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I.

Leders beretning

Spesialenheten har i 2014 brukt en betydelig del av sine ressurser til å etterforske
opplysninger fra en kriminell om at en polititjenesteperson har opptrådt korrupt. På grunn av
sakens karakter og sitt innhold har den vært priorite1t meget høyt. Enheten har i perioder brukt
mer enn 70 % av sin samlede etterforskingskapasitet på saken. Spesialenheten har for
gjennomføringen av etterforsldngen også mottatt avgivelser fra Kripos, Økokrim og
politidistriktene. Det bør i lys av saken og erfaringer den har gitt legges planer for hvordan
lignende utfordringer skal håndteres i framtiden.
Kravet til etterforskingsinnsats i korrupsjonssaken har i 2014 virket inn på øvrig
oppgaveløsning. Videre har enheten hatt til behandling flere saker som kan anses som særlig
arbeidskrevende. I lys av dette og det forhold at enheten over tid ikke har lykkes med å innfri
sine målsettinger, mener sjefen for Spesialenheten at det kan være behov for en viss styrlång
av grunnbemanningen. Konupsjonssaken har for mange ansatte innebåret stor reiseaktivitet
og en god del ove1tid. Muligheten for :framover å kunne løse særlige behov ved brnk av
beordringer og ove1tid er begrenset.
En viktig oppgave for Spesialenheten er å bidra til læring i politiet. Det skjer gjennom
foredrag og annen informasjonsformidling. Våren 2014 ble det for første gang lagt til rette for
at Spesialenheten kunne møte alle førsteårsstudentene ved Politihøgskolen. Enheten holdt
foredrag for studenter i Stavern, Oslo, Kongsvinger og Bodø. Vi tror det er viktig at
medarbeidere i politiet allerede i grunnutdanningen forstår samfunnets behov for kontroll med
politiets bruk av fullmakter. En polititjenesteperson bør se på det å bli kontrollert og
etterforsket som en del av sitt profesjonelle oppdrag. Spesialenheten har innenfor rammen av
gjeldende regelverk lagt vekt på åpenhet om saker og arbeid. Enheten legger i dag ut korte
sammendrag av alle avgjørelser på sin hjemmeside. Vedtak i saker av allmenn interesse blir i
sin helhet lagt ut i anonymise1t form. Spesialenheten har nylig fornyet sin hjemmeside. En av
forbedringene er at brukere av siden har bedre søkemuligheter.
Spesialenheten har siden 2013 benyttet periodise1te regnskapsprinsipper (de statlige
regnskapsstandardene SRS) i tillegg til den ordinære statsregnskapsrapporteringen som følger
kontantprinsippet. Årsregnskapet presenteres med et overskudd på 1,389 mill. kroner. For
nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.
Vedlagt følger Spesialenhetens årsrapport for 2014. I likhet med tidligere år inneholder
rapporten statistikkopplysninger og aitikler som er skrevet med utgangspunkt i enhetens
erfaringer fra saksbehandlingen. Rapporten er utarbeidet med henblikk på at den først og
fremst leses av ansatte i politiet og påtalemyndigheten og av journalister.

Hamar, 16. februar 2015

an Egil Presthus
·ef for Spesialenheten for politisaker
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Il.

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Spesialenheten for politisaker er en sentral landsdekkende enhet med ansvar for å etterforske
saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en
straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker ble virksom fra 1. januar 2005.
Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordinære påtalemyndighet. Enheten er en
uavhengig virksomhet som er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
(Sivilavdelingen) og faglig underlagt Riksadvokaten.
Spesialenheten er organise1t med ett nivå for etterforsking og ett nivå for overordnet ledelse.
Sjefen for Spesialenheten, som har det overordnede ansvaret for virksomheten og treffer
påtaleavgjørelse i alle saker, er lokalise1t på Hamar. Spesialenheten har 36 fast ansatte
medarbeidere hvorav 17 er etterforskere. De ansatte er lokalisert med 18 ansatte på Hamar, 10
i Oslo, 4 i Trondheim og 4 i Bergen.
Ledelsen består av:
•
•
•
•
•

Sjef: Jan Egil Presthus
Assisterende sjef: Guro Glærum Kleppe
Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge: Liv Øyen
Leder for etterforskingsavdeling Vest-Norge: Ellen Eikeseth Mjøs (advokat på verv)
Leder for etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge: Halvor Hjelm-Hansen
(advokat på verv)

Sjefen for Spesialenheten
Sjef
Assisterende sjef
3 juridiske radgivere
4 konsulenter
3 radgivere

Etterforskingsavdeling
Midt-No rge og Nord-Norge
Leder (advokat pa verv)
1 etterforskingsleder
3 spesialetterforskere
2 advokater pa verv

Etterforskingsavdeling Vest-Norge
Leder (advokat pa verv)
1 etterforskingsleder
3 spesialetterforskere
2 advokater pa verv
1 psykolog pa verv

Etterforskingsavdeling Øst-Norge

Leder (fast)
1 konsulent
3 etterforskingsledere
11 spesialetterforskere
4 advokater pa verv

I tillegg til fast ansatte medarbeidere deltar 11 personer som er oppnevnt på verv i arbeidet
med saker i Spesialenheten. Ordningen med verv understreker enhetens uavhengighet og skal
bidra til åpenhet og tillit. Oppnevningen på verv skjer for tre år av gangen og ingen kan ha
verv i Spesialenheten i mer enn to perioder, dvs. maksimalt seks år.
Spesialenheten skal sikre effektiv saksbehandling, etterforsking og likebehandling av
anmeldelser av eventuelle straffbare handlinger begått i tjenesten av ansatte i politiet og
påtalemyndigheten.
De høyest prioriterte sakstyper er følgende;
Saker hvor noen er død eller alvorlig skadet som følge av politiets eller
påtalemyndighetens tjenestehandlinger
Saker som gjelder unødig maktbruk
Spesialenheten for politisaker -Årsrapport 2014
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Saker som gjelder spørsmål som kan innebære at ansatte i politiet har et ulovlig
samarbeid med kriminelle /kriminelle miljøer
det er forekomst av diskriminering/ opplevd forskjellsbehandling

Spesialenheten for politisaker har i 2014 hatt følgende midler til disposisjon for kap. 460:
Ordinær bevilgning, jf. tildelingsbrev

kr.

39 867 000

Overført ubrukt bevilgning fra 2013

kr.

1618 000

Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret

kr.

1191000

Tilleggsbevilgn ing RNB

kr.

17 800 000

Reduksjon i bevilgning (nysaldering)

kr.

-4 900 000

Totalt bevilget i 2014

kr.

55 576 000

Virksomheten har siden 2013 benyttet periodisetie regnskapsprinsipper (de statlige
regnskapsstandardene SRS) i tillegg til den ordinære statsregnskapsrapporteringen som følger
kontantprinsippet. Årsregnskapet presenteres med et overskudd på 1,389 mill. kroner.
Personalkostnader står for en stor del av Spesialenhetens kostnader, næ1mere bestemt 61 % av
enhetens driftskostnader. Sum driftskostnader økte med 15,887 mill. kroner sammenlignet
med 2013. Dette skyldes i all hovedsak etterforsking av korrupsjonssaken. Kostnader bokføti
på den aktuelle saken (prosjekt) beløper seg til 15,4 mill. kroner i 2014. Ved hensyn til
endring i betalbare poster kr. 0,629 mill. kroner (kontanteffekten) har Spesialenheten i 2014 et
mindreforbruk på 2,018 mill. kroner. Beløpet vil bli søkt overført til 2015.
Det er ikke funnet hensiktsmessig å beregne nøkkeltall og gjøre sammenligninger med
årsregnskapet for 2013 da regnskapsåret 2014 anses som ekstraordinæ1i. For nærmere detaljer
vises det til del VI. Årsregnskap.
Spesialenhetens øvrige hovedtall fremgår i del Ill. Årets aktiviteter og resultater.

Ill.

Årets aktiviteter og resultater

Spesialenheten har gjennom hele 2014 brukt mye av sin etterforskingskapasitet på pågående
korrupsjonsetterforskingen av tjenestemann i Oslo politidistrikt. Dette har ført til lengre
saksbehandlingstid i andre saker under etterforsking. I tillegg har mindre
etterforskingskapasitet i resten av porteføljen medført at færre ferdig etterforskede saker er
oversendt Sjefen for påtaleavgjørelse enn i en normalsituasjon. Det har i tillegg vært priorite1i
å unngå at saker hvor det er besluttet å ikke iverksette etterforsking blir liggende. Dette antas
å være årsak til at det i 2014 er en økt andel avgjorte saker hvor det ikke er iverksatt
etterforsking.
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Tilpasningene som er foretatt, samtidig som antallet mottatte anmeldelser i 2014 er noe lavere
enn tidligere år, har gjort at en i 2014 har redusert saksbehandlingstiden i avgjo1te saker. Det
er allikevel grnnn til en viss bekymring i forhold til den del av po1teføljen som krever
etterforskingsinnsats.
Spesialenheten hadde 1. januar 2015 væ1t virksom i 10 år og er i tildelingsbrevet bedt om å gi
en skjematisk oversikt over utviklingen. Se eget pkt. nedenfor.

Resultater og måloppnåelse 2014

Justis- og beredskapsdepartementet har, med bakgrunn i dialog med virksomheten, fastsatt
Spesialenhetens resultatmål og styringsparametere. Resultatkrav er «Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skal være under fem måneder»
Tabellen nedenfor viser andelen av saker som er avgjort innen 5, 9 og 12 måneder eller mer.

