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l. li,^^w lc^r;^m'iif;
Spesialenheten skal i tråd med departementets tildeling løse sitt oppdrag, som på grunn av trekk i
samfunnsutviklingen, ny teknologi mv/ blir mer komplisert, med samme kvalitet og med samme tempo

som i dag. Dette skal skje samtidig som de økonomiske ressursene gradvis knappes noe ned ved
avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (ABE). Dette er krevende. Virksomheten har et oppdrag som
gir lite rom for prioritering med tanke på hvor grundig hver enkelt sak skal håndteres, og må unngå
tiltak som kan svekke tilliten til samfunnets evne til å etterforske og forfølge straffbare handlinger i
politiet og påtalemyndigheten.
Sjefen for Spesialenheten har i 2017 gitt en intern arbeidsgruppe i oppdrag å identifisere og beskrive
mulige effektiviseringstiltak i enheten. Gruppen skal blant annet analysere saksflyten i virksomheten og
vurdere om endringer i dagens avdelingsstruktur kan være effektiviserende. Arbeidsgruppens mandat

er vidt, og gruppemedlemmene kan ikke fritas for andre oppgaver. Fristen for å avgi rapport er derfor
satt til l. september 2018.

Spesialenheten har i 2017, av hensyn til kvalitet- og driftssikkerhet innenfor IKT-området, funnet det
nødvendig å opprette en ny stilling som IKT-medarbeider. Stillingen kommer i tillegg til stilling som
IKT-rådgiver, og skal blant annet bidra til at enheten kan gjennomføre tiltak som økt digitalisering av
arbeidsprosesser. Virksomheten registrerer løpende en økning i datamengde og derav et økende behov
for support, oppdateringer og vedlikehold.
Resultatkravet for Spesialenheten i 2017 var at saksbehandlingstiden skulle være minst like god som
foregående år. Saksbehandlingstiden ble i 2017 180 dager, mot 183 dager i 2016. Utviklingen kan isolert
sett oppfattes som positiv.

Antallet nye saker til Spesialenheten i 2017 er 8 % lavere enn i 2016. Enheten registrerte i 2017 757 nye
saker, mot 825 i 2016. Det underliggende tallmaterialet viser at enheten i 2017 mottok færre saker fra
11 av 12 politidistrikt. Spesialenheten har ikke sett noen klar årsak til at antallet nye saker er lavere enn
tidligere. En mulig forklaring er at politiet i 2017 har færre arrestforhold. Vi må samtidig ta høyde for at
det vil forekomme svingninger fra år til år i antallet nye saker. Det kan ikke forventes at saksmengden
vil være stabil eller alltid økende. At antallet anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten
er lavere enn tidligere må i seg selv kunne oppfattes å være en positiv nyhet.
Færre nye saker i 2017 har i løpet året ikke gitt en reduksjon i antall saker under behandling. Enheten
hadde ved årsskiftet 2017/2018 28 flere saker under behandling enn ved foregående årsskifte. Den
tydeligste årsaken til dette er at antallet saker under behandling ved etterforskingsavdeting Øst-Norge,
som er den klart største etterforskingsavdelingen, har økt. Avdelingen har i 2017 avgitt innstilling til
sjefen i færre saker enn det som har vært normalt. Antallet innstillinger fra avdelingen var i 2017 317,
mot 412 foregående år. Avdelingen har fra 2014 hatt betydelige oppgaver knyttet til en omfattende
straffesak. Avdelingen har i 2017 også hatt flere andre etterforskingsoppdrag som har stilt betydelige
krav til informasjonsinnhenting og analyse. Selv om det har vært ytt bistand til avdelingen fra andre
etterforskingsavdelinger, har en viss opphopning av saker ikke vært mulig å unngå. Situasjonen ved
avdelingen følges nøye og det vurderes løpende om det er muligheter for omfordeling av oppgaver.
Spesialenhetens erfaring er at mange saker i porteføljen i dag krever en større ressursinnsats enn

tidligere. Ny teknologi medfører at informasjonsmengden øker, og det samme gjør behovet for analyse.
Sakene ved Spesialenheten har også i noe grad endret karakter.

Flere saker reiser spørsmål knyttet til viktige temaer i samfunnsdebatten, som politiets metodebruk,
politiets evne til å etterforske alvorlig kriminalitet/ varsling i politiet, og borgernes trygghet. Et eksempel
på det siste er Spesialenhetens etterforsking i sammenheng med skredulykken på Svalbard i desember
2015. Eksempler på andre saker som kan kreve betydelig etterforskingsinnsats er saker om korrupsjon
ogseksuallovbrudd.
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En nå pensjonert polititjenesteperson, som ble pågrepet av Spesialenheten i februar 2014, ble i
september 2017 dømt av Oslo tingrett for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse og korrupsjon til en
straff av fengsel i 21 år. En medtiltalt ble dømt til straff av fengsel i 15 år. Saken har i 2017,som i
foregående år, medført betydelige kostnader. Alle kostnader i 2017, inkludert lønnsutgifter for
personell fra Kripos, som har vært avgitt til Spesialenheten for å delta i arbeidet med saken, er dekket
innenfor departementets tildeling pr. januar 2017.
Spesialenhetens bevilgning for 2017 ble økt med 1/5 mill. kroner for å styrke grunnbemanningen og gi
rom for nødvendig kompetansehevingstiltak. Blant annet på grunn av kostnader forbundet med
forberedelse og gjennomføring av den ovennevnte hovedforhandlingen, var det i 2017 ikke mulig å
prioritere de formål som var tiltenkt ivaretatt ved budsjettøkningen. Enheten vil også i 2018 ha
betydelige ekstraordinære kostnader knyttet til saken. Da i forbindelse med forberedelse og
gjennomføring av ankeforhandling. Det vil derfor heller ikke i 2018 være rom fora styrke
grunnbemanningen slik som forutsatt.

