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I. Leders beretning
Riksadvokaten ga i februar 2016 Sjefen for Spesialenheten ordre om å ta ut tiltale mot en nå
pensjonert medarbeider i Oslo politidistrikt for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse og

grov korrupsjon. Hovedforhandling i saken, som er omfattet av stor offentlig interesse, finner

sted i Oslo tingrett fra januar til juni 2017. Selv om arbeidet med saken ikke har vært like
ressurskrevende i 2016 som i de foregående år, er det klart at den også i 2016 har lagt beslag på
en betydelig andel av Spesialenhetens ressurser. Spesialenheten har i 2016 ikke bedt om

ekstrabevilgninger for arbeidet med saken. Lønnsutgifter for personell fra blant annet Kripos
som er avgitt til Spesial enheten for å delta i arbeidet med saken har vært dekket innenfor
Spesialenhetens ordinære budsjettramme.
Spesialenheten har i dialogen med departementet framhevet at norsk politi er i utvikling og
vekst. Det er i denne situasjonen viktig at enheten faglig holder tritt og at enhetens

medarbeidere, på lik linje med ansatte i politiet, kan gis mulighet til opprettholde og utvikle

nødvendig etterforskingsfaglig kompetanse. Spesialenhetens budsjett for 2017 er, blant annet for
å kunne imøtekomme slike behov, økt med 1,5 millioner. Det vil innenfor rammen av enhetens
økonomi være vanskelig allerede i 2017 å iverksette nye utviklingsrettede tiltak. Den økte

bevilgningen vil i 2017 blant annet måtte anvendes til å dekke kostnader forbundet ned saken i
Oslo tingrett.

Gjemiomsnittlig saksbehandlingstid i Spesialenheten var i 2015 uakseptabelt høy med 204

dager. Årsaken til dette var at en både i 2014 og 2015 hadde ressurskrevende krevende oppgaver
knyttet til enkelte etterforskingsoppdrag. Dette medførte at andre oppdrag måtte vente.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2016 er 183 dager. En naturlig målsetting for 2017 er
saksbehandlingstiden kortes ytterligere ned.
Spesialenheten blir ofte spurt om det det er trender eller saker i enhetens portefølje som bør
framheves. Fra 2016 er det naturlig å peke på antallet saker om uforsiktig omgang med

skytevåpen og vådeskudd. For øvrig kan framheves at enheten løpende har en andel saker som

gjelder søk i politiets registre uten tjenestemessig behov og brudd på taushetsplikt. Enheten har

tidligere uttalt at en årsak til antallet saker av denne karakter synes å være at det fra enkelte

ledere i politiet ikke er klart nok gitt uttrykk for at søk uten tjenestemessig behov er
uakseptabelt. Riksadvokaten har under behandlingen av en sak i 2016 påpekt at politiet
registrerer og har tilgang til en rekke svært sensitive opplysninger. Skal politiet beholde en vid
adgang til opplysninger, er det nødvendig med tillit til at opplysningene kun brukes for de
formål de er tiltenkt.

Som vedlegg til denne årsrapportermgen til Justis- og beredskapsdepartementet følger

Spesialenhetens årsrapport for 2016. Rapporten inneholder i likhet med tidligere år

statistikkopplysninger og artikler 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.
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Spesialenheten utarbeider sitt virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet, i henhold til

de statlige regnskapsstandardene SRS, i tillegg til den ordinære statsregnskap srapportermgen

som følger kontantprinsippet. Årsregnskapet (SRS) presenteres med et mindreforbruk på 0,508
mill. kroner. For nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.

Hamar, 13. februar 2017
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Jan Egil Presthus
Sjef for Spesialenheten for politisaker
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget

Spesialenheten for politisaker er en sentral landsdekkende enhet med ansvar for å etterforske,

påtaleavgjøre og iretteføre saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller

påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten for politisaker ble
virksom fra l. 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 (Sivilavdelmgen) og faglig underlagt Riksadvokaten.

Spesialenheten for politisaker skal bidra til å nå justis- og beredskapssektorens mål i

straffes akskj eden som er å redusere alvorlig kriminalitet, styrke forebyggingen av kriminalitet

og bidra til en mer effektiv straffesakskjede. For å skape en trygg hverdag med lav kriminalitet,
er det en forutsetning at straffesakskjeden fungerer effektivt, både innenfor hvert ledd og at det
er god samhandling og flyt mellom de ulike aktørene og oppgavene.
Justis- og beredskapsdepartementet har med bakgrunn i bl.a. målene i Prop. l S (2015-2016) i

dialog med Spesialeaheten fastsatt følgende styringsparameter for 2016:

Spesialenhetenforpolitisaker skal bidra til å opprettholde publikums tillit til samfunnets
evne og vilje til å etterforske og forfølge straffbare forhold begått av ansatte i politiet og

påtalemyndigheten. Lang saksbehandlingstid kan rokke ved denne tilliten. Hensynet til

mistenkte/ siktede, eventuelt fornærmede, kollegaer ogpolitiets og påtalemyndighetens
anseelse krever rask avklaring. Det er derfor viktig å holde saksbehandlingstiden nede

på et rimelig nivå. Resultatkravet «gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 150 dager» er
fastsatt i samarbeid med Spesialenheten.

De høyest prioriterte sakstyper i Spesialenheten er følgende;
^ Saker hvor noen er død eller alvorlig skadet som følge av politiets eller

påtalemyndighetens tjenestehandlinger

^ Saker som gjelder unødig maktbruk
^ Saker som gjelder spørsmål som kan innebære at ansatte i politiet har et ulovlig

samarbeid med kriminelle /kriminelle miljøer

^ Saker hvor det er forekomst av diskriminering/ opplevd forskjellsbehandling
innsats-

faktorer
* 33 årsverk

* 40 712 000 kroner i
ordinær tildeling

aktiviteter

* etterforske og forfølge

straffbare forhold begått
av ansatte i politiet og

påta le myndigh eten

Produkter /
tjenester
* påtaleavgjørelse
* dom

bruker-

effekter
saksbehandlingstid

samfunns-

effekter

* bidra til publikums tillit
til samfunnets evne og

vilje til å etterforske og
forfølge straffbare
forhold begått av
ansatte i politiet eller

påtalemyndigheten
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Organisasjonen

Spesialenheten er organisert 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 lokalisert på Hamar.
Spesialenheten har 35 fast ansatte medarbeidere hvorav 15 er etterforskere. De ansatte er

lokalisert med 18 ansatte på Hamar, l O i Oslo, 3 i Trondheim og 4 i Bergen. I tillegg til fast

ansatte medarbeidere deltar 12 personer (herav 2 ledere) 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.

Ledelsen består av:

• Sjef: Jan Egil Presthus
• Assisterende sjef: Guro Glserum Kleppe
• Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge: Liv Øyen

• Leder for etterforskings avdeling Vest-Norge: Ellen Eikeseth Mjøs (advokat på ver^)
• Leder for etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge: Halvor Hjelm-Hansen

(advokat på verv)

Sjefen for Spesiatenheten

Sjef
Assisterende sjef

4 juridiske rådgivere
4 konsulenter/ førstekonsulenter
3 rådgivere

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og Nord-Norge
Leder (advokat på verv)
1 etterfofskingsteder
2 spesialetterforskere
3 advokater på verv

Etterforskingsavdeling Vest-Norge
Leder (advokat på verv)
1 etterforskingsleder
3 spesiaSetterforskere
3 advokater på ven/

Etterforskingsavdeling Øst-Norge

Leder (fast)
1 førstekonsulent
3 etterforskingsledere
10 spesiatetterforskere
4 advokater på verv

Presentasjon av utvalgte hovedtall

Spesialenheten er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Justis- og

beredskapsdepartementet. Bevilgningen over statsbudsjettet i 2016 var 40,712 mill. kroner.

Spesialenheten utarbeider sitt virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet, i henhold til

de statlige regnskapsstandardene SRS, i tillegg til den ordinære statsregnskapsrapportermgen
som følger kontantprinsippet. For nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.