Innen 270 dager (9 måneder)
Innen 365 dager (12 måneder)

Over 365 dager (12 måneder)

2014
59 %
23 %
-10%
8%

2013
50%
28%
15 %
7%

2012
52 %
30%
11%
6%

Innen 150 dager (5 måneder)

-

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014 er 159 dager. Dette er en nedgang fra 2013 da
saksbehandlingstiden var 175 dager fra mottatt sak til avgjørelse.
2012
Mottatt til

Mottatt til

Innstillin
Midt/ Nord
Vest
Øst

Totalt

72
97
95
91

2014

2013

56
68
71

168
153
163
162

Mottatt til Innstilling Mottatt til

97
110
123
113

84
39
60
61

181
149
183
175

Mottatt til Innstilling Mottatt til
Innstillin

70
122
108
102

46
60
57

l

167
168
159

Registrerte anmeldelser

Spesialenheten har i 2014 registre1t 1029 nye anmeldelser (843 saker). Antall anmeldelser
mottatt i 2013 var 1226 (893 saker).

Påtaleavgjorte saker

784 saker er påtaleavgjort av Spesialenheten i 2014. Sakene utgjør til sammen 1020
registrerte anmeldelser. Til sammenligning var antall påtaleavgjorte saker i 2013 998 saker.

Henlagt uten etterforsking

Andelen saker hvor det ikke er iverksatt etterforsking (avgjørelseskode 022 og 106) utgjør ca
45 % av påtaleavgjo1te saker. I 2013 var andelen 40 %.
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Positive avgjørelser

I 2014 ble det i 36 av 1020 behandlede anmeldelse reagert med forelegg, tiltale eller
påtaleunnlatelse (4 %). I 2013 var antallet 81 (6 %). Det var i alt 22 personer (ingen foretak)
som ble ilagt en straffreaksjon.

Klager til riksadvokaten

Riksadvokaten har i 2014 behandlet 174 klager på Spesialenhetens avgjørelser. Antallet
klager utgjør 22 % av påtaleavgjorte saker i samme periode. Spesialenhetens vedtak er av
riksadvokaten opprettholdt i 172 saker. En sak som var henlagt av Spesialenheten etter
bevisets tilling er avgjo1t av riksadvokaten med påtaleunnlatelse. I en sak som var henlagt av
Spesialenheten etter bevisets stilling har riksadvokaten endret henleggelsesbegrunnelse til
intet straffba1t forhold bevist.

Administrative vurderinger
Spesialenheten har i 2014 oversendt 39 saker til politimester eller sjef for særorgan for
administrativ vurdering jf. påtaleinstruksen § 34-7.

Spesialenheten 10 år (2005-2014) - statistikk

Spesialenheten har i perioder hatt for lang saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden har vært
for lang både i forhold til fastsatte målsettinger og i forhold til det som av hensyn til sakens
opplysning og sakens parter er ønskelig.
Enheten har i løpet av 10 år tiltalt, siktet (tilståelsesdom) eller gitt forelegg til 196 personer
ansatt i politiet. 15 personer ansatt i politiet er meddelt påtaleunnlatelse. I 20 saker er ansatte i
politiet ved dom fradømt sine stillinger. Saker som har føtt til fradømmelse av stilling har
blant annet handlet om grov konupsjon, seksuallovbrudd, misbruk av stilling, underslag og
narkotikabruk.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum
Mottatte anmeldelser
Avgjørelser

209

978

1017

1095

1097

1228

1247

1226

1029

10628

1373

1367

1377

1352

1359

1233

1418

1020

11552

904
844

9

107

87

98

71

46

55

35

81

36

625

4%

6%

3%

4%

4%

5%

7%

6%

13 %

4%

6%

Antall personer ilagt straffreaksjon

*)

41

33

35

22

16

24

17

14

22

224

Antall foretak ilagt straffreaksjon

*)

2

1

0

5

1

2

3

4

0

18

44%

53 %

41 %

Positive avgjørelser
Andel positive

Andel henlagt uten etterforsking

45%

40%

43%

30%

35 %

32 %

39%

51 %

Andel klager til Riksadvokaten

10 %

16%

16 %

16 %

13%

15 %

17%

19%

17%

22 %

16%

57

34

47

39

367
11180

*)

28

33

32

47

50

Antall avhør (i påtaleavgjorte saker)

297

1147

1382

1392

1323

957

1235

1243

1323

881

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

143

296

202

153

214

177

166

162

175

159

Saker sendt til administrativ vurdering

-

807

*) 2005 og 2006 sammen
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184

--

Tabellen nedenfor viser forhold som er avgjort med straffreaksjon i perioden 2005-2014.
Tvne forhold

Antall

Andel

14

2%

Annet
Bedrageri

13

2%

Brudd på taushetsplikt

70
26

11 %

Brudd på tjenesteplikt

4%

Brudd på utlendingsloven

3

0%

Dokumentfalsk

5

1%

Falsk forklaring

8

1%

1

Grov uforstand i tjenesten

124

0%
20%

Korrupsjon

24

4%

Legemskrenkelse

19

3%

Menneskehandel

1

0%

Misbruk av stilling

18

3%

Motarbeide etterforsking

1

0%

Narkotikalovbrudd

32

5%

Seksuallovbrudd

41

7%

Skadeverk

4

1%

Tolloven

8

1%

Frihetsberøvelse

113

18%

Trusler

4

1%

Tyveri

20

3%

Uforsiktig omgang med skytevåpen

3

Ulovlig frihetsberøvelse

1

0%
0%

Underslag

25

4%

Usannhet i tjeneste

1

0%

3
43

0%

Trafikkforseelse

Utlendingsloven
Våoenloven

Sum

IV.

7%

625

Styring og kontroll i virksomheten

Mål- og resultatstyring

Spesialenheten har god styring og kontroll, tilpasset enhetens egenart og behov. I 2014 har
virksomheten i stor grad oppnådd mål og resultatkrav fastsatt av departementet.

Den interne styringen gjennomføres bl.a. ved møter i ledergrnppen hver annen uke. Det
skrives referat fra møtene. I tillegg forelegges sjefen skriftlige rappo1ter fra ledere i
etterforskingsavdelingene om status i sakspo1teføljen hver annen måned gjennom året.

Risikostyring og internkontroll

Enheten fikk ingen merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2013, og det er i
2014 ikke avdekket vesentlige risikoforhold gjennom interne kontroller.
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Som følge av endringer i økonomiregelverket i staten og oversendt Hovedinstruks fra
departementet i forbindelse med tildelingsbrevet for 2014, har Spesialenheten gjennomgått og
videreutviklet enhetens interne økonomiinstruks.

Økonomimodell - regnskapsprinsipp

I samråd med overordnet fagdepaitement fører Spesialenheten sitt virksomhetsregnskap etter
SRS. For regnskapsåret 2014 har Spesialenheten deltatt i DFØ's pilotprosjekt av metode
knyttet til periodisert budsjettering og regnskapsoppfølging etter SRS. Prosjektet er ikke
avsluttet. For næ1mere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.

Økt styring og samordning på IKT-området

Rapportering på utviklingsprosjekter og rapportering på drift og forvaltning pr. 31. desember
2014 følger som vedlegg i henhold til tilsendte maler.

Sikkerhet og beredskap

Spesialenheten har vurdert, men ikke funnet at det nødvendig å oppdatere virksomhetens
planverk knyttet til beredskap.

Arbeidsmiljø og likestilling

Spesialenheten ønsker å ha god og tett dialog mellom ledelsen, de tillitsvalgte og de øvrige
medarbeiderne i virksomheten, og det er etable1t ulike arenaer for dette.
Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i januar/ februar 2014 viser at det er god
trivsel blant ansatte ved enheten. Sykefraværet i Spesialenheten var i 2014 1,56 % og anses
som svært lavt.
Spesialenheten har pr. 1. februar 2015 36 faste stillinger. 21 kvinner (58 %) og 15 menn
(42 %). I tillegg er det utnevnt 10 advokater og en psykolog på verv. Av disse er 9 menn og 2
kvinner. Ledelsen i Spesialenheten består av to menn (40 %) og tre kvinner (60 %) hvorav en
av mennene og en av kvinnene er advokat på verv. Dersom en gjør beregninger i forhold til
fast ansatte ledere er kvinneandelen 67 %.
Spesialenheten har en medarbeider med språklig og etnisk minoritetsbakgrunn. Virksomheten
har som mål å ha et inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfold i
befolkningen og ha en variert erfaringsbakgrunn med hensyn til kjønn, nedsatt funksjonsevne
og etnisk bakgrunn. Dette fremgår i våre stillingsannonser. Dersom det er kvalifise1te søkere
med minoritetsbakgrunn til nye stillinger innkalles minst en søker til intervju.

Tidstyver

Spesialenheten hadde ikke innspill til eksterne tidstyver (rappo1teringsfrist 1.september 2014)
men har arbeidet med å kartlegge interne tidstyver. Temaet var bl.a. omhandlet på
Spesialenhetens interne fagsamling i november hvor ansatte og personer på verv arbeidet med
kaitlegging og forslag til tiltak i grupper. Arbeidet med tidstyver følges opp videre som et
ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Spesialenheten for politisaker-Årsrapport 2014

9

V.