Spesialenhetens arbeid får stor oppmerksomhet. Undersøkelser av mediebildet viser at enheten i 2017
var omhandlet i 2997 medieoppslag, Antallet medieoppslag i 2016 var 2710.
Som vedlegg til denne årsrapporteringen til Justis- og beredskapsdepartementet følger Spesialenhetens
årsrapport for 2017. Artiklene i rapporten tar opp noen av de temaene som har stått sentralt i enhetens

arbeid det siste året. Temaer som belyses eller kommenteres er blant annet politiets bruk av
skytevåpen, uønsket seksuell oppmerksomhet og ulovlige søk i politiets registre. Vår erfaring er at
informasjon om faktiske hendelser bidrar til diskusjon og læring. Rapporten inneholder korte referat fra
alle saker som har vært behandlet i domstolen og alle saker som har ført til vedtak om at det er
opptrådt straffbart, såkalte positive påtaleavgjørelser.

Hamar, 16. februar 2018
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Jan Egi] Presthus
S^ef for Spesialenheten for politisaker
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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
administrativt underlagt Justis-og beredskapsdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.
Spesialenheten for politisaker skal bidra til å nå justis- og beredskapssektorens måt i straffesakskjeden/
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 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 (2016-2017) og
risikovurderinger knyttet til måloppnåelse, fastsatt styringsparameter for 2017 i dialog med
Spesialenheten:
Gjennom etterforsking og påtale av alvorlig kriminalitet i politiet, informasjonsarbeid og
erfaringslæring i politiet og påtalemyndigheten skal Spesialen heten for politisaker bidra til å nå
målet om å redusere alvorlig kriminalitet, og opprettholde publikums tillit til politiet og
påtalemyndigheten.
Spesialenheten for politisaker skal bidra til å nå målet om å styrke forebyggingen av kriminalitet
internt i politiet ved blant annet å bidra til læring i politiet.
Spesiatenheten for politisaker skal gjennom effektiv saksbehandling og indirekte gjennom sin
kontrollfunksjon bidra til å nå målet om en mer effektiv straffesakskjede.
Departementet forventer at resultatene i 201 7 skal være minst like gode som foregående år.
Spesiaienheten for politisaker har ansvar for å fastsette konkrete resultatkrav for
styr in gspara meteren.

De høyest prioriterte sakstyper i Spesialenheten er følgende;
^ Saker hvor noen er død eller alvorlig skadet som følge av politiets eller påtalemyndighetens
tjenestehandlinger
v^ Saker som gjelder unødig maktbruk
^ Saker som gjelder spørsmål som kan innebære at ansatte i politiet har et ulovlig samarbeid
med knminelle/kriminelle miljøer
^ Saker hvor det er forekomst av diskriminehng/opplevd forskjellsbehandling
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Organisasjonen

Spesialenheten er organisert med ett nivå for etterforsking og ett nivå for saksavgjørelse og overordnet
ledelse. Sjefen for Spesialenheten, som har det overordnede ansvaret for virksomheten og treffer

påtaleavgjørelse i alle saker, har kontor i Hamar.
Spesialenheten har 35 fast ansatte medarbeidere hvorav 15 er etterforskere. De ansatte er lokalisert
med 19 ansatte på Hamar, 9 i Oslo, 3 i Trondheim og 4 i Bergen. l tillegg til fast ansatte medarbeidere
deltar 12 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.
Ledelsen består av:
• Sjef: Jan Egil Presthus
• Assisterende sjef: Guro Glærum Kleppe
• Administrasjonssjef: Vigdis T. Aaseth
• Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge: Liv Øyen
• Leder for etterforskingsavdelingVest-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 rådgivere
2 IKT rådgivere

Adminsitrativ stab
Administrasjonssjef
1 rådgiver
4f8rstekonsulenter/seniorkonsulenter

r

^

Etterforskingsavdeling

Etterforskingsavdeling

Midt-Norge og Nord-Norge

Vest-Norge

Leder (advokat på verv)
1 etterforskingsleder
2 spesialetterforskere
3 advokater på ven/

Leder (advokat på verv)
1 etterforskingsleder
3 spesialetterforskere
3 advokater på ven/

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge

Leder (tast)
3 etterforskingsledere
10 spesialetterforskere
1 førstekonsulent
4 advokater på verv
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Spesialenheten er et brutto budsjettert forvaltningsorgan underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet. Bevilgningen over statsbudsjettet i 2017 var 46,950 millioner kroner.
Spesialenheten utarbeider sitt virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet, i henhold til de
statlige regnskapsstandardene SRS, i tillegg tit den ordinære statsregnskapsrapporteringen som følger
kontantprinsippet. For nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.

Nøkkeltall for årsregnskapet
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 2014, 2015 2016 og 2017. Nærmere
omtale fremgår i del VI. Årsregnskap.
Beløp i hele 1000 kroner

2014

2017

2016

2015

32

35

33

33

Samlet tildeling kap. 460 (inkl. overført fra tidligere år) *)

55576

46641

40712

46950

Lønn og sosiale utgifter inkl. pensjonskostnader

33489

34871

32570

33100

937

884

882

920

2349

3313

2413

1837

Antall årsverk

Lønnskostnader pr. årsverk uten pensjonskostnader
Honorarer til advokater på verv, inkl. arbeidsgiveravgift *)

8694

2993

923

704

97,1 %

101.4 %

98,8 %

96,1 %

Lønnsrefusjoner for avgitt personell fra Kripos m.fl. *)

Utnyttelsesgrad
*)For 2017 er pensjonskostnader Inkludert i samlet tildeling

Votumtali
Tabellen nedenfor viser antall mottatte anmeldelser og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden
fra 2014 til 2017. Kommentarer og øvrige tall fremgår i del III. Arets aktiviteter og resultater.