Nøkkeltall for årsregnskapet

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 2013, 2014, 2015 og 2016.

Nsermere omtale fremgår i del VI. Årsregnskap.
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Samlet tildeling kap. 460 (inkl. overført fra tidligere år) *)

2013
34
40672

Lønn og sosiale utgifter inkl. pensjonskostnader *)

29502

Antall årsverk

Lønnskostnader pr. årsverk uten pensjonskostnader *)
Honorarer til advokater på verv, inkl. arbeidsgiveravgift *)
Lønnsrefusjoner for avgitt personell fra Kripos m.fl. *)

Utnyttelsesgrad

2349

8694

884
3313
2993

97,1 %

101,4 %

98,8 %

32
55576

46641

33489
937

777

3155
104
96,7 %

i:) Beløp i hele 1000 kroner

34871

2016
33
40712
32570
882
2413
923

2015
35

2014

Volumtall
Tabellen nedenfor viser antall mottatte anmeldelser og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i

perioden fra 2013 til 2016. Kommentarer og øvrige tall fremgår i del III. Årets aktiviteter og
resultater.

2013
1226

Mottatte anmeldelser

175

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

2015

2014
1029

2016
1188

1151

204

159

183

III. Årets aktiviteter og resultater
Resultater og måloppnåelse 2016
Saksbehandlingstid

Med utgangspunkt i målene i Prop. l S (2015-2016) har Justis- og beredskapsdepartementet i
dialog med virksomheten fastsatt Spesialenhetens resultatmål og styringsparametere.
Måleenhet: «Anfall dager i gjennomsnitt» - Resultatkrav: «150 dager»

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved etterforskingsavdelingene (fra
mottatt til innstilling) og hos Sjefen (fra innstilling dl avgjort).
2015

2014

Midt/ Nord
Vest
Øst
Totalt

2016

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

innstilling

til avgjort

avgjort

innstilling

til avgjort

avgjort

70
122
108 l
102

60
46

60
57

130
167

168
159

Ill
105
141
124

57 .

46 ;
108 !
80

168
151

249
204

Mottatt til Innstilling

Mottatt til

innstilling

til avgjort

avgjort

178

106

43
94

Ill

72

95
135

42

137

200
183

Spesialenheten har i 2016 ikke nådd det fastsatte resultatkravet om at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skal være under 150 dager. Total saksbehandlingstid fra mottatt sak til
avgjørelse er i 2016 183 dager og er redusert sett i forhold til 2015, da saksbehandlingstiden var
204 dager.
Dette har bl.a. sammenheng med at flere avhør i etterforskmgs avdelingene tas som telefonavhør

og at ressursbruken i sale hvor en tidligere tjenesteperson i Oslo politidistrikt er tiltalt for grov

korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse er mindre i 2016 enn i foregående år. Flere etterforskere
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var tilbakeført i ordinært portefølje. Samme forhold gjør at juristene, både i
etterforskingsavdelingene og hos Sjefen, i større grad holder god framdrift i arbeidet med hele

porteføljen. Ressurs-utfordrmgene knyttet til hovedforhandling i saken ved Oslo tingrett i
perioden 3. januar - 8. juni 2017, vil komme i 2017.

For øvrig vises til rapport om kompetansebehov og ressursbehov i Spesialenheten datert 10.

april 2015 og til innspill til statsbudsjettet for 2017 datert 4. november 2015.

Tabellen nedenfor viser andelen av saker som er avgjort innen 5, 9 og 12 måneder eller mer.

2013
Innen 150 dager (5 måneder)

50%

Innen 270 dager (9 måneder)

28%

Innen 365 dager (12 måneder)

15%

Over 365 dager (12 måneder)

7%

2014
59%
23%
10%
8%

2015
37%
33%
17%
12%

2016
43%

37%
13 %

7%

Som det fremgår er andelen iimenfor målet på 5 måneder økt fra 2015 da andelen var 37 %. I
2016 var andelen 43%.

Registrerte anmeldelser

Tabellen nedenfor viser at antall mottatte anmeldelser er stabilt. Spesialenheten har i 2016

registrert 1188 nye anmeldelser (825 saker).
2013
Registrerte/ mottatte anmeldelser

1226

2014
1029

2015

2016

1151

1188

Avgjørelser

945 saker er påtaleavgjort av Spesialenheten i 2016. Sakene utgjør til sammen 1353 registrerte

anmeldelser.

I 2016 ble det i 52 av 1353 behandlede anmeldelse reagert med forelegg, tiltale eller
påtaleunnlatelse (4 %). Det var i ålt 29 personer (ingen foretak) som ble ilagt en straffereaksjon.
Andelen saker hvor det ikke er iverksatt etterforsking (avgjørelseskode 022 og 106) utgjør ca.
45 % av påtaleavgjorte saker og er stabilt.

Spesial enheten har i 2016 oversendt 54 saker til politimester eller sjef for særorgan for

administrativ vurdering jf. påtaleinstruksen § 34-7.

Riksadvokaten har i 2016 behandlet 203 klager på Spesialenhetens avgjørelser. Antallet klager
utgjør 21 % av påtaleavgjorte saker i samme periode. Spesialenhetens vedtak opprettholdes i

190 av sakene. Riksadvokaten har i åtte saker endret henleggelsesbegrunnelsen. I fire saker som

er henlagt av Spesialenheten har Riksadvokaten beordret ytterligere etterforsking. I en sak som
var henlagt av Spesialenheten har Riksadvokaten bedt om at det utferdiges forelegg.

Riksadvokaten har i etatstyringsdialogen meddelt at de er generelt godt fornøyd med hvordan
Spesialenheten utfører sine faglige oppgaver.

Spesialenhetentorpolitisaker" Årsrapport til Justis-og beredskapsdepartementet2016

8

Påtaleavgjorte anmeldelser
Positive avgjørelser
Antall personer/ foretak straffet

Henlagt uten etterforsking
Oversendt til administrativ vurdering
Klager til riksadvokaten

2013

2014

2015

2016

1418

1020

1117

1353

36
22
45%
39

27

81

17
40%
47

168

174

23
45%
56
149

52
29
45%
54

203

Saker under behandling
Etterforskingsavdelingene hadde pr. 31. desember 2016 204 saker under behandling. Sjefen for

Spesialenheten hadde på samme tid 149 saker til påtaleavgjørelse. Til sammen har enheten 353

saker til behandling pr. 31. desember 2016.

Dette er en reduksjon på 23 % fra 2015 da antallet var 434 saker.

2014
55
55

2015
55
68

2016
15
65

119

119

124

Sjefen

2013
23
38
89
134

Totalt

284

307

434

353

Pr. 31. desember

Midt/ Nord
Vest

Øst

78

192

149

Andre aktiviteter
Internasjonalt samarbeid

Den svenske myndigheten med ansvar for etterforsking av straffbare forhold begått av ansatte i

politiet. Avdelingen for sårskilda utredninger, inviterte i oktober 2016 ledere i tilsvarende
myndigheter i andre nordiske land til et møte i Stockholm. På møtet deltok i tillegg til det

svenske vertskapet, representanter fra Den uafhængige politiklagemyndighed (DUF) i Danmark,

Riksadvokaten i Finland og Spesialenheten for politisaker i Norge.

Spesialenheten har siden 2006 deltatt i EPACs årlige konferanser. Konferansen i 2016 ble holdt
i Latvia. Hovedtemaet for konferansen var antikormpsjonsarbeid i offentlig forvaltning og i
politiet.
Spesialenheten deltok etter ønske fra Senter for integritet i forsvarssektoren (CIDS - the
Norwegian Centre for Integrity in the Defence Sector) i desember 2016 på et seminar arrangert
av innenriksdepartementet i Montenegro om internkontroll i politiet. Erfaringene fra seminaret
er tenkt brukt videre av det montenegrmske innenriks departementet og CIDS ved utvikling og
styrking av internkontrollenheten i Montenegro.