Vurdering av framtidsutsikter

Spesialenheten har ovenfor depaitementet tidligere påpekt at det i Prop. 1 (2014-2015) ikke
gis tilstrekkelig rom for videre etterforsking og iretteføring av den pågående korrupsjonssaken
og at det vil være behov for ekstra bevilgning på RNB. Det er på det rene at vi med ordinær
bevilgning som tildeles for 2015 ikke vil kunne ha et nivå på driften som sett i forhold til
målsettingene for virksomheten kan vurderes å være tilfredsstillende.
Etterforskingskapasiteten i Spesialenheten har i lang tid væ1t under press på grunn av
korrupsjonsetterforskingen og det har væ1t arbeidet med muligheter for rekruttering av
midle1tidig arbeidskraft. Det er inngått avtale med en etterforsker om engasjement på
pensjonistavtale t.o.m. 30.06.2015). Det har vært dialog med andre om samme type
engasjement, men de hai· trukket sin interesse. Vikar for etterforskingsleder i
fødselspermisjon er ansatt videre i engasjementsstilling som juridisk rådgiver t.o.m.
31.12.2015.
Det legges til grunn at vi får overfø1t ca. 2 mill. kroner fra 2014. Spesialenheten har da
disponibelt ca. 42 mill. kroner i 2015 inkludert ordinær tildeling. I internt budsjett for 2015,
inklude1t prosjekt 3014 på 6,4 mill. kroner (k01Tupsjonssaken) er totale kostnader beregnet til
46,505 mill. kroner. Beløpet er base1t på estimater og foreløpige beregninger, ut i fra de
rammene vi kjenner i dag, og tilsier at Spesialenheten ved RNB vil fremme forslag om at
budsjettrammen for 2015 økes med ca. 4,3 mill. kroner.
Det anses å være generelle styrkingsbehov i virksomheten. Bevilgningen for 2015 gir
imidlertid ikke rom for bemanningsøkning og gir lite handlingsrom i forhold til å sikre
tilstrekkelig avsetninger til ove1tid ved utrykninger og aksjoner. Det er i beregningen ovenfor
ikke beregnet kostnader ved en eventuell styrking av grunnbemanningen.
Spesialenheten hadde 1. januar 2015 vært virksom i 10 år. Enheten ønsker å markere dette
ved å arrangere et seminar i mai 2015 hvor det rettes oppmerksomhet mot et tema som har
væ1t sentralt i mange saker som er behandlet i hele perioden; politiets brnk av politian-est og
behandlingen av arrestanter i politiet. Formålet med seminaret er å løfte fram erfaringer i et
lærings- og forbedringsperspektiv. Spesialenheten har til seminaret blant annet invite1t
foredragsholdere fra Europarådets t01turovervåkningskomite (CPT), Advokatforeningen og
Den høyere påtalemyndighet.
En viktig oppgave for Spesialenheten er å bidra til læring i politiet og enheten vil gjennom
foredrag og annen informasjonsformidling også i framtiden bidra til dette.
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Spesialenheten
for politisaker

Ledelseskommentarer til årsregnskap 2014
Virksomhetens formål
Ved lov av 5. mars 2004 nr. 13 vedtok Stortinget å opprette en ny sentral landsdekkende enhet
med ansvar for å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller
påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker
ble virksom fra 1. januar 2005.
Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordinære påtalemyndighet. Enheten er en
uavhengig organisasjon, som er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
(Sivilavdelingen) og faglig underlagt Riksadvokaten.
Enheten ledes av Sjefen for Spesialenheten for politisaker. Etterforskingen utføres ved 3
regionale etterforskingsavdelinger som avgir innstilling (forslag) til Sjefen om hvordan
påtalespørsmålet bør avgjøres. Arbeidet ved Spesialenheten utføres av fast ansatt personale og
personer på verv.

Regnskap avlagt i henhold til SRS
Det bekreftes at Spesialenhetens årsregnskapet gir et dekkende bilde og er avlagt i henhold til
bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og de krav som
er stilt fra overordnet departement,
Årsregnskapet er avlagt i henhold til reglene i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Se
nærmere omtale under regnskapsprinsippene.

Periodisert budsjett
Gjennom regnskapsåret 2014 har Spesialenheten deltatt i DFØ's pilotprosjekt av metode
knyttet til periodisert budsjettering og regnskapsoppfølging etter SRS. Gjennom prosjektet har
Spesialenheten fått bistand til utarbeidelse av periodisert budsjett og er gitt tilgang til
materiell og utkast til rapporter som blant annet skal tydeliggjøre sammenhengen mellom
periodisert regnskap og kontantregnskapet. Prosjektet er ikke ferdigstilt.
Det har for Spesialenheten vært utfordringer knyttet til dette pilotprosjektet da ekstraordinære
kostnader som følge av ressurskrevende etterforsking av sak med mistanke om grov
korrupsjon har medført vesentlig merforbruk sett i forhold til periodisert budsjett.
Lønnskostnader avviker ikke vesentlig fra budsjettet, men øvrige driftskostnader har et ,
betydelig merforbruk. Spesialenheten ble i revidert nasjonalbudsjett tildelt midler til
merutgifter som følge av denne etterforskingen. Bevilgningen ble senere reduse1t.

Årets resultat
Spesialenheten er for budsjettåret 2014 tildelt 39,867 mill. kroner i ordinær bevilgning. I
tillegg har enheten fått overført 1,618 mill. kroner i ubrukt bevilgning fra 2013.
- 1-

Spesialenheten er i revidert nasjonalbudsjett, ved brev datert 10.09.2014, bevilget 17,8 mill.
kroner for merutgifter som følge av pågående etterforsking av sak med mistanke om grov
korrupsjon. Videre tildeles enheten i brev datert 22. desember 2014 1,191 mill. kroner som
følge av lønnsoppgjøret. I samme brev unden-ettes Spesialenheten om reduksjon i
bevilgningen med 4,9 mill. kroner som følge av endringer i statsbudsjettet 2014
(nysalderingen). Til sammen har virksomheten hatt 55,576 mill. kroner til disposisjon på Kap.
460 post 01 i 2014.
Årsregnskapet presenteres med et overskudd på 1,389 mill. kroner. Personalkostnader står for
en stor del av Spesialenhetens kostnader, nærmere bestemt 61 % av enhetens driftskostnader.
Sum driftskostnader økte med 15,887 mill. kroner sammenlignet med·2013. Dette skyldes i all
hovedsak etterforsking av stor og krevende sak med mistanke om grov korrupsjon. Kostnader
bokført på den aktuelle saken (prosjekt) beløper seg til 15,4 mill. kroner i 2014. Herav 8,5
mill. kroner for avgitt personell fra 10:ipos, Økokrim, Troms politidistrikt og Hordaland
politidistrikt. 6,9 mill. kroner knytter seg til overtid og reisekostnader egne ansatte,
pressevalct, husleie, IKT-utstyr, KT-konsulent og andre straffesakskostnader.
Spesialenheten har anskaffet nytt arkiv-/ journalføringsprogram (Public 360) og foretatt
løpende oppjustering av enhetens IT-utstyt og programvare, herunder videokonferanseutstyr.
Det er ikke funnet hensiktsmessig å beregne nøkkeltall og gjøre sammenligninger med 2013
da regnskapsåret 2014 anses som ekstraordinært.
På grunn av innføring av nettoføringsordning av merverdiavgift i staten er fakturaer mottatt i
2014, som er innenfor nettoføringsordningen med forfall i 2015, parkert i Contempus pr.
31.12.2014. Dette ibht. kundenotat fra DFØ. Spesialenheten har som følge av dette ikke
leverandørgjeld pr. 31.12.2014.
For Spesialenheten, som er en bruttobudsjettert virksomhet vil det, både ved
periodeavslutning og ved årsavslutning, være forslgeller mellom inntektsført bevilgning i det
periodiserte virksomhetsregnskapet og benyttet bevilgning i henhold til kontantrapportering
til statsregnskapet. Forskjellene skyldes at det benyttes forskjellige regnskapsprinsipper i de to
regnskapene, periodiseringsprinsippet og kontantprinsippet.
Ved hensyn til endring i betalbare poster (kontantprinsippet) kr. 0,629 mill. kroner
(kontanteffelcten) har Spesialenheten i 2014 et mindreforbruk på 2,018 mill. kroner. Beløpet
vil bli søkt overført til 2015.

Beslag
Spesialenheten forvalter ikke-statlige midler fra beslag i straffesaker. Midlene inngår ikke i
Statens konsernkontoordning.