2014

2015

2016

2017

1029

1151

1188

970

159

204

183

180

Mottatte anmeldelser

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - antall dager

og res

Registrerte anmeldelser og saker
Tabellen nedenfor viser antall mottatte saker og anmeldelser. At antall anmeldelser er flere enn antall
saker skyldes at en sak kan omfatte flere anmeldte og/eller flere anmeldelser.

2015

203.4

2017

2016

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Midt/ Nord

207

250

181

249

145

211

137

163

Vest

180

217

222

321

223

307

191

240

Øst

447

552

462

577

457

670

424

562

Sjefen

9

10

3

4

o

o

5

5

Totalt

843

1029

868

1151

825

1188

757

970
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Antall registrerte anmeldelser er i 2017 970. l 2016 ble det registrert 1188 anmeldelser. Dette betyr at
det er registrert 18 % færre anmeldelser i 2017 enn i 2016. Dersom en ser på mottatte saker er
nedgangen fra 2016 til 2017 på 8 %.
At enheten i 2017 ville få en nedgang] antall anmeldelser sammenlignet med foregående år viste seg
nokså tidlig i 2017. l mai 2017 ble nedgangen fra 2016 målt å være på 28 %. Etterforskingsavdelingene
ble da av sjefen bedt om å peke på mulige årsaker. Det ble da vist til aten mulig årsak kan være at
antallet arrestforhold i politiet er lavere enn tidligere. Det er på det rene at politiet i 2017 har et lavere
antall arrestforhold enn i foregående år. Tall som Spesialenheten har mottatt fra Politidirektoratet viser
at totalt antall arrestforhold i 2017 var 36217. l 2016 var tallet 40502. Det betyr at det fra 2016 til 2017
har vært en reduksjon på 10/6 % i antallet registrerte arrestforhold i politiet. Dette er selvsagt ikke den
eneste forklaringen på reduksjonen i antall anmeldelser og saker inn til Spesialenheten i 2017, men
anses å ha vært en medvirkende faktor. Antalletsakeroganmeldelser over år viser at det vil være

svingninger. Det kan ikkeforventesatantalletanmeldelserogsaker skal være likt eller stigende fra år til
år. Spesialenheten har ikke foretatt en nærmere analyse av endring i sakstyper. Dette vil være et nokså

krevende arbeid/ blant annet fordi ofte brukte sakskoder vil dekke et nokså bredt spekter av feil og
mulige straffbare forhold. Dette gjelder særlig for koden tjenestefeil. Jf. straffeloven § 171 og 172. Et
inntrykk hos sjefen er at enheten i dag mottar færre anmeldelser med påstand om ulovlig maktbruk
enn tidligere.

Tabellen nedenfor viser antall mottatte anmeldelser og mottatte saker pr. politidistrikt og endring fra
2016 til 2017. Vi ser her at antallet anmeldelser og saker er redusert for 11 av 12 politidistrikt.
Politidistriktene er i denne oversikten å anse som geografiske områder, hvilket betyr at Oslo omfatter
særorganer lokalisert til området. Størst betydning for totalen har reduksjonen for Oslo/ som har 94
færre anmeldelser i 2017 enn i 2016.

2016

2017

Endring fra 2016 til 2017

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Oslo

164

134

171

-18%

-35 %

Øst

265

83

126

77

110

-7%

-13%

Innlandet

61

77

61

76

0%

-1%

Sør-Øst

124

170

112

142

-10%

-16 %

Agder

23

30

51

76

+122 %

+153 %

Sør-Vest

88

121

71

88

-19%

-27%

106

143

94

113

-u %

-21%

30

45

-9%

-4%

Vest

33

47

Trøndelag

46

59

52

56

13%

-5%

Nordland

48

77

44

53

-8%

-31%

Troms

24

34

12

17

-50%

-50%

Finnmark

25

39

19

22

-24%

-44%

l

l

758

970

-8%

-18%

Møre og Romsdal

Sysselmannen på Svalbard
825

Totalt

AVSIøl

1188

; e r'

Tabellen på neste side viser antall påtaleavgjorte saker og anmeldelser, positive avgjørelser,
anmeldelser som er henlagt uten etterforsking, saker endt til administrativ vurdering og antall klager
behandlet hos Riksadvokaten.
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Påta lea vgjorte saker
Påtaieavgjorte anmeldelser

Positive påtaleavgjørelser (forelegg, tiltale, påtaleunnlatelse)
Antall personer/foretak som ble ilagt en straffreaksjon

2014

2015

2016

2017

784

780

945

712

1020

1117

1353

1003

36(4%)

27 (2 %)

52 (4 %}

41 (4 %)

22/0

21/2

29/0

29/0
49%

45%

45%

45%

Oversendt til administrativ vurdering

39

56

54

38

Klager til Riksadvokaten

174

149

203

175

Henlagt uten etterforsking

712 saker ble påtaleavgjort av Spesialenheten i 2017. Sakene utgjør til sammen 1003 anmeldelser.
Dette er en nedgang fra 2016 da det ble avgjort 945 saker/1353 anmeldelser.
Ette rforskingsavd eling Øst-Norge har i 2017 levert færre innstillinger til sjefen enn foregående år.
Avdelingen leverte i 2016 412 innstillinger, l 2017 har avdelingen levert 317 innstillinger. Leder for
avdelingen har i sine kommentarer bemerket at avdelingen har 10 etterforskere og at 3 av dem første
halvår 2017 var sterkt engasjert i sammenheng med tingrettsbehandlingen av en omfattende
straffesak. Dette engasjementet medførte senere fravær knyttet til avspasering. Det har i tillegg vært
sykefravær og turnover ved avdelingen i 2017.Leder har også vist til at avdelingen i 2017 har hatt til
behandlingen rekke saker som skiller seg ut ved at det er relativ store krav til operativ innsats,
informasjonsinnsamling og analyse.
Antallet saker til behandling hos sjefen var pr. 31.12.2017 137. Selv om antallet var lavere enn