Informasjonsarbeid og erfaringslæring i politi og påtalemyndigheten
Som vedlegg til denne årsrapporteringen til Justis- og beredskapsdepartementet følger
Spesialenhetens årsrapport for 2016. Spesialenheten, som ble virksom fra januar 2005, har hvert
år fra 2008 skrevet årsrapporter inneholdende statistikk om virksomhetens arbeid foregående år
og artikler basert på erfaringer fra saker enheten har behandlet. Vårt inntrykk er at rapportene
særlig har vært brukt i sammenheng med lasringsarbeid i politiet. Spesialenhetens erfaring fra
foredragsvirksomhet er at fortellinger om faktiske hendelser ofte vil fange publikums
Spesiaienheten for politisaker-Årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet2016

oppmerksomhet og gi et godt grunnlag for refleksjon og diskusjon.
Spesialenheten legger vekt på å presentere saker i en anonymisert form. I sammenhenger hvor
noen har ment at en sak har vært presentert på et vis som kan gi grunnlag for identifisering har

vi vært lydhøre. Det er ikke mulig å forhindre enhver mulighet for identifisering. Det er ikke til
å unngå at for eksempel kollegaer ved samme tjenestested vet hvem som er aktørene i historien
som fortelles.

Vår erfaring er at interessen for å bruke saker ved enheten i læringsarbeid er stor. Antallet
studenter som ønsker hjelp til å finne fram til avgjørelser som kan brukes i arbeidet med en
oppgave er økende.

Et annet viktig tema vi har funnet grunn til å vie plass i vedlagte årsrapport er politiets arbeid
med vold i nære relasjoner. Klarer politiet å følge opp regjeringens handlingsplan og
riksadvokatens direktiver slik at det virker inn på arbeidet med konkrete saker? Vårt formål med
å fortelle om saken, er ikke å kritisere, men å presentere et faktum som kanskje kan bidra til at
det stilles spørsmål ved flere tjenestesteder om en gjør de riktige grepene i arbeidet med et
prioritert og krevende saksområde.
Spesialenheten har i noen år lagt ut sammendrag av vedtak i alle saker på sin hjemmeside. Vår
erfaring er at dette har bidratt til bedre kunnskap blant de som har interesse for enhetens arbeid
om anmeldelser som behandles og hvorfor henleggelsesprosenten er høy.

Spesialenheten har i 2016 holdt flere foredrag og for ledere og tjenestepersoner i politiet. Dette

omfatter blant annet poUtihøgskolestudenter.

IV. Styring og kontroll i virksomheten
Mål- og resultatstyring

Spesialenhetens mål og styrmgsparametere er fastsatt i tildelingsbrev fra Justis- og

beredskapsdepartementet. I tillegg til etatstyringsmøte og den løpende dialogen mellom
departementet og virksomheten rapporteres det 2. og 3. tertial på bl.a. måloppnåelse.
Virksomheten har god styring og kontroll, tilpasset enhetens egenart, risiko og vesentlighet. Den
interne styringen gjennomføres bLa. ved møter i ledergmppen hver annen uke. I tillegg

forelegges sjefen skriftlige rapporter fra ledere i etterforskingsavdelingene om status i
saksporteføljen hver annen måned gjennom året.

Spesialenheten har i 2016 ikke nådd fastsatte resultatkrav om at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skal være 150 dager.
Risikostyring og internkontroll og saker fra Riksrevisjonen
Spesialenheten har ingen merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2015.
Enheten har rutiner for interne kontroller som gjennomføres ut fra risiko og vesentlighet. Det er

i 2016 ikke avdekket vesentlige risikoforhold.

Anskaffelser foretas etter gjeldende regelverk.
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Oppfølging av IKT

Spesialenheten har rapportert tertialvis til departementet på IKT-prosJekter og på drift og

forvaltning i henhold til tilsendte maler. Rapportering pr. 31. desember 2016 følger som
vedlegg.

Direkte brukerkontakt

Spesialenheten har ilcke gjemiomført bmkerundersøkelser om hvordan brukere opplever

virksomheten. Spørsmålet om slike undersøkelser har vært oppe til diskusjon en rekke ganger,
både internt i virksomheten og i dialog med departementet. Sist i etatstyringsmøte 28.4.2016, da

Spesialenheten bemerket at fellesføringen knyttet til brukerkontakt er utfordrende, særlig fordi

det er vanskelig å definere hvem av brukerne som er målgruppen og hvem en eventuell

hevendelsene skal rettes til. Mulige brukere er; anmelder (fomsermet), anmeldte, politiet,
Riksadvokaten og domstolene. Det har i dialogen med departementet særlig vært fremhevet at
en brukerundersøkelse rettet mot anmeldere vil vsere vanskelig å gjennomføre med god kvalitet.
Spesialenheten har etter egen vurdering heller ikke hatt kompetanse og ressurser som bør være
til stede for å kunne forberede og gjennomføre et slikt arbeid.

Enheten har imidlertid i gjennomført undersøkelser som går på kjennskap og tillit til

Spesialenheten. Undersøkelsen gjennomføres av InFact Norge og foretas v/automatiske

telefonintervjuer av ca. 1000 innbyggere over 18 år. Det ble i 2009 gjennomført 3 slike
undersøkelser, l gang i 2011, 2 ganger i 2012 og l gang i 2013. En ny undersøkelse er
gjennomført 7. desember 2016.

Siste undersøkelse (7. desember 2016) konkluderte med følgende:
• Kjennskapen til Spesialenheten har økt noe Ira forrige måling (2013).

• Kjennskapen til Spesialenhetens arbeid er den høyeste vi har målt siden vi startet med
undersøkelsen i 2009.
• Når det gjelder spørsmålet om hvor godt respondentene synes at Spesialenheten for
politisaker klarer å fremstå som et uavhengig organ utenfor politiet, er det en liten

økning fra 2013.

• Andelen som sier at de har tillit til at Spesialenheten behandler anmeldelser om
kriminelle handlinger og overgrep begått av polititjenestemenn på en uavhengig måte,

har økt fra 2013. Er tilbake på nivået fra 2009 og 2011.
Krav lærling i statlige virksomheter

Spesialenheten har ikke vurdert noen lærefag som aktuelle for virksomheten da enhetens

størrelse gjør det vanskelig å tilfredsstille krav til faglig ledelse. Dette gjelder både i forhold til
kapasitet og kompetanse.

Samfunnssikkerhet og beredskap - ROS-analyser

Spesialenheten vurderer risiko og sårbarhet innenfor sitt ansvarsområde kontinuerlig. ROSanalysen revideres jevnlig, senest 8. februar 2017. Enhetens største risiko er, som tidligere,
vurdert å være innkomst av særlig etterforskingskrevende saker som bidrar til at
saksbehandlingstiden blir for lang. Videre anses det som en risiko at kompetansenivået svekkes

ved manglende ettemtdamiing/ kurs. Det er viktig å opprettholde et faglig nivå som gjør at
oppgavene kan løses grundig og effektivt og med størst mulig grad av uavhengighet.

Spesialenheten har vurdert, men ikke funnet at det nødvendig å oppdatere virksomhetens
instrukser og planverk knyttet til beredskap.
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For øvrig vises til rapportering om sikkerhetstilstanden i sivil sektor sendt Justis- og
beredskap sdepartementet 7. oktober 2015.

Personalpolitikk og likestilling

Spesialenheten ønsker å ha god og tett dialog mellom ledelsen, de tillitsvalgte og de øvrige

medarbeiderne i virksomheten, og det er etablert ulike arenaer for dette.