Hamar, 2. februar 2015

Egil Presthus
S ef for Spesialenheten for politisaker
-2-
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Prinsippnote årsregnskapet 2014
Årsregnskapet for Spesialenheten for politisaker er utarbeidet og avlagt etter nærmere
retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»), fastsatt
12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til
krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv
R-115 og i brev fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende utarbeidelse og avleggelse
av statlige virksomheters årsregnskap for 2014.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført
med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser
hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og
en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.
Oppstillingen av bevilgningsrapp01teringen og a1tskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 - de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
Regnskapet følger kalenderåret
a) Regnskapet inneholder alle rappo1te1te utgifter og inntekter for regnskapsåret
b) Utgifter og inntekter er fø1t i regnskapet med brutto beløp
c) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i
bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapp01tere til statsregnskapet.
Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene.
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold
til krav i bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjette1te
virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den
enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapp01teringen viser regnskapstall som Spesialenheten har rappo1tert til
statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som
enheten har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og
forpliktelser Spesialenheten står oppfø1t med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet
tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver
kombinasjon av kapittel/post.
Spesialenheten har ikke belastet andre budsjettkapitler i 2014 (note B til
bevilgningsoppstillingen).
- 1-

Artskontorapporteringen

Artskontorapporteringen viser regnskapstall Spesialenheten har rapportert til statsregnskapet
etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Enheten har en trekkrettighet for disponible
tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises
derfor ikke som inntekt i oppstillingen.
Note 7 viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med
statskassen.
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Regnskapsprinsipper - Virksomhetsregnskap avlagt i henhold til de
anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)
ÅPNINGSBALANSE
Ved utarbeidelse av åpningsbalansen (01.01.2013) er det lagt til grunn at bruksverdi base1t på
gjenanskaffelsesverdi representerer verdien for fysiske eiendeler.
Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell
standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen.
Finansieringen av anleggsmidler som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er
klassifise1t som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med
avskrivningen på de anleggsmidlene som finansieringen dekker.
For omløpsmidler er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdsettelsen og fremkommer
som avregning med statskassen.
TRANSAKSJONSBASERTE INNTEKTER
Spesialenheten har ikke transaksjonsbaserte inntekter.
INNTEKTER FRA BEVILGNINGSFINANSIERTE AKTIVITETER
Inntektsføring av driftsbevilgninger følger prinsippet om motsatt sammenstilling, dvs.
inntektsføring i den periode da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført.
Ved avleggelse av årsregnskapet er årets endelige bevilgning til drift inntektsfø1t.
KOSTNADER
Kostnader finansieres ved bevilgning og regnskapsføres i den periode aktivitetene som
bevilgningen er forutsatt å finansiere er utfø1t (motsatt sammenstilling).
PENSJONER
SRS 25 legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner.
Spesialenheten for politisaker betaler ikke pensjonspremie til SPK. Denne dekkes over
sentralt kapittel i statsbudsjettet. Pensjon kostnadsføres i henhold til fastsatt premiebeløp for
virksomheten (arbeidsgivers andel) i den aktuelle periode som premien dekker. Inntekt til
pensjoner resultatføres tilsvarende beregnet årspremie (resultatnøytral).
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og ko1tsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet.
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Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og nedskrives til virkelig
verdi ved eventuell bruksendring.
IMMATERIELLE EIENDELER
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er balanseført. (Ingen tilgang i 2014)
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid.
FINANSIERING AV PERIODISERTE POSTER
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler, har motpost i avregning med statskassen. Avregningen gir således et uttrykk for
statens eierkapital når det gjelder kortsiktige poster og eventuelle finansielle anleggsmidler.

Anleggsmidler
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i
regnskapslinjen ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. Dette representerer
finansieringen av disse anleggsmidlene. Ved tilgang av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler balanseføres anskaffelseskostnaden. Samtidig går anskaffelseskostnaden til
reduksjon av resultatposten inntekt fra bevilgninger og til økning av balanseposten ikke
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.
Avskrivning av anleggsmidler kostnadsføres. I takt med gjennomført avskrivning
inntektsføres et tilsvarende beløp under inntekt fra bevilgning. Dette gjennomføres ved at
finansieringsposten ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler oppløses i takt med
at anleggsmidlet forbrukes i virksomheten. Konsekvensen av dette er at avskrivningene har en
resultatnøytral effekt.
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap
beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på
realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av ikke inntektsført bevilgning knyttet til
anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet, inntektsføres.
VAREBEHOLDNINGER OG INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
Spesialenheten har ingen varebeholdning og gjør ikke investeringer i aksjer eller andeler.
FORDRINGER
Spesialenheten har ikke kundefordringer. Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.
SELVASSURANDØRPRINSIPP
-2-

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller
resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller
forpliktelser.
STATENS KONSERNKONTOORDNING
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen
innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens
oppgjørskontoer i Norges Bank.

Spesialenheten er en bruttobudsjettert virksomhet og det tilføres ikke likvider fra
departementet gjennom året. Bruttobudsjetterte virksomheter har en trekkrettighet på sin
konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen mellom inntektsført bevilgning og
netto trekk på konsernkontoen inngår i avregning med statskassen. Ved årets slutt gjelder
særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende. Saldoen på den enkelte
oppgjørskonto i Norges Bank nullstilles ved overgang til nytt regnskapsår.
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige
virksomheter.
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Rapporteringsperiode: 201412

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

0460

Driftskapittel

01

Note

Posttekst
Driftsutgifter

A,B

Sum utgiftsført
Inntektskapittel

Kapittelnavn

3460
3460
5309
5700
Sum inntektsført

Refusjon fødselspenger
Refusjon sykepenger
Diverse inntel'ter
Arbeidsgiveravgift

Post
16
18
29
72

Posttekst
Refusjon av foreldrepenger
Refusjon av sykepenger
Gruppeliv
Arbeidsgiveravgift

Rapport kjørt:

Samlet tildeling

Regnskap 2014

Merutgift(-) og
mindreutgift

55 576 000

53 952 463

I 623 537

55 576 000

53 952 463

Samlet tildeling

Regnskap 2014

0

359 431
35 273
44 328
3 825 661
4 264 693

B
B

Merinntekt og
mindreinntekt{-)
359 431

49 687 771

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer
Norges Bank KK /innbetalinger
60088401
Norges Bank KK/utbetalinger
60088402
Endring i mellomværende med statskassen
704285
Sum rapportert

531 907
-50 088 418
-131 260
0

Beholdninger ra~portert til kapitalre;nskapet (201412)
Tekst
Konto

6260
704285

22.01.2015 09:32

2014

0
-1 423 920

Aksjer
Mellomværende med statskassen

31.12.2014

2013

0
-1292660

Endrin
0
-131260
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Note A Forklarin!! av samlet tildelin!!
Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger
046001

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

I 618 000

53 958 000

Samlet tildeling
55 576 000
0
0
0

31.12.2014
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år
Kapittel og
post

Stikkord

I 623 537

046001

xxxx21
xxxx21

"kan nyttes under post 01"

=45
xxxx45

"kan ove,fores"

xxxx70
xxxx75

Merutgift(-)/
mindre utgift

Utgiftsført av andre i hht
avgitte belastningsfullmakter

Merutgift(-)/
mindreutgift etter
avgitte belastningsfullmakter

Standard refusjoner
Merinntekter iht
på inntektspostene 15 merinntektsfullmakt

18

394 704

I"overslagsbevilgning"

I

?mdisponering fra post 01
ttl 45 eller til post 01/21 fra
neste års bevilgning

Innsparinger

Sum grunnlag for
overføring
53 958 000

Maks. overførbart
beløp*

2 697 900

Mulig overførbart
beløp beregnet av
virksomheten
2 018 241

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2/2013 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte
bevilgninger.

31.12.2014
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Rapport kjørt: 22.01.2015 09:32

Oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

201412

201312

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sum utbetalinger

31 466 287
-394 704
501 132
0
21985044
0
53 557 759

28 893 829
-270 727
706 419
0
9 880 168
0
39 209 689

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer

53 557 759

39 209 689

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvirksomhet og andre ove,føringer til staten

0
0

0
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskuddsforvaltning og andre ove,føringer til andre

0
0

0
0

3 825 661
44 328
3 869 989

3 513 809
40 258
3 554 067

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

49 687 771

35 655 622

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
Fordringer (legg til linjer og vis på konto)
Kasse (legg til linjer og vis på konto)
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på konto)
Skyldig skattetrekk
Sum mellomværende med statskassen

201412
0
0
0
-1423920
-I 423 920

01.01.2014
0
0
0
-1292665
-1292665

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger

Andre innbetalinger

Innbetaling av finansinntekter

Sum innbetalinger

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Utbetalt til investeringer
Utbetalt til kjøp av aksjer
Andre utbetalinger til drift
Utbetaling av finansutgifter

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 Folketlygdens inntekter~ Arbeidsgiveravgift
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)

Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

31.12.2014

Note
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Resultatreanskao • ra•mortoeriode: 201412
Inntekt fra bevi!~inoer
Inntekt fra oebvrer
Inntekt fra tilskudd oo overførin oer
Sal=- oo leieinntekter
Gevinst ved avoano av an]e~~smidler
Andre driftsinntekter
Sum drfflsinntekter

Rapport kjørt:

Note

22.01.2015 09:32

201312

201412

1
1
1
1
1
1

60214541
0
0
0
0
0
60 214 541

44 402 616
0
0
0
0
0
44 402 616

2

Sum driftskostnader

35 838 710
0
22 389 788
596 640
0
58 825 138

32 657729
0
9 798 546
482248
0
42 938 523

Driftsresultat

1389403

1464093

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1389403

1464 093

1389 403
1389 403

1464093
1464093

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

Driftskostnader
Lønn oo sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninoer
Nedskrivnin ner

Finansinntekter on finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader

Sum finansinntekter oafinanskostnader

Inntekter fra eierandeler i selskaner mv.
Utb""e fra selskaner mv.