31.12.2016, er dette antallet for høyt. En medvirkende årsak tit at det ikke ble avgjort flere saker hos
sjefen er at assisterende sjef i første halvår 2017 brukte all sin tid på et aktorat.
l 2017 ble det i 41 av 1003 behandlede anmeldelser reagert med forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelser
(4 %). Dette omfatter i ålt 29 personer. Antallet er på samme nivå som foregående år.
Andelen saker hvor det ikke er iverksatt etterforsking (avgjørelseskode 022 og 106) utgjør ca. 49 % av
påtaleavgjorte saker. Dette er saker hvor det etter en grundig vurdering av opplysninger i anmeldelsen,
og gjennomgang av dokumentasjon hos politiet som kan belyse det anmeldte forhold, konkluderes med
at det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det anses ikke sannsynlig at politiet har
opptrådt straffbart, l mange av disse sakene tas også avhør av anmelder før det konkluderes.
Spesialenheten skal i henhold til påtaleinstruksen § 34-7 sende en sak til berørt politimester eller
særorgan dersom det gjennom etterforskingen har kommet fram forhold som bør vurderes

administrativt. Spesialenheten har i 2017 oversendt 38 saker til politimester eller sjef for særorgan for
administrativ vurdering.

Riksadvokaten har i 2017 behandlet 175 klager på Spesialenhetens avgjørelser. Antallet klager utgjør 25
% av påtaleavgjorte saker i samme periode. Spesialenhetens vedtak opprettholdes i 172 av sakene.
Riksadvokaten har i to saker endret henleggelsesbegrunnelsen og har i en sak beordret ytterligere
etterforsking.

5ak^t- undm behandiing

Tabellen på neste side viser antall saker under behandling.
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381 saker var til behandling i Spesialenheten pr. 31. desember 2017.
Etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge hadde i begynnelsen av 2017 lav saksinngang og
overtok da flere saker fra etterforskingsavdelingØst-Norge. Antallet saker til behandling ved
avdelingen pr. 31.12.2017 inkluderer saker som er overtatt fra andre avdelinger. Avdelingen anses ved

inngangen til 2018 å ha god kontroll på porteføljen.
Porteføljen for etterforskingsavdeling Vest-Norge vurderes ved årsskiftet å være under kontroll.
Antallet saker under behandling er nær det halve sammenlignet med situasjonen pr. 31.12.2016. En

etterforsker ved avdelingen var første halvår 2017 fullt ut engasjert med oppgaver knyttet til en
hovedforhandling i tingretten. Avdelingen hadde derfor i 2017 en ekstra etterforsker i vikariat. Selv om
avdelingen i 2018 også må avgi ressurser i sammenheng med lagmannsrettsbehandlingen av den
samme saken, er det ikke funnet å være rom for å forlenge vikariatet. Avdelingen vil i perioder i 2018
kun ha to etterforskere, og det kan bli krevende. For å avhjelpe situasjonen er ette rforskingsansva ret
for Nordmøre og Romsdal politidistrikt overført til etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge.
Det er i tillegg forutsatt at det ved behov skal gis etterforskingbistand fra andre avdelinger.
Det vises, om etterforskingsavdeling Øst-Norge og sjefen/ til kommentarer under tabellen om
avgjørelser. Se ovenfor.

Sjefen for Spesialenheten har i 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som er gitt i oppgave å identifisere og
beskrive mulige effektiviseringstiltak i Spesialenheten. Det er i oppnevningen vist til at enheten i
tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet for 2017 er pålagt å arbeide systematisk med å
utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Gruppen er blant annet bedt om å vurdere om
endringer i organiseringen av etterforskingsnivået i Spesialenheten kan bidra til mer effektiv
ressursutnyttelse. Arbeidsgruppen omtales noe nærmere nedenfor.

Med utgangspunkt i målene i Prop. l S (2016-2017) har Justis- og beredskapsdepartementet i dialog
med virksomheten fastsatt Spesialenhetens resultatmål og styringsparametere. Måleenhet: «Antall
dager i gjennomsnitt» - Resultatkrav: «minst like gode som foregående år». Spesialenheten har

fastsatt konkret resultatkrav som er at gjennomsnittlig saksbehandlingstid skal være innenfor 150
dager.
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Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved etterforskingsavdelingene (fra mottatt
til innstilling) og hos sjefen (fra innstilling til avgjort).

2017

2016

2015
Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

innstilling

til avgjort

avgjort

innstilling

til avgjort

avgjort

innstilling

til avgjort

avgjort

Midt/ Nord

Ill

57

168

95

42

137

71

48

119

Vest

105

46

151

135

43

178

128

37

165

Øst

141

108

249

106

94

200

117

85

202

Totalt

124

80

204

Ill

72

183

114

66

180

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra mottatt sak til avgjørelse var i 2017 180 dager. Det er 3 dager
kortere enn i 2016, da saksbehandlingstiden var 183 dager, l 2015 var saksbehandlingstiden 204 dager.
Spesialenheten har i 2017 nådd det fastsatte resultatkravet om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid
skal være minst like god som foregående år, men har ikke nådd det konkrete resultatkravet som er at
saksbehandlingstiden skal være innenfor 150 dager.
Tabellen nedenfor viser andelen av saker som er avgjort innen 5/ 9 og 12 måneder eller mer for hele
virksomheten totalt.

2015

2016

2017

Innen 150 dager (5 måneder}

37%

43%

45%

Innen 270 dager (9 måneder)

33%

37%

34%

Innen 365 dager (12 måneder)

17%

13%

14%

Over 365 dager (12 måneder}

12%

7%

7%

Som det fremgår er andelen innenfor målet på 5 måneder 45 %. Andelen er noe økt fra 2016 da
andelen var 43 %. l 2014 var andelen 59 %.