Enheten har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. I den forbindelse er det etablert gode
rutiner for å følge opp målsettingene som er nedfelt i avtalen. Det er utarbeidet handlingsplan
med flere tiltak som bl.a. skal begrense sykefraværet.
Virksomheten ønsker å satse på de ansattes helse. For å motivere til fysisk aktivitet og trening

gis det fri til trening i arbeidstiden (l time pr. uke). Videre bidrar arbeidsgiver med økonomisk
støtte til treningsavgift i helsestudio/ treningssenter. I tillegg er Spesial enheten tilknyttet
bedriftshelsetjeneste som tilbyr alle ansatte årlig helsekontroll. Bedriftshelsetjenesten gir
generelle og individuelle forebyggende råd og veiledning. Ergonomisk tilrettelegging av
arbeidsplassen er et eksempel på dette siste. Ved enhetens seminar for alle ansatte og personer

på verv i desember 2016 holdt bedriftshelsetjenesten et foredrag om laghandling og samspill.

Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjemiomført i oktober/ november 2015 viser i all hovedsak
at det er god trivsel blant ansatte ved enheten.

Sykefraværet i Spesialenheten var i 2016 på 5,34 %. Andelen anses ikke som tilfredsstillende

men skyldes langtidsfravær for 2 medarbeidere. I 2015 var andelen 3,5 %.

Spesialetterforsker Jens Ørbæk har i 2016 fullført masterstudie i politivitenskap ved

Politihøgskolen. En artikkel/ sammenfatning av masteroppgaven «Anmeldelser av politiets
maktbruk» finnes i vedlagte årsrapport.

Spesialenheten har pr. 31. desember 2016 35 faste stillinger. 22 kvinner (63 %) og 13 menn
(37 %). I tillegg er det utnevnt 12 advokater på verv. Av disse er 9 menn og 3 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. Enheten har som

mål å ha et inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfold i befolkningen
og ha en variert erfaringsbalcgrunn med hensyn til kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk

bakgrunn. Dette fremgår i Spesialenhetens stillingsannonser. Dersom det er kvalifiserte søkere

med minoritetsbakgrunn til nye stillinger innkalles minst en søker til intervju.

V. Vurdering av framtidsutsikter
Spesialenhetens bevilgning i 2017 er økt med 1,5 mill. kroner for å styrke grurmbemannmgen og

gi rom for nødvendig kompetansehevingstiltak. Dette vil på sikt bidra til å styrke

organisasjonen, men det kan ikke påregnes at styrkingen vil gi rom for kompetansehevingstiltak

og gi flere stillinger i virksomheten i 2017. Enheten vil i alle fall i første halvår 2017 ha
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betydelige ekstrautgifter knyttet til hovedforhandlingen i Oslo tingrett hvor en

polititjenesteperson og en sivil person er tiltalt for grovkorrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.
Politiet er i de senere år vesentlig styrket ressursmessig og det hai' vært kunnskapsutvikling og
metodeutvikling innenfor de fleste områder. Videre har økt trussel mot Norges sikkerhet samt
politiets bevæpning medført endringer. Det anses ikke å være handlingsrom for å tilpasse seg
endringene og utvikle kunnskapsnivået for som er nødvendig.

Det en utfordring for Spesialenheten å tilpasse aktiviteten og kompetanseutviklingen til stadig
enderinger i samfunnet og løse samfunnsoppdraget innenfor virksomhetens til enhver tid

disponible ramme. Det er ikke sannsynlig at avsetninger til overtid ved utrykninger og aksjoner
vil være tilstrekkelig for å takle oppdrag som må forventes å komme. Enheten har heller ikke

(som i 2016) funnet å kunne budsjettere med midler til bruk av personer på verv i arbeidet, på et

nivå som sett i forhold til hensyn som skal ivaretas ved ordningen, kan anses godt nok. I tillegg
er det ved ledighet i en etterforskerstilUng besluttet ikke å rekruttere ny medarbeider.
Innsparingene er utfordrende sett i sammenheng med Spesialenhetens samfunnsoppdrag og at

enheten i 2016 ikke nådde fastsatte resultatkrav (saksbehandlingstid).

Spesialenheten blir på lik linje med andre statlige virksomheter årlig bedt om å foreta

avbyråkratiserings- og effektivisermgskutt (ABE-reformen). For 2016 var kravet om kutt
0,28 millioner. For 2017 er det krevet at virksomheten kutter 0,322 millioner. Det er varslet at
ABE kutt også vil komme i kommende års budsjetter. Spesialenheten er en relativt liten
virksomhet der 78 % av utgiftene er lønns- og personalkostnader. Sjefen for Spesialenheten

mener framtidig tilpasning til denne type kutt vil kreve at det foretas mer gjennomgripende tiltak
enn det som kan beskrives som effektivisering. Vi må i større grad enn fram til i dag forsikre oss
om at tid og ressurser rettes mot de riktige sakene. Det kan blant annet bety at det legges mindre
arbeid i vedtaksbegmnnelser i saker som henlegges uten etterforsking. Enheten må også nøye
vurdere om ordningen med verv er viktig nok og kostnadseffektiv nok til at den bør videreføres i
dagens form.

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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VI. Årsregnskap
Ledelseskommentarer til årsregnskap 2016

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. Spesial enheten for politisaker ble
virksom fra l. januar 2005. Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordinære
påtalemyndighet. Enheten er en uavhengig organisasjon, som er administrativt underlagt Justisog beredskap sdepartementet (SmlavdeUngen). Spesialenheten er faglig underordnet
Riksadvokaten, som kan gi pålegg til enheten om iverksetting, gjennomføring og stansing av
etterforsking. Riksadvokaten behandler også klager over avgjørelser truffet av Spesialenheten.
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende
rundskriv fra Finansdepartementet og de krav som er stilt fra eget departement. Det bekreftes at

Spesialenhetens årsregnskap gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og
av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Spesial enheten har i samråd med Justisog beredskaps departementet vedtatt å føre og rapportere sitt virksomhetsregnskap iht. de
anbefalte statlige regnkapsstandardene (SRS), Se nærmere omtale under regnskapsprinsippene.
Vurdering av vesentlige forhold

Spesialenheten er for budsjettåret 2016 på kap. 460, post 01 tildelt til sammen 40,712 millioner
kroner. Se nota A. Til sammenligning hadde virksomheten i 2015 46,64 millioner kroner

disponibelt, herav 4,3 millioner kroner som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett for å dekke
deler av merutgifter knyttet til stor sak.
Forbruk ihht. SRS pr. 31.12.2016 er 40,002 millioner kroner (eks. avskrivninger og pensjoner
som er resultatnøytrale poster). For Spesialenheten, som er en bruttobudsjettert virksomhet, er

det forskjeller mellom det periodiserte virksomhetsregnskapet (SRS) og benyttet bevilgning i
henhold til kontantrapportering til statsregnskapet. Forskjellene skyldes at det benyttes ulike
regnskapsprinsipper i de to regnskapene. Rapportert til statsregnskapet på kap. 460, post 01 pr.
31.12.2016 er 40,204 millioner kroner. Differansen mellom SRS og kontantrapportering
forklares med endring i betalbare poster er 0,215 millioner kroner og for mva. på skyldig
leverandørgjeldpr. 31.12.2016 0,014 millioner kroner i kredit. Til sammen 0,202 millioner
kroner.