Sum inntekterfi-a eierandeler i selskaner mv.
Resultat av neriodens aktiviteter

Avrenninner
Avre=ino med statskassenlbruttobudsiettert;;i

Sum avre=inaer

Periodens resultat/til virksomhetskanitail
Disnonerinaer
lnnkrevinnsvirksomhet on andre overførinner til staten
Inntekter av avoifter oo oeb·~r direkte til statskassen
Avre=ino med statskassen innkrevinosvirksomhet

Sum innkrevin°svirksomhet oa andre overl'ørinaer til staten

Tilskuddsforvaltninn on andre overførinner fra staten
Utbetalin°er av tilskudd til andre
Avre=ina med statskassen tilskuddsforvaltnino

Sum tilskuddsforvaltnina oa andre overl'ørinaer/i,a staten

31.12.2014

3
45

0

0

0
0
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Bl
a anse • rannortoerioole: 201412
EIENDELER

Rapport kjørt:

22.01.2015 09:32

Note

201412

201312

4

0
249 498
249 498

0
292122
292122

0
0
1 851 582
0
0
1 851 582

0
0
1904465
0
0
1904 465

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2101 079

2196 587

0
0
0

0
0
0

0
158 864
0
158 864

0
153 625
0
153 625

0
0
0

0
0

0

158 864

153 625

2 259 943

2 350 212

A. Anlennsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forsknine oo utviklino
Retti0 heter oo ]innende inuuaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

li Variae driftsmidler

Bvonin2:er_ tomter OP' annen fast eiendom
Maskiner oo transnortmidler
Driftsløsøre. inventar verkt=, oo Ii=ende
Anle00 under utførelse
Beredskaosanskaffelser
Sum varige driftsmidler

5

Ill Finansielle anlennsmidler
Investerinær i datterselskaner
lnvesterin<'er i tilknvttet selskan
Investerinær i aksier oo andeler
Oblieasioner 0<' andre fordrinoer
Sum finansielle anfennsmidler
Sum anlennsmidler
B. Omløosmidler
I Varebeholdninaer oa forskudd til leverandører
Varebeholdnineer
Forskuddsbetalineer til leverandører
Sum varebeholdninger oe- forskudd til leverandører

li Fordrinaer
Kundefordrin=r
Andre fordrineer
Onntiente. ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer
Ill Kasse oa bank
Bankinnskudd
Andre kontanter of! kontantekvivalenter
Sum kasse oe- bank
Sum omløosmidler
Sum eiendeler

31.12.2014

14
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Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Bl
a anse• rarmortperiode 201412

Rapport kjørt:

22.01.2015 09:32

201412

201312

Innskutt virksomhetskanital
Sum innskutt virksomhetskavital

0
0

0
0

li Qnntient virksomhetskaoital
Qnntient virksomhetskanital
Sum onntient virksomhetskavital

0
0

0
0

Sum virksomhetskaoital

0

0

2 101 079
0
2 101 079

2196 587
0
2 196 587

0
0

0
0

0
1423 920
537136
2 728161
0
1432402
6 121620

72117
1292 665
467 911
2 390 375
0
888 342
5 111411

-5 962 756

-4 957 786

-5 962 756

-4 957 786

Sumaield

2 259 943

2 350 212

Sum virksomhetskaoital oa nield

2 259 943

2 350 212

Note

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
C. Virksomhetskaoital

I Innskutt virksomhetskaoital

D.Gield

I Avsetnina for lanasiktiae fomliktelser

Ikke inntektsført bevi!onine: ]m,rttet til anle""smidler
Andre avsetnine:er for forn likteIser
Sum avsetnine: for lan<'sikli<'e forvliktelser

4, 5

li Annen lanasiktia aield
Øvrig langsiktig oield
Sum annen /an<'sikti<' <'ield

Ill Kortsiktia nield
Leverandørgield
Skv]dig skattetrekk
Skvldioe offentlige avoifter
Avsatte ferienenoer
Forskuddsbetalte ikke onntiente inntekter
Annen kortsiktio oie!d
Sum kortsiktiu oield
IV Avreaninn med statskassen
Avrerrnlnrr med statskassen fhruttobudsietterte)
Avrerrnino beviJrrninosfinansiert virksomhet (nettobudsietterte)
Ikke inntektsført bevil=ino (nettobudsiette1te)
Sum avrerrninCY med statskassen

31.12.2014

7
7
7
18

7

Årsregnskap 2014 - Spesialenheten for poll1isaker

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Rapportkjørt:

22.01.2015 09:32

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen for bruttobudsjetterte virksomheter
201312

201412

Kontantstrømmerfra operasjonelle af<liviteter
Innbetalinger
illlbetalinger av bevilgning1
innbeta1inger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre
innbetalinger av utbytte
innbetalinger av renter
innbetaling av refusjoner
andre innbetalinger
Sum innbeta!in er

0

0
0

0
0
0
0
0
0
270727
246 688
517415

0
0
0
0
0
394 704
137203
531 907

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
utbetalinger av renter
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre
andre utbetalin er
Swn utbetalinger

0
0
-49 587 286

0

-28 893 829
-6 820 329
0
0
0
0
-35 714158

49 055 379

-35196 743

-501 132

0

0
-706419

0

0

-501132

-706 419

0

0

-49 556 511

-35 903 161

-31466287
-18120998
0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter* (se avstemming)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital
tilbakebetalinger av virksomhetskapital
utbetalinger av utbytte til statskassen
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring I kontanter og kontantekvivalenter

I

201412
Avstemming
0
periodens resultat (til virksomhetskapital)
1389403
netto avregninger
0
bokført verdi avhendede anleggsmidler
596 640
ordinære avskrivninger
0
nedskrivning av anleggsmidler
2
-55 576 000
inntekt fra bevilgning
3 869 989
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309
~501 132
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
resultatandel i datterselskap
resultatandel tilknyttet selskap
-95 508
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
0
endring i varelager
0
endring i kundefordringer
-72 117
endring i leverandørgjeld
endring i ikke inntektsført bevilgning 1
effekt av valutakursendringer
4 543 033
inntekter til pensjoner {kalkulatoriske)
-4 543 033
pensjonskostnader (kalkulatoriske)
501 132
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
korrigering av avsetning forferiepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
832 215
endring i andre tidsavgrensningsposter
-49 055 379
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*
1Benyttes nonnalt av nettobudsjetterte virksomheter
2

Ko11tro//wmmer:

.49 055 379

Benyttes normalt av brottobudsjetterte virksomheter

31.12.2014

201312

I

0
1464093
0
482248
0
-40 672 000
3 554 067
-706419
224 171
0

0
72117

3 954 787
-3 954 787
706 419

-321 438
-35196 742
-35 196 743

Årsregnskap 2014" Spesialenheten for politisaker

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Rapport kjørt:
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201412

201312

Årets bevilgning fra overordnet departement*
Årets bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt*
"brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler av årets bevilgning
"ubrukt bevilgning til investeringsfonnål (post 30"49)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler
+inntekttil pensjoner**
"utbetaling av tilskudd til andre
Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)

0
55 576 000
-501 132
0
596 640
0
4 543 033
0
0

23 605 775
17 066 225
-706419
0
482 248
0
3 954 787
0
0

Sum inntekt fra bevilgninger

60 214 541

44 402 616

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

Sum inntektfi'a tilskudd og ove1føringer ka andre statlige fo11 1altningsorganer I etater

0

0

Inntekt fra tilskudd og ove1f0ringerji'a andre
Tilskudd fra EU
Andre tilskudd/overføringer
Andre tilskudd

0
0
0

0
0
0

Sum inntekt fra tilskudd og ove1fori11ger fra andre

0

0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer

0

0

Prosjektinntekter (Salgsinntekt tjenester, avgifi:sfri)
Inntekter fra undervisningsoppdrag

0
0
0

0
0
0

Sum salgs- og leieinntekter

0

0

Salg av eiendom
Salg av maskiner, utstyr mv.
Salg av andre driftsmidler

0
0
0

0
0
0

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

0

0

Uopptjent inntekt
Andre inntekter

0
0

0
0

Sum andre driftsinntekter

0

0

60 214 541

44 402 616

Inntekt fra bevilgninger

*Vesentlige tildelinger skal spesifiseres per post på egne linjer.
** Benytles av virksomheter som for arbeidsgivers andel av pensjon dekket via sentral bevilgning til SPK.

Inntekt fra gebyrer

Gebyrer

0

Sum inntekt fra ebyrer

0

Inntekt fra tilskudd og overføringer

Inntektji'a tilskudd og ove1foringerfi'a andre statligefon,a/tningsorganer I etater
Tilskudd fra andre statlige virksomheter

Salgs- og leieinntekter

Gevinst ved avgang av anleggsmidler*

*Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres, og del skal angis eventuell øremerking av midlene.
Merk al del er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres ,mder driftsinntekter, ref. note 4 og 5.

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Beregning av årets netto tilgang for bruttobudsjetterte virksomheter med inntektsbevilgninger

Kapittel og post
Ixxxx.O I/4xxx.O l
lxxxx.21/4xxx.21

Utgiftsbevilgning

Inntektsbevilgning
/-)

Netto tilgang

0
0
0
0
0
0
De inntektskapitler/poster og ti/horende utgiftskapitler/poster som virksomheten har selles inn i oppstillingen. Legg til flere linjer om nødvendig.