Saksbehandlingstiden er for høy i Spesialenheten. Om årsaken til at saksbehandlingstidsmålet ikke nås
og mulige tiltak vises til kommentarer under Avgjørelser og Saker under behandling. Se ovenfor.

^r

Omofganiyering
Sjefen for Spesialenheten besluttet i september 2017 å opprette administrativ stab underlagt sjefen for
Spesialenheten. Staben er opprettet med egen leder (administrasjonssjef) som har lederfunksjon og
personalsvar for øvrig personell i staben. Personer med administrative oppgaver hos sjefen for

Spesialenheten har fram til nå vært direkte underlagt sjefen. Staben omfatter til sammen 5,6 stillinger.
IKT-rådgiver inngår ikke i staben og er fortsatt direkte underlagt sjefen for Spesialenheten.

Internasjonalt samarbeid
Nordisk samarbeid
Spesialenheten for politisaker var i september 2017 i Oslo vertskap for møte mellom virksomheter i
Norden som blant annet har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i
politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Møtet og samarbeidet er
beskrevet noe mer utfyllende i vedlagte rapport, Spesialenhetens årsrapport for 2017.
Seminar for påtalejurister i Georgia
l Juni 2017 holdt en jurist og en etterforsker fra Spesialenheten et to dagers treningsseminar for 22
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representanter fra georgisk påtalemyndighet. Seminaret ble gjennomført etter ønske fra Europarådet.
Tema for var seminaret var etterforsking av politi med fokus på saker som gjelder "ill-treatment and

torture . Spesialenheten måtte forut for gjennomføringen utarbeide en plan for gjennomføringen, for
godkjenning av Europarådet. Seminaret er beskrevet noe mer utfyllende i vedlagte rapport,
Spesialenhetens årsrapport for 2017.

EPAC
Spesialenheten har siden 2006 deltatt på de fleste av EPACs årlige konferanser. Spesiatenheten valgte i
2017 ikke å delta.

K"!np^;iii"^uo/!k!in^

Spesialenhetens bevilgning i 2017 ble økt med 1,5 mill. kroner for å styrke grunnbemanningen og
gjennomføre kompetansetiltak. Det har på grunn av stort press på saksbehandlingen vært vanskelig å
sette av nok tid til kompetanseutvikling og det har ikke vært rom for flere stillinger. Spesialenheten har i
sammenheng med forberedelse og gjennomføring av hovedforhandling av sak i Oslo tingrett første
halvår 2017 dekket kostnader forbundet med avgivelser av personell fra Kripos.
Samfunnet og politiet er i endring. Dette gjelder blant annet innenfor områder som datateknologi og
metoder for kommunikasjon og samhandling. Bevisinnhenting krever ny kunnskap og tar ofte lengre tid.
Spesialenhetens medarbeidere oppfatter det krevende å utføre sitt oppdrag og samtidig være trygg på
at en utvikler og holder det kunnskapsnivået som er nødvendig for å møte utviklingen i samfunnet og
politiet. Mangelfull kunnskap betyr redusert effektivitet og risiko for feil.
Spesialenhetens medarbeidere har i 2017 deltatt ved følgende kurs/konferanser:
• Spesialetterforsker - Tilrettelagt avhør - Kripos -januar.
• Spesialetterforsker-Operativ kriminalanalyse-Kripos-juni.
• Sjef, assisterende sjef og spesialetterforsker - Politihøgskolens forskningskonferanse -Juni.
• Førstekonsulent - Brukerforum Public 360 - september.
• Jurister og kontoransatte - Klarspråkkurs v/ Språkrådet - september.
• Jurist og spesiaietterforsker - Nasjonal etterforskingskonferanse - Kripos - september.
• IKT-rådgiver - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser - oktober/november.
• Kontoransatte-Kundeforum, regnskapskurs og fagdag-DFØ-sporadisk.

Spesialenhetens interne fagsamling for alle ansatte og advokater på verv i november hadde
erfaringslæring som hovedtema. Generaladvokatembetet orienterte om forsvarets instruks for bistand

til politiet. Stipendiat Kai Spurkland ved Politihøgskolen holdt foredrag om problemstillinger knyttet til
forsvarets bistand til politiet.

U-jormasjoti^arbeid og erfaringslBu'mg l politiet og påtaiemyndigheten
Som vedlegg til denne årsrapporteringen til Justis- og beredskapsdepartementet følger Spesialenhetens
årsrapport for 2017.
Spesialenhetens hovedoppgave er å etterforske og påtaleavgjøre saker som gjelder spørsmålet om
ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Enheten skal
samtidig bidra til at allmennheten får informasjon om ordningen/ hvordan den arbeider og hvilke
avgjørelser som treffes. Et viktig redskap i vårt informasjonsarbeid er utarbeidelsen av årsrapporten,
som blant annet gjøres tilgjengelig på enhetens nettside.
Artiklene i årets rapport tar opp noen av de temaene som har stått sentralt i enhetens arbeid det siste
året. Temaer som belyses eller kommenteres i rapporten er blant annet politiets bruk av skytevåpen,

uønsket seksuell oppmerksomhet og ulovlige søk i politiets registre. Vår erfaring er at informasjon om
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faktiske hendelser bidrar til diskusjon og læring. Rapporten inneholder korte referat fra alle saker som
har vært behandlet i domstolen og alle saker som har ført til vedtak om at det er opptrådt straffbart,
såkalte positive påtaleavgjørelser.
Spesiaienheten skal i henhold til regler i påtaleinstruksen sende en sak til berørt politimester eller
særorgan dersom det gjennom etterforskingen har kommet fram forhold som bør vurderes

administrativt. Antallet saker pr. år som har vært sendt til administrativ vurdering har normalt ligget på
rundt 50. Førsteamanuensis Linda Hoel og førsteamanuensis Brita Bjørklund, som begge er tilsatt ved
Politihøgskolen/ har undersøkt et utvalg av saker som Spesialenheten har sendt til politidistriktene. En
kort beskrivelse av undersøkelsen, funn og vurderinger er inntatt i vedlagte årsrapport. Vurderingen
oppfattes å være at det her er rom for forbedring.

