinger.
Utfra det som framkommer i statsbudsjettet kan det imidlertid synes som at disse pengene
øremerkes til politistillinger. Det fremkommer bl.a. at "politistillingene gjøres permanente", samt
at disse skal brukes til å styrke de geografiske driftsenhetene etter pandemien. Samtidig er vi
kjent med at statsråden på direkte spørsmål om dette presiserte at 2 per 1000 er bunnplanken, og
at det er viktig at politimestrene nå får økt handlingsrom. Dette kan med andre ord tyde på at det
gis rom for å ansette den kompetansen man faktisk trenger i politidistriktene.
Dersom midlene er øremerket politistillinger, blir det nok en tvangstrøye på lik linje med 2 per
1000. Dette er i så fall spesielt, sett i lys av det som skrives om 2 per 1000 i statsbudsjettet:
"Måltallet om to per 1000 har vore eit viktig mål for norsk politi. Den stramme styringa av kva slags
kompetanse ein kunne rekruttere har bunde opp ressursane til politiet og redusert handlingsrommet for lokale politileiarar. Det har blitt mindre rom til å rekruttere spesialistar med til
dømes økonomi- eller ikt-kompetanse som det er bruk for i samband med etterforsking av komplekse saker. Når om lag åtti prosent av budsjettet i distrikta er lønn, og det meste av dette er lønn til
politiut-danna tenestepersonar, blir det heller ikkje mykje att til investeringar i utstyr eller ny
teknologi."
Problematikken det her pekes på har NTL Politiet hatt fokus på i mange år, og kommunisert ut på
alle nivåer med jevne mellomrom. Vi opplever at stadig flere er nå ser de samme utfordringene
som oss, og vi er selvsagt svært fornøyde med at dette er kommentert i statsbudsjettet. Vi kan
imidlertid ikke finne igjen noe i statsbudsjettet som for bukt med denne problematikken, snarere
tvert imot dersom det nå legges opp til føringer om at de 400 stillingene skal være
politiutdannede. Regjeringen erkjenner at vi har rekruttert for smalt i politi- og lensmannsetaten,
og presiserer behovet for mer sivil spesialkompetanse, blant annet i stortingsmeldingen som kom
tidligere i år. Denne problematikken vil i verste fall forsterkes i dette statsbudsjettet.

NTL Politiet mener de 400 stillingene må tildeles uten bindinger, slik at hvert distrikt/særorgan
kan ansette den kompetansen man trenger utfra det lokale behovet. 2 per 1000 nås innen
utgangen av 2020, og skal ikke tillegges vekt i denne vurderingen.
Midlertidige stillinger hos namsmannen
Det er foreslått 42,2 millioner til midlertidig økning i bemanning hos namsmannen for å håndtere
økt saksmengde som følge av pandemien. Dette er en videreføring fra årets revidert
nasjonalbudsjett hvor det ble bevilget 17,5 millioner til midlertidige stillinger for bruk til
restansenedbygging. En videreføring er bra, men behovet for denne økningen vil nok være lengre
enn ut 2021.
I enkelte distrikt går prosessen i motsatt retning, hvor det vurderes nedtrekk i stillinger hos
namsmannen med bakgrunn i dårlig økonomi.
NTL Politiet mener disse stillingene burde blitt omgjort til permanente stillinger, på lik linje med
politistillingene. Lokale prosesser som går i motsatt retning må opphøre umiddelbart.
Økt kapasitet av påtale
Påtale er midlertidig forsterket som følge av korona, og i statsbudsjettet foreslås det en
bevilgning på 39 millioner til en forlengelse. Dette er nødvendig, men det er viktig å se
straffesakskjeden under ett. Flere oppgaver i straffesakskjeden utføres av sivilt ansatte, og vi
mener satsingen også må innbefatte disse.
Dersom dette ikke gjøres kan det fort oppstå flaskehalser, alternativt blir påtalejuristene nødt til å
gjøre flere av disse oppgavene selv. Styrkingen vil i verste fall kunne virke kontraproduktivt. Vi
drar paralleller til 2 per 1000, en bemanningsøkning må sees på i stort, ikke kun for enkeltgrupper.
NTL Politiet mener man må se på behovet i hele straffesakskjeden, og at det er viktig at alle ledd
i denne styrkes for å få best mulig effekt av pengene.
Midler til økt operativ trening
26 millioner skal gå til politidistriktene slik at operativt mannskap kan trene mer ved politiets nye
beredskapssenter. Dette er positivt slik at flere distrikt enn de som ligger på Østlandet gis
anledning til å benytte seg av beredskapssenteret. Pengene skal først og fremst benyttes på IP3
mannskap i første omgang.
NTL Politiet mener alle med politimyndighet og begrenset politimyndighet, eller andre sivilt
ansatte med særskilte behov(høres ut som de er spesielle, typ IA), på sikt må få tilgang til
treningsfasilitetene på beredskapssenteret.
Andre satsinger for 2021:
•
•
•
•

36 millioner til styrking av førstelinjen for å kunne håndtere flere statsborgerskapssaker
7 millioner til styrking av arbeidet mot hatkriminalitet
6 millioner til styrking av spesialenheten for politisaker
183,5 millioner til internasjonalt samarbeid om grensekontroll som oppfølging av den nye
forordningen om den europeiske grense og kystvakten.

NTL Politiet vil delta på budsjetthøringen 27.og 28. oktober 2020. Denne vil finne sted digitalt
grunnet situasjonen vi er inne i.
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