Ved hensyn til endring! betalbare poster har Spesialenheteni2016 etmindreforbmkpå0,507
millioner kroner. Se oppstilling av bevilgningsrapportering. Ubrukt bevilgning på 0,507
millioner kroner er bundet opp i påløpte kostnader fra 2016 og er søkt overført til 2017.
Mindreforbruket skyldes at virksomheten tidlig i 2016 gjorde en rekke tilpasninger for å
redusere kostnader. Det er bl.a. kuttet i kompetanseutviklende tiltak (interne fagseminarer) og
investeringer i IKT og annen infrastruktur. Videre besluttet enheten å ikke foreta tilsetting i
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ledige etterforskerstillmger (l i Oslo og l i Trondheim). Etterforskingsavdelingene har redusert
sine kostnader ved å gjennomføre flere avhør som telefonavhør. Dette har medført færre reiser
og mindre overtidsbmk. Spesialenheten har i 2016 iklce hatt saker som har medført
straksetterforsking (utrykning) av større omfang. Enheten har i 2016 hatt 2 langtids sykefravær

og en medarbeider har hatt permisjon i en kortere periode for å kunne arbeide i stilling utenfor
virksomheten.
Spesialenheten har også i 2016 hatt ekstraordinære kostnader knyttet til stor og krevende sak

hvor tjenesteperson i Oslo politidistrikt er tiltalt for grov korrupsjon og grov
narkotikaforbrytelse, men langt lavere enn i 2014 og i 2015. Kostnader bokført på saken

(prosjekt) i 2016 er i hovedsak utgifter til avgitt personell fra Kripos, overtid og reisekostnader
egne ansatte. Kostnadene er imidlertid betydelig lavere enn hva som tidlig i året var estimert.
Dette bl.a. som følge av at hovedforhandling ble utsatt til januar 2017. Kostnadene bokført på

saken i 2017 beløper seg til 1,57 millioner kroner og er dekket inn ved ordinær tildeling.
Lønnskostnader og andre driftskostnader er redusert fra 2015 med til sammen 7,91 millioner
kroner. Se note 2 og 5 for nærmere spesifikasjon.
Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2016 1,403 millioner kroner og består av

skyldig skattetrekk.
Beslag
Spesialenheten forvalter ikke-statlige midler fra beslag i straffesaker. Midlene inngår ikke i Statens
konsernkontoordning men fremkommer i balansen. Se note 15 og 16.

Revisjonsordning
Spesiaienhetens regnskap revideres av Riksrevisjonen.

Andre forhold
Spesialenheten innførte statlige regnskapsstandarder som prinsipp for sitt virksomhetsregnskap
1.1.2013 og tok samtidig i bruk ny felles statlig kontoplan.

Hamar, 13. februar 2017

t-^rfiM
J]an Egil Presthus
Sjef for Spesialenheten for politisaker
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Kontantregnskapet - prinsipper
Oppstillingen av bevUgningsrapportermgen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 - de grunnleggende
prinsippene for årsregnskapet:

a) Regnskapet følger kalenderåret
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret

c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
d) 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 rapportere til statsregnskapet.

Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapef er lik i begge oppstillingene.
Statlige virksomheter er tilknyttet statens konsemkontoordning i Norges Bank i henhold til krav
i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bmttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året
men har en trekkretdghet på sin konsemkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte
oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

B evilgn ingsrappo rtermgen

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgnmgsrapporteringen
og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.
Bevilgnmgsrapportermgen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til
statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten

har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til
disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle
finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises
ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsopp stillingen.
Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet,
og vises i kolonnen for regnskap.
Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og
rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter
bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor
ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til

b evilgningsoppstillmgen.
Spesialenheten har ikke belastet andre budsjettkapitler i 2016. Se note B til
bevilgningsoppstillingen.
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Med unntak av note A til bevilgningsrapporteringen utarbeides det ikke noter til
kontantregnskapet fordi det er utarbeidet et virksomhetsregnskap etter de statlige
regnskap sstandardene(SRS) med tilhørende noter. Note 7 i virksomhetsregnskapet viser
forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Artskonto rapp o rtermgen
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser
eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Virksomheten har en

trekkrettighet på konsemkonto i Norges bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke
vist som inntekt i oppstillingen.

Spesialenhetenfor politisaker-Årsrapport til Justis-og beredskapsdepartementet 2016

t/^1
T3
FD

Utgiftskapittel

Kapittel navn

r0460
rl 633

Driftskapittel

Post Posffekst

Note

Samlet tildeling*

Regnskap 2016

t/)

EU
ro

3

Nettoordning for mva i staten

r 01
r 01

A/B

40712000

Sum utgiftsført

~a

ol

EU
7~l

fD

~!

l

>1
aj

-a
-a

o

Inntekts kapittel

Kapitfelnavn Post Posttekst

5309

Gmppeliv ' 29
Arbeidsgiveravgift ' 72

5700

40712000
o

Sum inntektsført

Samlet tildeling*

469891
37384231

o

37854111

60088402 Norges Bank KK/utbetalinger

ro

704285

LO

?^1
su

-o
in

Q|
fD

-o

su

-^

r-1-1

rt)

31
ro
^

101

ol
i-kl

cnl

00

.p

len

^

II

Merinntekt og omindreinntekt(-)

lcrø
B

^>

ITO

Sft

*-<
.&s

1^3

?o

746 120

60088401 Norges Bank KK/innbetalinger

m

fB
a-1

1^3

5079141

Kapital konto e r

Beholdninger rapportert til kapital regnskapet (31.12)

~v

mindreutgift!\v

37 253 121

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

193 OS7

o

31.12.2016
Mellomværende med statskassen

Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring

^
1"^
TO
^
^*
B
|crq

-38 192328

Sum rapportert

CT|

Regnskap 2016

o
o

7042S5 Endring i mellomvserende med statskassen

o

40204086
8344461
41 0385321

Merutgift (-) og!1.0

-1402971

31.12.2015

-l 596058

\v
l-i
Endring

w

193 087 k^

^>

o
1—^

0^

Note A
Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post

46001

Overført fra i

Årets tildelinger

fjor

o

40 712 000

Samlet

tildeling

40712000
o
o
o

Spesialenheten for politisaker - Årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet 2Ulb

19

Lfll

-o

ro
t/1

^

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

o'

f+

rt

[U
fD

3
Kapittel
og post
-o

o
CD

7^1
ro

046001

Merutgift(-)/ andre iht. avgitte

Merutgift(-)/

Merinntekter /

mindreutgift etter

mindre inntekter(-)

Omdisponering fra
post 01 til 45 eller til

mindre utgift

belastnings-

avgitte belastnings-

post 01/21 fra neste

fullmakter(-)

iht.

fullmakter

merinntektsful Imakt

Utgiftsført av

Stikkord

Driftsutgifter

507914

507914

w
Innsparinger(-)

Sum grunnlag
for overføring

års bevilgning

507 914!

Maks.

Mulig overførbart

overførbart

beløp beregnet av

beløp*

virksomheten

2035600

507914

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

u

~0
~0

o

Forklaring tfl bruk av budsjeftfulhnakter
Fullmakt til å bruke standard re fusjoner av lønnsutgifter til å ovefskride utgifter
Lønnsre fusjonene beløper seg samlet tilkr 716 33 6.

o

OQ

01
ro
ro

~t

0-1
1/1

TTl
EU
-a
t/1

Ol
r&

-o

u

~~t
1-fl

ro

3|
ro
=1

M
ol
l-11

CT)|

N)

o

Mulig overførbart beløp
Spesialenhetens ubrukte bevilging på kapittel/post 046001 beløper segtil kr 507 914. Da beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføringtil neste budsjettår.

Oppstilling av arfskontorapportering
2016 2015
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

o
o
o
o

Innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs" og leieinnbetalmgcr
Andre innbetalinger

Sum

mnhetalmger

fra

drift

O

o
o
o
o

O

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Utbetalinger tillønn 30365967 32863548
Andre utbetalinger til drift 9367214 14401781
Sum utbetalinger til drift 39 733 181 47 265 330
Netto rapporterte driftsutgifter 39 733 181 47 265 330
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling

av

finansinntekter

24

O

Sum investerings- ogfinansmntekter 24 O
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsrcgnskapct

Sum investerings- ogfmansutgifter

470 928
o
o
470 928

7695
o
o
7695

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

470 905

7695

o

o

Utbetaling til investeringer

Utbetaling til kjøp av aksjer
Utbetaling av flnansutgiftcr

Innkrevingsvirksomhet og andre overÆaringcr til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Tilskuddsforraltning og andre ovcrfaringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten O O
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) 46 989 47 334

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) 3 738 423 4 065 849
Nettoføringsordmng for merwrdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) 834 446 950 343
Netto rapporterte utgifter på felleskapitler -2 950 965 -3 162 840
Netto rapportert til bevilgningsregnskapct 37 253 121 44 110 185
Oversikt over mellomværende med statskassen **

2016
o
o
o

2015
o
o
o

-I 402971

-l 596058

Eiendeler og gjeld
Fordringer
Kasse
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank

Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen gi eld

T

o
o

r

o
o

Sum mellomværende med statskassen -l 402 971 -l 596 058
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Virksomhetsregnskap - prinsipper
Spesialenheten for politisaker har 1 samråd med Justis- og beredskapsdepartementet vedtatt at enheten
skal føre og rapportere sitt virksomhetsregnskap i tråd med de anbefalte statlige regnskapsstandardene

(SRS) i tillegg til ordinær rapportering etter kontantprinsippet. Virksomhetsregnskapet er satt opp i
samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene

(SRS).