Spesialenhetens samarbeid med virksomheter i andre nordiske land med samme eller til dels samme
oppgaver er styrket/ og gir i dag et utbytte som oppfattes som nyttig av alle. Sammenligning av
statistikk viser blant annet at en lav andel positive påtaleavgjørelserogen høy andel henleggelserikke
er et særegent norsk fenomen. Enhetens vurdering er at Spesialenheten, som et selvstendig
etterforskings- og påtaleorgan, er den av de nordiske ordningene som samlet sett best imøtekommer
krav som kan stilles til denne type ordninger om blant annet uavhengighet, vedtaksbegrunnelser mm.

Spesialenheten legger ut sammendrag av vedtak i alle saker på sin nettside. Erfaringen 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. Enkelte saker med stor allmenn interesse
presenteres i sin helhet i anonymisert form.

Spesialenheten holder årlig flere foredrag for ledere og tjenestepersoner i politiet. Dette omfatter blant
annet politihøgskolestudenter.

Spesialenhetens mål og styringsparametere er fastsatt i tildelingsbrev fra Justis-og
beredskapsdepartementet. l 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, tiipasset enhetens egenart, risiko og vesentlighet. Den

interne styringen gjennomføres bl.a. ved møter i ledergruppen hver annen uke. l tillegg forelegges
sjefen skriftlige rapporter fra ledere i etterforskingsavdelingene om status i saksporteføljen hver annen
måned gjennom året.

Spesialenheten har i 2017 nådd det fastsatte mål- og resultatkravet om at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skal være minst like gode som foregående år ved at saksbehandlingstiden er
redusert fra 183 til 180 dager. Enhetens konkrete resultatkrav om at saksbehandlingstiden skal være
innen 150 dager er ikke nådd.
Sjefen for Spesialenheten har i dialogen med ledere i virksomheten bedt om at det i 2018 legges enda
mer arbeid i aktiv styring av medarbeideres innsats og prioriteringer, og at tiltak som kan hindre at
saker havner i kø ved avdelingene iverksettes tidligere enn det som hittil har vært vanlig.
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mtemKontrøll Q^ risl
Enheten har rutiner for interne kontroller som gjennomføres utfra risiko og vesentlighet. Det er 12017
ikke avdekket vesentlige risikoforhold. Det vises for øvrig til brev datert 15. februar 2018 hvor
Spesialenheten redegjør nærmere for enhetens internkontroll.

Spesialenheten har ingen merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2016.

Kvalitet og driftssikkerhet innenfor IKT-området oppleves i stadig større grad å være helt vesentlig for
enhetens oppgaveløsning. Arbeidsmengden på drift og forvaltning av enhetens IKT-portefØlje har økt
kraftig i løpet av de siste årene. For bl.a. å kunne håndtere krav til sikker drift, besluttet sjefen for
Spesialenheten i november 2017 å lyse ut en stilling som IKT-medarbeider. Styrking av virksomheten på
dette området skal også bidra til at en lykkes med å håndtere krav til digitalisering av arbeidsprosesser.
Videre vil styrkingen gi økt effektivitet ved at enhetens medarbeidere mer effektivt enn i dag kan få
bistand til å løse sine oppgaver og veiledes der oppgaveløsningen krever særskilt IKT-kompetanse.
Den som er ansatt i stillingen tiltrer i april 2018.
For øvrig vises det til pkt. nedenfor vedørende arbeidsgruppen som skal identifisere og beskrive mulige
effektiviseringstiltak er omtalt.

^pfølging av Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 201S-2017
Det fremgår av tildelingsbrevet punkt 5.6.1 at Spesialenheten skal rapportere på oppfølging av
Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017/ jf. krav i
Digitaliseringsrundskrivet. Det vises til Spesialenhetens brev datert l. juni 2012 og 14. mai 2014.
Spesialenheten har som mål om å utarbeide ett dokument som kan danne grunnlag for en relevant
risikovurdering i forhold til informasjonssikkerhet ved alle nye anskaffelser og avrop av tjenester på IKTområdet.

Spesialenheten har kontinuerlig fokus på å effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser ved enheten og
har iverksatt enkelte tiltak, herunder endret rutine for mottak og registrering av saker. Arbeidsgruppen,

som ska! identifisere og beskrive mulige effektiviseringstiltak, er nevnt ovenfor.
Arbeidsgruppens mandat er å vurdere om enheten i dag har arbeidsrutiner som gir riktig effekt av
digitale verktøy, herunder om det er en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom personell med
saksbehandlingsoppgaver og personell i administrative støttefunksjoner. Effekten av mulige tiltak
innenfor følgende områder skal vurderes:
• Rutiner ved mottak av sak, herunder registrering av sak/ innhenting av speilopplysninger og

beslutning om iverksetting av etterforsking.
• Organisering og styring av arbeidet ved ette rforskn i ngsavd elinger, herunder gjeldende
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avdelingsstruktur.
• Involveringen av personer med verv i arbeidet i enheten.

• Innstilling, påtaleavgjørelse og utsending av sak.
Det faller utenfor arbeidsgruppens mandat å foreslå endringer av dagens to" nivå modell/ som anses å

innebære at alle saker som er etterforsket skal avgjøres av sjefen for Spesialenheten. Arbeidsgruppen
skal levere sin rapport til sjefen for Spesialenheten innen l. september 2018.

nU^v ia^nsng i statisg^ virt(so6T6hetei
Spesialenheten har hatt møter med opplæringskontoret OK stat om mulige lærlingplassser i
Spesialenheten. Det ble vurdert å ta inn lærling i IKT-servicefag og kontorfag fra høsten 2018. Det anses
med bakgrunn i kontakten med opplæringskontoret OK stat vanskelig for enheten å tilfredsstille krav til
faglig ledelse. Dette gjelder både i forhold til kapasitet og kompetanse.
Spesialenheten har inngått avtale med Sonans karriere/ somertiltaksarrangørforNAV, og har i dagen
kandidat i arbeidspraksis ved administrativ stab.