31.12.2014
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Rapport kjørt:
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f'fote.'2 I.li.Inn og sosiale kostnader
Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader*
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønn og sosiale kostnader
Antall årsverk:

201412

201312

25 176 467
2 736 232
4 426 288
3 535 527
-394 704
358 900
35 838 710

23 125 984
2 420 037
4 016 646
3049417
-270 727
316373
32 657 729

32

34

* Nærmere om pensjonskostnader
Virksomheter som betaler pensjonspremie selv:
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats for 2014 er xx,x prosent. Premiesatsen for 2013 var yy,y prosent.
Virksomheter som ikke betaler pensjonspremie selv:
Virksomheten betaler ikke selv pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), og kostnad til premie er heller
ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes i samsvar med sentral ordning i staten.
Det er i regnskapet lagt til grunn en estime1t sats for beregning av pensjonskostnad.
Premiesatsen for 2014 er av SPK estimert til 15,85 prosent. Benyttet premiesats for 2013 var 16,49 prosent.
Pensjonene er kostnadsført basert på denne satsen multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i
virksomheten. Vi viser for øvrig til note 1 om resultatføring av kalkulatoriske inntekter til pensjoner.

31.12.2014
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Rapport kjørt:
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;Not11•3·Andre.·drll't$kostnader

Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader

Sum andre driftskostnader

31.12.2014

201412

201312

4 625 873

3 427 570

630 805
77 618
674 820
776 374
11 021 243
2 894 190
I 688 865
22 389 788

722 328
59 760
394 260
513 328
919965
1 511602
2 249 733
9 798 546

0
0

0
0

Årsregnskap 2014 - Spesialenheten for politisaker

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politisaker

Rapport kjørt: 22.01.2015 09:32

I\IQti! 4 Immaterielle eiendeler
FoU

Anskaffelseskost pr. 01.01.2014
Tilgang 2014
Avgang anskaffelseskost i 2014
Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i 2014
Anskaffelseskost 201412
Akkumulerte nedskrivninger 0 1.01.2014
Nedskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.2014
Ordinære avskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014
Balanseført verdi 201412
Avskrivningssatser (levetider)

31.12.2014

Rettigheter
mv.

363 123
0
0
0
0
0
0
0
363123
0
0
0
0
0
71 000
0
42 625
0
0
0
249 498
0
Virksomhetsspesifikt
5 år / lineært

Immaterielle
eiendeler
under utførelse

Ingen
avskrivning

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum

363 123
0
0
0
363 123
0
0
71 000
42 625
0
249 498

Årsregnskap 2014 - Spesialenheten for politisaker
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Rap1rnrt kjørt:
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fl\lQlØ'{iVarige<lri6s111idler
Tomter Bygninger Infrastruktu Maskiner, Driftsløsøre, Anlegg Beredskapsinventar,
under anskaffelse
r- eiendeler transportverktøy o.l. utførelse
midler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anskaffelseskost 0 1.01.2014
Tilgang i 2014
Avgang anskaffelseskost i 2014 (I)
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe
Anskaffelseskost 201412
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2014
Nedskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger 01.01.2014
Ordinære avskrivninger i 2014
Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014 (1)
Balanseført verdi 201412

Avskrivningssatser (levetider)
Avhendelse av varige driftsmidler i 2014:
Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler
= Regnskaesmessig gevinst/tap

31.12.2014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IU-bU år
dekomponer Virksomhetsspesifikl
t lineært

Ingen
avskr.

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

3-15år
lineært

3-15 år lineært

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 204 580
501 132
0
0
4 705 712
0
0
2 300 115
554 015
0
1 851 582

0
0

Ingen
avskr.

Sum

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 204 580
501 132
0
0
4 705 712
0
0
2 300 115
554 015
0
1851 582

0
0

0
0
0

spesifikt

0
0

Årsregnskap 2014 - Spesialenheten for politisaker

Rap1Jort kjørt:
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J\lqWJ~ ~~!))m!!q!leJi!! m11!l9m ;1V!'8gn1ng me.cJ stabii!<;ii,;~eo: 91! mfi!llomva1rencl.!! 111~<l.;lit;iti!ll,~~11q. ·

•(bru~91)1,1(1i;jef:terte virl<isomheter)
A) Avregning med statskassen

·

201312

Endring

0
0

0
0

0
0

Sum

0
0
158 864
0
0
158 864

0
0
153 625
0
0
153 625

0
0
5 239
0
0
5 239

Sum

0
0

0
0

0
0

0
-1423920
-537 136
-2728161
0
-I 432 402
-6 121 620

-72117
-I 292 665
-467 911
-2 390 375
0
-888 342
-5111411

-69 225
-337 786
0
-544 060
-I 010 209

-5 962 756

-4 957 786

-1 004 970

Finansielle anleggsmidler

Sum

Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kasse og bank

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig ~jeld
Kortsiktig gjeld

·

201412

Finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler

·

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld

Sum

Avregning med statskassen*

72 117

-13 I 255

Nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering knyttet til regnskapslinjen
Avregning med statskassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler vil som hovedregel følge
forpliktelsesmodellen, dvs. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for langsiktige forpliktelser på
regnskapslinjen Ikke bmtektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.

Avstemming av periodens resultat mot endring i avregning med statskassen (kongruensawik)
Konsernkonto utbetaling
Konsernkonto innbetaling
Netto trekk konsernkonto
Innbetaling innkrevingsvirksomhet
Utbetaling tilskuddsforvaltning
Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19)
Arbeidsgiveravgift/gruppeliv rappm1ert på kap. 5700/5309
Tilbakefø11c utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der forpliktelsen ikke er resultatført
Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
Andre avstemmingsposter (spesifiseres)
Forskjell mellom resultatført og ne/lo trekk på konsernkonto
Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen
Surn endring i avregning med statskassen *
*Sum endring i avregning med statskassen skal stemme med sum i endringskolonnen ovenfor.

31.12.2014

-50 088 418
531 907
-49 556 511
0
0
55 576 000
-3 869 989

0

244 872

0

2 394 373
-I 389 403
I 004 970
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Rapport kjørt:
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'N~t~?J;t~a.~roenhenø roelloro avregning roed st.i~~assen og ~ell9mværen~!;e roe~/sta~~~~f~Jl
·
· · · · · ·
,(bruttobudsjetterte virksomheter)
B) Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

201412

201412

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum
Omløpsmidler
Varebeholdninger og forskudd til leveranører
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kasse og bank
Sum
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum

Sum

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen ko1tsiktig gjeld
Sum

Spesifisering av Spesifisering av
ra:m201te1t
bokfø1t
avregning med mellomværende
med statskassen
statskassen

Forskjell

0
0

0
0

0
0

0
0
158 864
0
0
158 864

0
0
0
0
0
0

0
0
158 864
0
0
158 864

0
0

0
0

0
0

0
-1 423 920
-537 136
-2 728 161
0
-1 432 402
-6 121 620

0
-1423920
0
0
0
0
-1 423 920

0
0
-537 136
-2 728 161
0
-1432402
-4 697 700

-5 962 756

-1 423 920

-4 538 836

Mellomværende med statskassen består av tidsavgrensningsposter som er rapp01te1t til statsregnskapet (Srapport). Avregning med statskassen inneholder mellomværende med statskassen, men også flere
tidsavgrensningsposter enn det som er rapp01tert til statsregnskapet.
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Arsregnskap 2014 - Spesialenheten for politisaker

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politis:

Rapport kjørt:

22.01.2015 09:32

Noje.1.4 Andre kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd

Personallån

Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Fordring på datterselskap mv.
Sum andre kortsiktige fordl'inger

31.12.2014

201412

201312

0
0
0
0
158 864
0
0
1S8 864

0
0
0
0
153 625
0
0
153 625

Årsregnskap 2014 - Spesialenheten for politisaker

Virksomhet: JV - Spesialenheten for politis:

Rapport kjørt:

22.01.2015 09:32

t,IQtØ:18Annen kQrtsiktig gjeld

Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til datterselskap mv.
Sum annen kortsiktig gjeld

31.12.2014

201412

201312

0
0
-950 416
-481 986
0
0
-1 432 402

5
0
-888 347
0
0
0
-888 342

[Drift og forvaltning betegner løpende drift, vedlikehold, feilretting og forvaltning av utstyr og programvare/ikt systemer.]
[Tabelle n nedenfor fylles ut av virksomhetens drifts• og forvaltningsansvarlig. Tabellen skal vise en samlet vurdering av virk.som hetens drift og forvaltning av IKT. JO ønsker en
oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om avvik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risikoer eller avhengigheter.
Sammendraget skal være kortfattet.]
Slett all hjelpet ekst innenfor klammene [
Virtc:somhet

Ansvarfag for rapport

!Spesialenheten for politisaker
isområder
!Overordnet status

!stabil dr;t,

Kommentarer og vurdering4

I

GUL
GUL

Informasjons-

!sikkerhet

dato

!Hanne Bre:nden

l1s.02.201s
./OPPI

,/ Gjeremål

Systemene oppleves som stabile og driftssikre. Lokasjon etablert i 2014 grunnet
etterforsking av korrupsjonssak med avgitt personell fra Kripos, Økokrim og enkelte
politidistrikt planlegges awiklet i 2015.

Tiltak for videre stabil drift opprettholdes i 2015 gjennom deloppgavene
og koordinering av eksisterende. Herunder sikkerhetsarbeid,
oppgradering av backupløsning, oppgradering av kryptering• og

Internt: Fornye IKT plan, tjenestekatalog, dokumentasjon og rutinerfordrift,
forvaltning av systemer og ressurse~_ oppdatering av syste~ og
Uendret. Spesialenheten for politisaker benytter politiets systemer i
straffesaksbehandlingen hvor all teknisk sikkerhet og skjenning av beskyttelsesverdig
informasjon er ivaretatt av PIT.