Prinsippendringer og endring av sammenligningstall
I henhold til SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil skal fjorårstallene
omarbeides for å være sammenlignbare. Dersom det ikke er mulig å foreta omarbeidelse av
sammenligningstall uten for store kostnader, og det heller ikke er vesentlig for forståelsen av
virksomhetens økonomiske stilling, kan omarbeidelsen utelates.
Motsatt sammenstilling

Inntekt fra bevilgning inntektsføres i henhold til prinsippet om motsatt sammenstilling også ved
årets slutt. Dette følger av endringer i SRS 10 Inntekt fra bevilgninger. Tidligere ble hele
bevilgningen inntektsført ved årets slutt, uavhengig av om den var benyttet eller ikke.

Effekten av prinsippendringen er ikke korrigert for i sammenligningstallene. Fjorårets resultat
og avregning med statskassen er ikke korrigert som følge av denne prinsippendringen. Fjorårets
resultat og avregning med statskassen er presentert som sammenligningstall i ny
oppstillingsplan.
Statens kapital
Statens kapital er opprettet som et nytt avsnitt på gjeldssiden i balansen. Statens finansiering av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler og avregninger er omklassifisert fra gjeld til
statens kapital.

For denne prinsippendringen er sammenligningstallene omarbeidet ved at regnskapslinjene for
tidligere ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler og avregninger, er flyttet til det
nye avsnittet statens kapital.

Transaksjonsbaserte inntekter
Spesialenheten har ikke transaksjonsbaserte inntekter

Inntekter fra bevilginger og inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra bevilgninger resultatføres i den perioden da aktivitetene som inntektene er forutsatt å
finansiere er utført, det vil si i den perioden kostnadene påløper (motsatt sammenstilling).

Prinsippet om motsatt sammenstilling er også benyttet ved årets slutt i henhold til SRS 10
Inntekt fra bevilgninger.
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Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av

immaterielle eiendeler og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på
anskaffelse stidspunktet, men avsettes i balansen på regnskapslinjen statens finansiering av

immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler
og varige driftsmidler. Periodens inntektsføring fra avsetningen resultatføres som inntekt fra
bevilgninger. Dette medfører at kostnadsførte avskrivninger inngår i virksomhetens
driftskostnader uten å få resultateffekt.

Spesialenheten har ikke inntekt fra tilskudd og overføringer.

Kostnader
Kostnader finansieres ved bevilgning og regnskapsføres i den periode aktivitetene som
bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført (motsatt sammenstilling).
Pensioner
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 anleggsmidler
Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varig
menes utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelig menes enkeltstående anskaffelser

(kjøp) med anskaffelseskost på kr 30.000 eller mer. Anleggsmidler er balanseført til
anskaffelseskost fratrukket avskrivninger.
Kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere m.m.) med utnyttbar levetid på 3 år eller mer er
balanseført som egne grupper.
Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved en eventuell bruksendring, dersom virkelig verdi
er lavere enn balanseført verdi.
Investeringer i aksier og andeler
Spesialenheten har ikke investert i aksjer og andeler.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
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Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Beholdning av varer og driftsmateriell
Spesialenheten har ikke varer for salg eller drifismateriell.

Fordringer
Spesialenheten har ikke kundefordringer. Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Statens kapital
Statens kapital består av avregninger og statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige

driftsmidler i henhold til oppdatert SRS l Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse.
Avsnittet viser statens samlede finansiering av virksomheten.
Avregninger
Spesialenheten er en bmttobudsjettert virksomhet. Nettobeløpet av alle balanseposter er, med
unntak av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, finansiert av avregnet med statskassen.
Bmttobudsjetterte virksomheter presenterer ikke konsemkontoene i Norges Bank som
bankinnskudd. Konsemkontoene inngår i avregnet med statskassen.
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslmjen
statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Det er ikke utarbeidet kontantstrømoppstilling. Tilnærmet lik informasjon er presentert i
artskontorapporteringen som en del av årsregnskapet.

Statlige rammebetingelser
Selvassurandørprinsippet
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller
resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsemkonto ordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsemkonto ordning. Konsemkontoordmngen
innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens
oppgjørskontoer i Norges Bank.
Spesialenheten er en bmttobudsjettert virksomhet og tilføres ikke likvider gjennom året.
Virksomhetene har en trekkrettighet på sin konsernkonto. For bmttobudsjetterte virksomheter

nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt
regnskapsår.
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Resultatregnskap

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer

Note

31.12.2016

31.12.2015

l

44645518
o
o
o
o
44 645 518

51 947206
o
o
o
o
51947206

o
34 684 958
543 550
o
9417033
44 645 541

o
37775 117
526 500
o
14 236 520
52538137

-23

-590 931

24
o
24

o
o
o

o

-590 931

o
o

590931
590 931

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige drifismidler ofi immaterielle eiendeler
Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostoader

_2_

3,4

5

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finanss inntekter os finanskostnader

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Sum avresninffer os disponerinser

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet
Sum innkrevinssvirksomhet os andre overføringer til stålen

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd til andre
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltmng_
Sum tilskudds forvaltnins os andre over føringer fra staten

6
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Balanse - eiendeler

31.12.2016

31.12.2015

o
164248
o
164 248

o
206 873
o
206873

o
o
l 345 405
o
o
/ 345 405

o
o
l 375 402
o
o
/ 375402

o
o
o
o

o
o
o
o

1 509 653

1 582 274

o
o

o
o

o
o
-63

o
o
64010
64010

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

36544
o
36544

36507
o
36 507

Sum omløpsmidler

36481

100516

1 546 133

1 682 790

EIENDELER

Note

A Anleggsmidler
l Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Programvare og lignende rettigheter

3

Immaterielle eiendeler under utførelse
Sum immaterielle eiendeler

li Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre^mYentar^ verktøy^^^

4

Anlegg under utførelse
Infrastruktureiendeler
Sum varige driftsmidler

Hl Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anle^smidler

Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
l Beholdning av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Sum beholdning av varer og driftsmatenell

II Fordringer
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakurerte inntekter
Andre fordringer

14

Sum fordringer

Hi Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd
Kontanter og lignende

Sum eiendeler

15

-63
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Balanse - statens kapital og gjeld

31.12.2016

31.12.2015

o

o

-5 857 891
-5 857 891

-6251234
-6251234

l 509 653
l 509 653

l 582 274
l 582 274

-4 348 238

-4 668 959

o

o

o
o

o
o

o

58844
l 402 971
543 459
2 681 569
o
l 207 528
5 894 3 71

173 124
l 596 058
552 185
2 799 946
o
I 230437
6351 750

Sum gjeld

5 894 371

6 351 750

Sum statens kapital og gjeld

1 546 133

1 682 790

Note
C. Statens kapital
l Virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital

II Avregninger
Avregnet med statskassen (bruttobuds|cttcrte)

7

Sum avregnm^ef

Ill Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

3,4

Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler 0% varige driftsmidler

Sum statens kapital
D. Gjeld
] Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser
Sum avsetninger for langsiktige forpliktelser

11 Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktis RJeld

Ill Kortsiktig gjeld
Lcvcrandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger

Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktiK sfeld

16
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'Note 1 Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra bevilgning fra overordnet departement*
Inntekt Ira bevilgning fra andre dcpartcmcnf, belastningsfullmakt*

31.12.2016

31.12.2015

40 002 367
o

46 641 000
o

o
543 550
o
4 570 529

o
526 500
o
4787401

44 645 SIS

51 947 206

44 645 518

51 947 206

-470 928

- brutto benyttet ti! investeringer i immaterielle eiendeler og varige driflsmidlcr

- ubrukt bevilgning fil investeringsformål (post 30-49)
+ utsalt inntekt Æa avsetning knyttet til investeringer (avskrivninger)

+ utsatt inntekt fi-a avsetning knyttet til investeringer (bokført verdi avhendcde anleggsmidler)
+ inntekt ril dekning av pensjonskostnader**

-7695

o
o

o
o

- utbetaling av tilskudd til andre

Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)
Sum inntekt fra bevilgninger
* Vesentlige tildelinger kan spesifiseres per post på egne linjer.
**Benyttes av virksomhe fer som fåf arbeidsgivers andel av pensjon dekket via samlet bevilgning tit SP K.
*** Skal tilsammen tilsvare kolonnen periodiseringsprinsippet inntektsført bevilgning i tabellen nederst.

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra Norges forskningsråd
Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Tilskudd fra EU
Andre tilskudd og overføringer
Sum iuutckt fra tilskudd og overføringer

Inntekt fra gebyrer
Gebyrer
Sum inntekt trå gebyrer

Salgs- og leieinntekter
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
Prosjekti nntekter (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri)
Inntekter fra undervisningsoppdrag
Sum salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Andre inntekter
Sum andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Grunnlag for inntektsføring av utgiftsbeviigning

Kontantprinsippet
Utgifts bevilgning
(samlet tildeling)

Kapittel og post

Iiintcktsbcvilgning

Rapportert inntekt

PcriodiscringsMaksimalt beregnet

prinsippet
Inntektsført

grunnlag for

bevilgning***

innfcktsfaring

46000

Sum

407120001

40712000
o
o
40 712 000

40 002 367

Denne tabellen viser mottatte bevilgninger etter kontantprinsippet sammenholdt med inntektsført bevilgning i virksomhets regnskapet etter
periodiseringsprinsippet.
Kolonnen for utgifts bevilgning består av bevilgninger overført fra foregående budsjettår og årets bevilgninger, redusert for avgitte belastningsfullmakter.
Kolonnen for inntektsbevilgning viser eventuelle inntektskrav, og beløpet reduserer grunnlaget for inntektsføring. Kolonnen for rapportert inntekt viser
inntekter rapportert til statsregnskapet ved årsslutt. Ved beregning av maksimalt grunnlag for inntektsføring erutgiftsbevilgningen redusert med det laveste av
beløpene i kolonnen for henholdsvis inntektsbevilgning eller rapportert inntekt.
Inntektsført bevilgning i virksom hetsregns ka pet kan normalt ikke overskride beløpet som fremgår i kolonnen maksimalt beregnet grunnlag for inntektsføring.
Inntektsført bevilgning ivirksomhetsregnskapet følger prinsippet om motsatt sammenstilling. Det vil si at inntekt fra bevilgning skal sammenstille5 med påløpte
kostnader i perioden. Mottatte belastningsfullmakter er inntektsført med trukket beløp. Konto 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift, konto 392 Inntekter
fra bevilgning til investering og konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning utgjeir kolonnen for inntektsført bevilgning (periodiseringsprinsippet).
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Note 2 Lønnskostnader

Lønn
Honorarer advokater på verv
Lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler (-)*
Feriepenger

Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader**
Sykepenger og andre refusj oner (-)
Andre ytelser ***
Sum lønnskostnader

Antall årsverk
Andre ytelser ***

kto 5330 Honorarer
kto 5340 Tolketjenester
kto 5341 Lønn renholdere
kto 5900 Gaver til ansatte
kto 5910 Kantinekostnader
kto 5920 Gruppeliv
kto 5930 Yrkesskadeforsikring
kto 5961 Velferdsmidler
kto 5990 Annen personalkostnad
kto 5992 Bedriftshelsetjenesten

31.12.2016

31.12.2015

22401268
2115005

23 822 889
2 903 788

2712715
4 282 864
3537221

2 868 404
4 655 784
3 725 839

352 222
34 684 958

368 657
37775117

33

35

26047
2786

54450
2871
2240
35521
96699
47334
21 324
9341
17 138
81740

-716336

o

27415
41 220
46988
20866
12 185
83 948
90764

-570 244

* Inneholder lønn og sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.
A* Nærmere om pensjonskostnader
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. Premien finansieres ved en samlet bevilgning fra staten til SPK. Det er l regnskapet lagt
til grunn en estimert sats for beregning av pensjonskostnad. Premiesatsen for 2016 er av SPK estimert
til 15,1 prosent. Benyttet premiesats for 2015 var 15,8 prosent.
Pensjonene er kostnadsført basert på denne satsen multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i
virksomheten. Vi viser for øvrig til note l om resultatføring av inntekter til dekning av
pensjonskostnader (resultafnøytral løsning).
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Note 3 Immateriefle eiendeler
Forskning og Programvare

utvikling

Anskaffelseskost 01.01.

Tilgangi året
Avgang anskafielscskost i året (-)
Fra immaterielle eiendeler under utFørelse til annen gruppe i året

Anskaffelseskost
AkkumLilerte nedskrivninger 01.01.
Ncdskriyningeriaret
Akkumul erte avskriyni nger 01.01.

Ordinære avskrivninger J året
Akkumulerte avskrivninger avgang i året
Balanseført verdi 31.12.2016

Avskrivningssatser (levetider)

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Immaterielle

og lignende

eiendeler

rettigheter

under

363 123
o
o
o
363 123
o
o
156 250
42625

o

164 248

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sum

363 123
o
o
o
363 123
o
.p.

156250
42625
o
164 248

5 år/lineært

Anlegg 1010 VMW lisenser videokonf.
Anlegg, 1029 Oppgradering vi deokonf. utstyr
Anlegg 1030 Pubic 360-lisenser
Anlegg 1031 Lisenser vi deokonf. utstyr
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iNote 4 Varige driftsmidler
Tomter

Bygninger

Maskiner

Driftsløsøre,

Anlegg

og annen

og transport

inventar,

under

fast

midler

verktøy o. l.

utførelse

Tnfrastruktur-

Sum

eiendeler

eiendom

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang J året
Avgang anskaffelseskost i årel_(-J^
Fra anlegg under ulførelse til annen gruppe i året
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger 01.01
Nedskrivninger i året
Akkumulerte avskrivningerOI.OI.
Ordinære avskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger avgang i året
Balanset0rtverdi31.12.2016

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

4713407

o
o
o

500 925

o

470 928
o
o

5 184335

o
o
3 338 005
o

l 345 405

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4713407
470 928

o
o

5184335

o
o

._3.338001

500 925

o

l 345 405

10-60 år
Avskrivningssatser (levedder)
Avhendelse av varige driftsmidler i 2016^
Salgssym ved avgang anle^l^^
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler
= Regnskapsmessig gevinst/tap

Tngen

dekomponer

3-15 år

avskrivning

t lineært

lineært

o
o
o

o
o
o

VirksomhetsIngen
3-15 år lineært avskrivning
spesifikt

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Avskrivningsperiode 3 år
1021 pc/docking
1024 ProLiant server m/tilbehør

1025 Kafiemaskin
1026 8 stk stasjonær pc

1033 Pool-pc 2014

1036 Videokonferanseutstyr
1037 Ontrack Braser (for destruksjon)

1038 Pool-pc 2015
103 9 Server

1040 SAN lagring
1041 Fibre Channel Switeh
1042 Pool pc 2016
Avskrivningsperiode 5 år
1032 Utstyr til videokonferanseutstyr
Avskrivningsperiode 10 år
1005 Møterom