E:vaiueringeff
Justis- og beredskapsdepartementet har i sin hovedinstruks for Spesialenheten for politisaker bedt om
at enheten med jevne mellomrom foretar brukerundersøkelser blant enhetens brukere. l tråd med

dette gjennomfører enheten i 2018 en brukerundersøkelse rettet mot politidistriktene og politiets
særorganer.

Besvarelsene vil bli brukt i Spesialenhetens vurdering av måloppnåelse, og identifisering av forhold
knyttet til vårt arbeid som bør endres for å oppnå økt brukertilfredshet.
Brukerundersøkelsen er sendt politimester/leder for særorgan. Selv om spørsmålene i undersøkelsen er

utarbeidet med tanke på besvarelse i politiet, er undersøkelsen også sendt til statsadvokaten bete ne.
Dette gjøres for at embetene skal være orientert om undersøkelsen og for at embeter som finner det

riktig kan avgi svar eller på annet vis kommentere Spesialenhetens arbeid. Politidistriktene er gitt
svarfrist til l. mars 2018.

Ijkesti
Tabellen nedenfor er utarbeidet etter mal «Registreringsskjema fortilstandsrapportering» i veileder for
statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten.
Kjønnsba lanse
Menn %

Kvinne %

Totalt i virksomheten

39%

61%

Lønn" gj.snitt pr. mnd
Menn (kr/%)
69 069 / 100 %

Kvinner (kr/%)

54656/79%

Ledergruppen

25%

86%

99 967 / 100 %

74 272 / 74 %

Saksbehandlere - jurister

33%

67%

56638/100%

54 809 / 97 %

Spesiaietterforskere

63%

37%

50604/100%

50 793 / 100 %

100 %

Saksbehandlere - administrasjon

Deltid

5,6%

2,8 %

Midlertidig ansatte

5,6 %

Foreldrepermisjon

2.8%

Legemeldt sykefravær

1%

38 749 / 100 %

1,6 %
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Spesialenheten har pr. 1.2.2018 35 faste stillinger. 20 kvinner (57 %) og 15 menn (43 %). l tillegg er det
utnevnt 12 advokater på verv. Av disse er 9 menn og 3 kvinner. Ledelsen iSpesialenheten består av to

menn (33 %) og fire kvinner (67 %) hvorav en av mennene og en av kvinnene er advokat på verv.
Dersom en gjør beregninger i forhold til fast ansatte ledere er kvinneandelen 75 %. Personell lønnes likt
i den enkelte stillingskategori uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.
Spesialenheten har en medarbeider med språklig og etnisk minoritetsbakgrunn. Enheten har som mål å
ha et inkluderende arbeidsliv og det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile
befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk
bakgrunn. Dette fremgår i Spesialenhetens stillingsannonser. Dersom det er kvalifiserte søkere med

nedsatt funksjonsevne eller annen etnisk bakgrunn til nye stillinger innkalles minsten søker til intervju.
Spesialenheten har ved rekruttering krav tit god norskkunnskap, både muntlig og skriftlig. Enheten har
ikke funnet ulikheter eller andre utfordringer knyttet til likestilling/ og det er ikke vurdert som
nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling.

^rsonal^Oiiti
Spesialenheten har god og tett dialog mellom ledelsen/ de tillitsvalgte og de øvrige medarbeiderne i
virksomheten, og det er etablert ulike arenaer for dette. Det avholdes møte i arbeidsmiljøutvalget to
ganger pr. år med bl.a. oppfølging av særavtale om arbeidstidsbestemmelser og unntak fra

arbeidsmiljøloven. Enheten har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv, l den forbindelse er det
etablert rutiner for å følge opp målsettingene som er nedfelt i avtalen. Det er utarbeidet HMS
handlingsplan med flere tiltak som bl.a. ska! begrense sykefraværet. Overordnet og omforent mål er

som følger:
Spesiaten heten for politisaker skat kjennetegnes av verdiene godt ytnngskiima og framoverlent.
Arbeidsmiljøet i Spesialenheten skal oppleves tilrettelagt for mestring og trivsel - både
individuelt og som enhet. Frihet under ansvar er en viktig faktor for å skape en slik tilstand.
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, l tillegg er Spesialenheten 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.

Spesialenheten gjennomfører Jevnlige medarbeiderundersøkelser. Undersøkelsen som bie gjennomført
høsten 2017 viser i all hovedsak at de ansatte er fornøyd med Jobben og at arbeidet er utfordrende på
en positiv måte. Det er god trivsel blant ansatte ved enheten.

l HMS-handlingsplan har virksomheten som mål at sykefraværet skal være under 4%. Sykefraværet i
Spesialenheten var i 2017 3,47 %, og er således innenfor målet.
Tabellen nedenfor viser hva sykefraværet har kostet for virksomheten i 2017, og hvor mye enheten har
fått refundert fra NAV som følge av legemeldt sykefravær og fødselspermisjon.
Kostnad

Refusjon fra

NAV

Netto kostnad

Fødselspermisjon

555 117,03

-416 520,00

138 597,03

Kostnad legeme Idt fravær

394 172,81

-279 328,00

114844,81

-695 848.00

403 700.24

Kostnad egenmeldt fravær

150 258,40
l 099 548,24

150 258,40
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Spesialenheten har oppdaterte risikovurderinger (ROS-analyse) av sektormålene i tildelingsbrevet for
2017. Generelt er risikovurderingene gode og inkluderer også forslag til risikoreduserende tiltak.
Risikovurderingene presenteres for ledergruppen og de tillitsvalgte, og oppfattes som bevisstgjørende.
Spesialenheten vurderer risiko og sårbarhet innenfor sitt ansvarsområde kontinuerlig. ROS-analysen

revideres jevnlig, og ble sist gjennomført i september 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

etterutdanning/ 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 skal i 2018 oppdatere virksomhetens instrukser og planverk knyttet til beredskap.