Internt: Følge og forbedre rutiner for vedlikehold, drift og forvaltning av
egne systemer. I forbindelse med tidligere brudd på linjertil
Oppdatert dokumentasjon, rutiner og prosedyrer internt. Gjøre dette
tilgjengelig og kjent i virksomheten for øvrig. Eksternt: Signere ny SLA
med Politiets IKT tjeneste og gjøre denne kjent for utvalgte
superbrukere/ressurser internt. Årlige statusmøter med eksterne
tjenesteleverandørerfor å avdekke eventuelle utfordringer og
forbedringspunkter.

i eget nettverk med tilhørende systemer ivaretas teknisk sikkerhet med

ltilgangsstyring og lagring av data i tråd med rutinerfor bruk i databehandlingen.

GUL

}Eksternt: Regulen gjennom egne avtaler med eksterne tjenesteleverandører for
tjenestene• linjer, systemer, politisystemene, kjøp av utstyr, programvare og
konsulenttjenester.
)Ressursmangel øker kostnadene og tiden fra bestilling til leveranse.

!Risiko

Oppfølging ihhtSlA avtaler. Mål om å øke kvaliteten og
brukervennlighet for systemer
'

Avrope tjenester pa eksisterende avtaler. Eks. innleid konsulent

(Avdelingene vurderer om det er behov for at virksomhetene i tillegg til rapporteringsområdene ovenfor også skal rapportere på andreforhold. Eksempler på slike forhold kan være:)

!Sikkerhet

)l)Mangler redundans på sentral lagring. 21 Sentrale servere og tjenester er utdatert
og må oppgraderes med maskin og programvare for backup. Anskaffelse inngår i plan
for periodisk utskift av utstyr. 3) Utbedring til fiber for alle lokasjoner i
!spesialenhetens nett, skalering og modemisering av dette.

!Tjenestenivå

lopplæring: Definere og drive opplæring av interne
Internt: Som resultat av at flere tjenester digitaliseres har behov for service og
brukerstøtte vært økende. Ressurser mangler kompetanse eller finnes ikke som igjen superbrukere/ressurser på ulike systemerfor å møte krav om
resulterer i at servicenivået ikke blir bra nok.
digitalisering og økende etterspørsel av IKT kompetanse.

lrngjengeUghet

Internt: VPN eller linjer som kristisk tjeneste kan oppleves som et problem når
Erfaringene fra tidligere hendelser vil bli oppsummert og brukt til å
tjenestested er utenfor Spesialenhetens lokaler. VPN forbindelsen kreves for å kunne utbedre manglene. Forbedringer på VPN følges opp.
logge inn i polit:isystemer. Eksternt: Tilgjengelighet t il poilitisystemer er rl/aretatt
gjennom sikre og stabile løsninger. Eget nettverk med nødvendig basisløsning er
operativ med rutinerfor å opprettholde stabil drift. Tilgang til politisystemene
avhenger av at denne plattfonnen forvaltes i nonna! drift og videreutvikles etter krav
fra ekstern tjenesteleverandør.

lurukerstøtte

Internt: Behov for superbrukere som interne ressurser for ulike systemer. Eksternt:
1
gjennom egen SLA. SE benytter Politiets IKT
oliti stemene er dette r :ulert

Definere egne ressurser som superbrukere• eventuelt innleid konsulent i
perioder.
Det må foretas en aweining av i hvilken grad det skal brukes eksterne
konsulenter. Bruk av eksterne konsulenter innebærer høyere kostnader,

Brukere melder om behov for mer ressurser på enkelte området.

Innleid ekstern medarbeider til arbeid som generell brukerstøtte og enkel
feilrett.in_!,-

!Økonomi
!Ressurser

1) Anskaffe, planlegge, prioritere og tilrettelegge forfelles
lagringsløsning med opprettholdelse av samme tilgjengelighet til dataene
og kontinuitet i databehandlingen for alle systemer i Spesialenhetens
nettverk som ved vanlig drift. 3)Linjer er lagt overtil fiberkvalitet ved

I

I

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"
•
•

I henhold til mål/drifts og eventuell forvaltningsplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytte rlfgere kommentarer nødvendig.
GUL

Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, men det e r ikke kritisk awik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt ko lonne "Tiltak" for beskrivelse av
hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere awiket og for å oppnå status "grønn".
Ikke i he nhold til mål/drifts og forvaltningsplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak ska l gje nnomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for
beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere awiket og for å oppnå status "grønn".

-

[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en
kompleksitet som krever egen organisering, som ofte krever forskjelligetyper kompetanse og som det skal redegjøres forfaglig og/eller økonomisk. IKT prosjekter benytter
informasjons-og kommunikasjonsteknologi for å oppnå mål/resultat.)
[Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med JO. Tabellen skal vise en samlet vurdering av
programmets/prosjektets status. JD ønsker en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og Informasjon om avvik og endringer. JO ønsker også et signal
dersom det er v esentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det skal også rapporteres
på avsluttede prosjekter.]
Slett all
-·--·
- ~elpetekst innafor klamm~~[ J
Virksomhet
Spesialenheten for politisaker
Program/prosjektbeskrivelse

I

I

I

I

Økonomisk
Progra~/
Rapporterings
Prognim/Prosjektnavn
Progrem-/Prosjekteier
dato
ramme
Droslektslutt (dato)
I
31.12.2015115.02.2015
lnformnjonssikkerhet og dokumentasjon
IHanne Brenden
I
Videreutvikle egen IKT tjenestekatalog med dokumentasjon for målgruppene for - vedlikehold og videreutvikling, drift og forvaltning og bruker. Programdokumentasjon, sikkerhetsinstruks og
beredskapsplan. Akt ivitet videreføres til 2015

-

[Prosjekter i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedt as av forvaltningen og for
justissektoren}
Prinsippet

Statlige føringer

følges

-

Begrunnelse for avvik fra statlige f!ilrineer

IKT-arkitekturprinsipper

JA

Elektronisk ID (ID Porten)

UAKTUELL

SE produserer ikke elektroniske skjemaer.

Altinn
Krav t il personvern

UAKTUELL
JA

Hensyntatt ved etablering av elektronisk arkiv. Intet avvik.

Krav til informasjonssikkerhet

JA

IKT strategi 2011~2015

Pr osjektet

Effektiv samhandling

bidrar
NEI

God informasjonssikkerhet

JA

God styrings~ og beslutningsinfor JA

I

Statusomr.lder

SE produserer ikke elektroniske skjemaer.

Bidragtil IKT•strategi

Bidrar til bedret sikkerhet for Spesialenhetens infrastruktur og ressurser
Redusert avhengighet til bestemte ressurser

1. Samle grunnlaget som er produsert underveis • behovsanalyser, kravspesifikasjon, løsning og

GUL

konfigurasjon 2. Strukturere og omforme dokumentasjon for rette målgrupper 3. Gjøre den
lsluttleveranse: Ikke bestemt. Planlagt levert innen 31.12.201S

Sluttleveranser og
milepælplan
(resu ltatmål og
leveranser)

I

Tiltek /Oppgave/ Gj•remi l

Kommentarer og wrderinger

Status

Overordnet status ogl
fremdrift

I

Kun for internt bruk i Spesialenheten

Ikke påbegynt. Status 30.09: Arbeid er påbegynt. Utarbeidet mal for kravspesifikasjon og
behovsanalyse. Påbegynt malerfor brukerdokumantasjon, tjenestekatalog,
Awlk: IKT ressurser fikk andre oppgaver i forbindelse med stor sak i spesialenheten.
Konsekvens: Forsinkelse i planlagte aktivitl!!ter. Gevinster: se bruks· og driftsmønster,
avdekke svakheter og bedre sikkerhet. Sikre investeringer. Uendret status. Tid og ressurser
har vært priorit ert i andre aktiviteter

GUL
[Ingen avhengigheter

!Risiko

l1ngen avhengigheter

Prosjekt-eksterne

Iavhengigheter

!Benytte eksterne konsulenter i st øn-e grad

l1hht budsjett

!Økonomi

IAvhengig av at interne ressurser prioriteres for oppgaven

IRessurser

IBehov for eksterne ressurser

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"
I henhold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.
Ikke i henho ld t il prosjektplan, men det er ikke kritisk awik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "nttak " for beskrivelse av hvilke t ilt ak man har iverksatt for å redusere

= GRØNN
GUL

I

avviket og for å oppnå status "grønn".
Ikke i henhold til prosjektpla n, og det kan være kritisk awik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke t iltak man har iverksatt for å
redusere avviket og for å oppnå status "grønn".