1006 Fjemarkiv
1007 Kontor
1008 Møterom/fellesrom
1009FeUesrom
1014 Videoavhørs utstyr (portabel)

1015 Vidcoavhørsutstyr
1016 Videokonferanseutstyr

1018 Makuleringsmaskin
1019 Fast telefon 2010
1020 Fast telefon 2011
1022Kontorstoler

1023Verdiskap
1027 Møtcromsmøbier Oslo
1028 Konferansemøbler Hamar
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o
o
o

Note 5 Andre driftskostnader

31. 12.2016

3 669 656
o
11 065
520 129
510.494
292 241
54 344
l 904 725
l 159 314
o
l 295 066
9 417 033

Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Leie maskiner, inventar og lignende
Mindre utstyrsanskaffelser
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Kjøp av fremmede tjenester **

Reiser og diett
Tap og lignende
Øvrige driftskostnader ***
Sum andre driftskostnader

Oversikt over årlige lciebeløp i henhold til leieavtaler*
og fem år
Husleieavtaler

ett

31,12.2015
4 334 861

o
o
559 333
480 387
452 536
163 740
4 049 897
2 163 221
o
2 032 545

14 236 520

Varighet over
fem år

30800

2867716

27301
137370
478 628
193 590
141 323
3772
922 737

28697

Sum leieavtaler

Sum
2898516

2 898 516

* Kun vesentlige leieavtaler er spesifisert.

Kjøp av fremmede tjenester **
6700 Regnskaps og revisjonstjenester
6710 Kjøp av tjenester/utvikling til IKT løsninger
6720 Kjøp av tjenester til løpende IKT oppgaver
6790 Kjjgfp av andre fremmede tjenester
6791 Kjøp av tjenester til tolking/oversettelse
6792 Kjøp av registert] enester
6797 Annen bistand (avgitt personell)
Øvrige driftskostnader ***

6800 Rekvisita

6820 Trykksaker
6830 Annonser
6840 Aviser, tidsskrifter
6841 Faglitteratur

6842 Særtrykk
6860 Møter

6870 Kurs og seminarer for egne ansatte
6880 Kurs og seminarer eksterne

6891 Annen kontorkostnad
6900 Telefoni og datakommunikasjon
6901 Datakommunikasjon
6903 Mobiltelefon bruk
6940 Porto

7000 Drivstoff
7020 Vedlikehold kjøretøy
7040 Forsikring og årsavgift

85 197
48393
35294
117242
21471
25556
19710
131290
41277

61949
28315

295 885

103 269
152394
21 696
73323
7174

135559

442 947

302 459

139367
7434
2 993 434
103 108
54895
478 380
144527

48644
7047
41 352

363 244

57664

41 542
28725

345 815
96184
139291
23513

26 156

2979
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7090 Annen kostnad transportm.

7350 Representasjon
7770 Bank og kortgebyr
7790 Annen kostnad

14699
6887
2461
l 572

19214
6870
2665
728

Note 6 Finansinntekter og
finanskostnader

Finansinntekter
Renteinntekter

Valutagevinst (agio)
Utbytte fra selskaper
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

31.12.2016

31.12.2015

o
24
o
o
24

o
o
o
o

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer

Valutatap (disagio)
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
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Note 7A Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

(bruttobudsjetterte virksomheter)
A) Avregnet med statskassen

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige drillsmidl

Sum
Finansielle anleggsmidler

31. 12.2016

31.12.2015

Endring

164 248
l 345 405
-l 509 653
o

206 873
l 375 402

-42 625

o

o

Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Omløpsmidler

Sum
Beholdninger av varer ogdriltsmaleriell
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer

Avsetninger langsiktige forpliktelser

Øvrig langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
64010
36507

o
o
o

-63

Sum
Langsiktige forpliktelser og gjeld

Sum

-64 036

o
o
o

o
o
o

o
o
o

-173 124

114 280
193 087
8726
118376

-58 844

-1596058

Avsatte feriepenger

2 681 569

-2 799 946

l 207 528

-1230437

Sum
Avregnet med statskassen*

37

100516

l 402 971

Mottatt forskuddsbetaling
Annen korlsiktig^eld

-64 073

36481

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk

Skyldige offentlige avgifter

72 622

o
o
o
o

36544

Bankinnskudd, kontanter og lignende

-29 997

-1582274

-543 459

o

-552 185

o

o
22909

-5 894 371

-6351 750

457 378

-5 857 891

-6 251 234

393 343

Finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler fremgår som hovedregel av regnskapslinjen Statens finansiering av immate.
eiendeler og varige driftsmidler. Finansieringen av nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld fremgår som hovedregel av
re@^kapsYm}e:a Av f egnet med statskassen,

Avstemming av endring i avregnet med statskassen (kongruensavvik)
Konsemkonlo utbetaling
Konscmkpnto innbetaling
Netto trekk konsernkonto

- Innbetaling innkrevingsvirksomhet og andre overføringer
+ Utbetaling tilskuddsforvaltning og andre overføringer
+ Inntektsført fra bevilgning (underkonto 1991 og 1992)
- Gruppeliv/arbcidsgiveravgift(underkonto 1985 og 1986)
+ Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift (underkonto 1987)
- Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der avsetningen ikke er rcsultatført (underkonlo 1996)
Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
Andre avstemmin&sposter (spesifiseres)
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto
Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen
Sum endring i avregnet med statskassen

"38 192328
746 120
"37 446 208

o
o

40 002 367
-3785411

820 756

o
15154
o

-393 343
-393 343

*Sum endring i avre^net med statskassen skal stemme med sum i endringikolonnen ovenfor.
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Note 7B Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (b rutta budsjetterte

virksomheter)

B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

31.12.2016 31.12.2016
Spesifisering av Spesifisering av

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse

bokført

raTOortert

avregning med

mellomværende

statskassen

med statskassen

164248
l 345 405

Forskjell

-1509653

164248
1345405
-l 509 653

Sum

o

o

Beholdninger av varer og driftsmateriell

o
o
o

o
o
o

Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmic
Sum
Finansielle anleggsmidler

o

o

Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Omløpsmidler
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum
Langsiktige forpliktelser og gjeld
Avsetninger langsiktige forpliktelser

Øvrig langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum

-63

-63

36544
36481

o

36544
36481

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

-58 844

o
o
o
o

-543 459

-58 844

l 402 971

-l 402 971

-543 459

2 681569

o

o

-2681569

o

-5 894 371

-1402971

-l 207 528
-4491400

-5 857 891

-l 402 971

-4 454 920

l 207 528

Mellomværende med statskassen består av kortsiktige fordringer og gjeld som etter økonomiregelverkel er rapportert Ul
statsregnskapet (S-rapport). Avregnet med statskassen viser finajnsieringen av virksomhelens netto omløpsmidler. Nelto
omløpsmidler består av kortsiktige eiendeler som beholdninger og kundefordringer, redusert for kortsiktig gjeld som leverandørgjeld
og skyldige skatter og avgsller. Dersom virksomheten har finansielle anleggsmidler eller langsiktige forpliktelser inngår disse i
beregningen av avrcgnet med statskassen.
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Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Fors kudds betalt lønn
Reiseforskudd
Personal l an
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte leie
Andre forskuddsbetalte kostoader
Andre fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer

31.12.2016

31.12.2015

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
64010
o
64010

-63

o

-63

Note 15 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Øvrige bankkontoer - beslag i straffesaker
Kontantbeho Idninger
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

.. i^i

31.12.2016

31.12.2015

36544
o
36544

36507
o
36507

31.12.2016

31.12.2015

o
962814
208 171
o
36544
l 207 528

o
970 685
223 245
o
36507
l 230 437

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

Skyldig lønn
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Av stemmings differanser ved rapportering til statsregnskapet
Annen kortsiktig gjeld - beslag i straffesaker
Sum annen kortsiktig gjeld
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