-

(Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids• og ressursramme, som har en
kompleksitet som krever egen organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redegjøres forfaglig og/eller økonomisk. lKT prosjekter benytter
informasjons-og kommuniaksjonsteknologi for å oppnå mål/resultat.]
(Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosj ekter med en investeringsramme på XXX kroner. Tabellen skal vise en samlet vurdering av programmets/prosjektets
status. JO ønsker en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om awik og endringer. JO ønsker også et signal dersom det er vesentlige risikoer
elter avhengigheter som ska! fremheves. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt.]
Slett all hjelpetekst innefor klammene ( ]
Virksomhet

Program/ prosjelctbeskrivelse

I

Program/Prosjektnavn

Spesialenheten for politisaker

Oppgradering samhand!ingsløsning

Program-/Prosjekt~er

IHanne Brenden

I

Økonomisk
ramme:

l[B•løp]

I

Program-/
nrn<..iektslutt (dato)

I

I

Rapporterings
dato

30.06.2015 I 15.02.2015

Samhandlingsløsning oppgradert på Justissektorens rammeavtale med Atea. Utstyr videreføres som de er ved kontorene Hamar, Oslo, Bergen og Trondheim med en tilleggsanskaffelsefor
møterom Bryn. Sentrale nettverkskomponenterfor videokonferanseløsningen i Spesialenhetens infrastruktur er oppgradert ihht vedlikeholdsavtale. I tillegg er det gjort klart for lP telefoni i samme
løsning. Settes i drift og forvaltning innen 30.06.2015

[Prosjekter i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedtas av forvaltningen og for
i_usti~~~~toren]
Staligt: fetinger

IKT-arkitekturprinsipper
Elektronisk ID (ID Porten)
Altinn

UAKTUELL
UAKTUELL

Krav til personvern
Krav ti! informasjonssikkerhet

ner strategi 2011-2015
Effektiv samhandling

JA
JA

Ingen
Ivaretatt gjennom brannmurløsning

Prosjektet
bidrar
JA

God informasjonssikkerhet
JA
God styrings• og beslutningsinfornJA

Bidrag til ll<T•strategi
Møtevirksomhet mellom avdelingene
Sikkerhetsløsning levert av Broadnet og Atea. løsning sikres med egen intern brannnmur

Kommentarer oe: vurderinger

Statusomrider
Overordnetstatus

Ifremdrift

Sluttleveranser og
milepælplan
(resultatmål og
leveranser)

I

!Risiko
Prosjekt.-eksteme

Iavhengigheter
!Økonomi
!Ressurser

Begrunnelse for avvik fra statlige feringer

Prinsippet
f,iges
JA
Ingen

ogl

Tiltok/ Oppgave/ Gjøremål

lutstyr levert og implementert i Spesialenhetens infrastruktur i hht plan.

Oppgaver: Driftsetting og utfasing av nåværende løsning gjenstår og antas avsluttet innen

llhht plan

11) utrullling av klienter 2)Test og godkjenntng 3) Driftsetting

[ingen

!ivaretatt med etablering av ny løsning parallelt med nåværende

!Tekniske konsulenter Atea og Broadnet for konfigurasjon av brannmur

IKoordinering av oppgaverfor sikker samhandling i infrastruktur forøvrig

30.06.2015

llhhttil tilb•d
llhht plan

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

GØØHN:::1 I henhold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

.

GUL

Ikke i henhold til prosjektplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne ''Tiltak" 11 for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere
avviket og forå oppnå status 11 grønn".
Ikke i henhold t il prosjektplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke t iltak man har iverksatt for å
redusere avviket og for å oppnå status ngrønn".

-

[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en
kompleksitet som krever egen organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redegjøres for bglig og/eller økonomisk. lKT prosjekter benytter
informasjons--og kommunikasjonsteknologi for å oppnå mål/resultat,]
[Tabellen nedenforfylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med JO. Tabellen skal vise en samlet vurdering av
program mets/prosjektets status. JO ønsker en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om awik og endringer. JO ønsker også et signa l
dersom det er vesentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det skal også rapportere.s
på avsluttede prosjekter.]
Slett all hjelpetekst innafor klammene [
Virtcsomhet

I

Progr11m/Prosjektnavn

Spesialenheten for politisaker

SAN lagringsløsning

Progr1m-/Prosjekteler

IHanne Brenden

I
I

Økonomisk
r11mme

I
I

Program-/
nroslektslutt ldatol

I

Rapporterings
cbito

31.12.2016l1s .02.2015

1) Anskaffelse ny SAN løsning 2)Utarbeide teknisk spesifikasjon, plan for utskifting og koordinere deloppgaver rundt berørte systemer
Program/prosjektbeskrivelse:

[Prosjekter i justissektoren skal gjennomføres i tråd med v edtatt IKT-strategi 2011-2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedtas av forvaltningen og for
justissektoren]
Statlige f•ringer
IKT-arkitekturprinsipper

Elektronisk ID (ID Porten)
Altinn
Krav til personvern
Krav til informasjonssikkerhet

IICTstnrtegi 2011-2015

Prins.ippet

Begrunnelse for avvik fra statlige fliringer

1,1ces

JA
UAKTUELL
UAKTUELL
JA
JA
Prosjektet

Bidrag til IKT-strategi

bidrar

NEI
JA
God informasjonssikkerhet
God styrings- oc beslutningsinfor JA
Effektiv samhandling

Bidrar til bedret sikkerhet for Spesialenhetens infrastruktur og ressurser med redundans
Redusert avhengighet til bestemte ressurser

Stltusonuider
ChreroJdnet status
fremdrift

I

Sluttleveranser og
milepæl plan
(resu1tatmå1 og
le\leranser)

Tiltok/ Oppgave/ G;.~mtl

Kommentarer og vurderinger

egl

l

Kun for internt bruk i Spesialenheten

[1: Gje1'nomføre behovsanalyser, kravspesifikasjon, løsning og konfigurasjon 2. Anskaffe og
!implementere 3. Godkjenning, drifts og brukerdokumentasjon
Planlagt levert Innen 31.12.2016

I

!Risiko

IDenne skal ta over for alle t idligere lagringsområder og løsning. Sikre ~t informasjonen behandles på
len tilfredsstillende måte - lovlig, sikkert og forsvarlig.

Prosjekt-eksterne

IIngen eksterne avhengigheter. Kun for interne data.

likke påbegynt.
likke påbegynt

11 planleggingsfase

IBenytte eksterne konsulenter i større grad

Iavhengigheter

!økonomi
IRessurser

llhht budsjett
!Avhengig av at interne ressurser prioriteres for oppgaven

IBehov for eksterne ressurser

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Staws"

I
_

.G RØNN ~

I henhold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.
Ikke i henhold til prosjektplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak børgjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak "for beskrivelse av hvilke ti!tak man har iverksatt for å r edusere

GUL

)avviket og forå oppnå status "grønn".
Ikke i henhold til prosj ektplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å
redusere awiket og for å oppnå status "grønn".

-

[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en
kompleksitet som k:reveregen organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redegjøres forfaglig og/eller økonomisk. lKT prosjekter benytter
informasjons-og kommunikasjonsteknologi for å oppnå mål/resultat.)
[Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med JD. Tabellen skal vise en samlet vurdering av

programmets/prosjektets status. JO ønsker en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om awlk og endringer. JD ønsker også et signal
dersom det er vesentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves. Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det ska l også rapporteres
på avsluttede prosjekter.}
Slett alt hjelpetekst innafor .klammene
. .~ . . . .
· ··~ [
•

,I

Virksomhet
Spesialenheten for politisaker
Program/prosjektbeskrivelse

I

Program/Pr0$jektn.avn
Trådtøsnett

Program-/Prosjekteier

IHanne Brenden
Anskaffelse, etablering og tilrettelegging i eksisterende nettverk som oppfyller krav om tilstrekkelig sikkerhet.

I
I

Økonomisk
ramme

I
I

Program-/
aroslekt:slutt ldtito\

I

Rapporterings
dato

Ol.07.2016hs.02.201S

(Prosjekter i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011·2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedtas av forvaltningen og for
justissekto~en]

Statlige føringer
IKT-a rk itekt u rp rinsip per

Prinsippet

f1>lges

---

Elektronisk ID {ID Porten)

UAKTUELL

SE produserer ikke elektroniske skjemaer.

Altinn

UAKTUELL

SE produserer ikke elektroniske skj emaer.

Krav til personvern

JA

Krav til informasjonssikkerhet

JA

uer strategi 2011-201s

Prosjektet

NEI

God informasjonssikkerhet

JA

God styrings- og beslutningsinfor JA

I

Statusomiider

Sluttleveranser og
milepælplan
(resultatmål og
leveranser)

awik fra statligeføringer

Bidrag til IKT-strategi

bidrar

Effektiv samhandling

Overordnet status ogl
fremdrift

Begrunnelse for

JA

II

Skal benyttes av eksterne og interne brukere helt adskilt fra Spesialenhetens øvrige nettverksressurser
Bidrar til bedret sikkerhet for Spesialenhetens infrastrnktur og ressurser

I

Redusert avhengighet til bestemte ressurser

Kommentarer og vurderinger

Ti~•k / Opppve / Gjeremtl

l . Gjennomføre behovsanalyser, kravspesifikasjon, lØsning og konfigurasjon 2. Anskaffe og
implementere 3. Godkjenning, drifts og brukerdokumentasjon

likke påbegynt.

sluttleveranse: Planlagt ferdig levert til alle lokasjoner innen 07.2016

IProsjektplan

I

Avhengig av sammenhenger nettverksressurser og koordinert deloppgaver i prioritert rekkefølge for ;i Utbedring og ny konfigurasjon på alte sentrale nettverkskomponenter i hht kravspesifikasjon
opprettholde normal drift under innførina.

IRis;ko

I

Prosjekt-eksterne
avhengigheter

!Økonomi
!Ressurser

IUnjelever.iinsdør, ekstern leverandør av IKTtjenester for utførelse

!Benytte eksterne konsulenter i større grad

llhht budsjett

IAvhengig av at interne ressurser prioriteres for oppgaven

!Behovfor eksterne ressurser

II hen hold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

GUL

IIkke i henhold til prosjektplan, men det er ikke krit isk awik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak "for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere
awiket og for å oppnå status "grønn",

Ikke i henhold til prosjektplan, og det kan være kritisk awik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å
r edusere awiket og for å oppnå status "grønn".
-