V. Vuial
Utfordringen for Spesialenheten framover oppfattes å være å løse oppgaven raskere og med samme
kvalitet. Som følge avendringer i samfunnet og ny teknologi/er det grunn til å regne med at oppdraget
framover vil bli mer komplisert. Vi vet også at ressursene som kan disponeres vil bli knappet noe inn på.

Spesialenhetens bevilgning ble i 2017 økt med 1,5 mill. kroner for å styrke grunnbemanningen og gi rom
for nødvendig kompetansehevingstiltak. Dette bidrar til å styrke organisasjonen, men det kan ikke
påregnes at styrkingen vil gi rom for kompetansehevingstiltak og gi flere stillinger i virksomheten i 2018.
Enheten vil i 2018 ha betydelige ekstraordinære kostnader knyttet til ankeforhandlingen.
Enhetens opplevelse er at mange av sakene som i dag kommer til behandling er av en annen og mer

krevende karakter enn tidligere. Flere saker reiser spørsmål knyttet til viktige temaer i
samfunnsdebatten, som politiets metodebruk, politiets evne til å etterforske alvorlig kriminalitet/
varsling i politiet, og borgernes trygghet. Et eksempel på det siste er Spesialenhetens etterforsking i
sammenheng skredulykken på Svalbard i desember 2015. Eksempler på andre saker som kan kreve stor
etterforskingsinnsats er saker om korrupsjon og seksuallovbrudd. Sakene som her nevnes avviker fra

det som synes lagt til grunn å være en typisk sak for Spesiaienheten forut for opprettelsen i 2005. Den
gang var det særlig saker som gjaldt anklager om fysiske maktovergrep fra politiet mot innbragte og
pågrepne som fikk oppmerksomhet.
Etterforskingsavdelingene iSpesialenheten er små. Oppgaver som stiller større krav til
etterforskingsinnsats, og/eller inneholder nye faglige spørsmål for avdelingene/vil nødvendigvis kunne
føre til at andre saker blir liggende noe i kø. Det er blant annet av den grunn behov for å vurdere om
det kan gjøres organisatoriske grep som gir større fleksibilitet og effektivitet i ressursutnyttelsen. Det
vises vedrørende dette til omtalen foran av arbeidsgruppen som er nedsatt for å identifisere og
beskrive effektiviseringstiltak i virksomheten.
For 2017 var kravet om ABE kutt 0.323 millioner. For 2018 er det krevd at virksomheten kutter 0,7 %.
Det er varslet at nye ABE vil følge ved kommende års budsjetter. Spesialenheten er en relativt liten
virksomhet der 77 % av utgiftene er lønns- og personalkostnader. Enhetens vurdering er at en har små

muligheter tit å foreta prioriteringer med hensyn til hvor grundig saker skal opplyses før vedtak treffes
eller hvilke saker som skal etterforskes. Spesialenheten skal blant annet i saker der noen er død eller

alvorlig skadet i sammenheng med politiets eller påtalemyndighetens tjenesteutøvelse iverksette
etterforsking selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbar handling. Det er for den øvrige del av
porteføljen ikke mulig å se for seg at saker som retter anklager mot politiet kan henlegges på grunn av
manglende saksbehandlingskapasitet. En prioritering ut fra kapasitetsvurdering vil kunne svekke
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publikums tillit.
Det vil trolig framover være vanskelig å finne områder for effektivisering som ikke berører forhold som
er ment å gi en særlig kvalitet til ordningen. Spesialenheten har som mulige områder for kutt og
effektivisering tidligere blant annet pekt på avvikling av ordningen med personer på verv og mindre
skriftlighet i vedtak og begrunnelser.
Det er ved opprettelsen av Spesialenheten vist til at politiets særorganer vil være en ressurs for
enheten. Se Innst. O. nr. 15 (2003-2004) pkt. 5. Spesialenheten har rekruttert etterforskere som er

generalister og har vært av den oppfatning at det ikke er mange nok oppdrag for enheten som stiller
krav til særskilt kunnskap innenfor områder som kriminalteknikk, sikring og analyse av elektroniske spor
mm, til at det vil være effektivt å opprette stillinger og etablere et fagmiljø i virksomheten for å løse
denne type oppdrag. Spesialenheten er i sin oppgaveløsning i mange saker avhengig av bistand, som i
hovedsak har vært gitt fra Kripos.
Samarbeidet med Kripos er godt, Kripos har allikevel pekt på at bistand til Spesialenheten ikke er en
oppgave som er beskrevet eller særskilt finansiert i tildelingen fra Politidirektoratet. Kripos må vurdere
behoviSpesialenheten mot andre oppdrag. For Kripos er det også utfordringer forbundet med at
Spesialenhetens behov for bistand kan gjelde oppgaver på et enklere nivå enn den type bistand som
Kripos gir til politiets virksomheter, som har egne kriminalteknikere og kan gjennomføre de fleste
former for enklere sporsikring. Spesialenheten er i dialog med Riksadvokaten og Kripos om enhetens
bistandsbehov. Etter enhetens vurdering vil et fortsatt samarbeid med Kripos være det som er best
egnet til å bygge tillit til at undersøkelser i enhetens saker utføres uavhengig av politidistriktene og med
høy grad av profesjonalitet.
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VI, Årsregnskap
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Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske
saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar
handling i tjenesten.
Spesialenheten er ikke en del av politiet eller den ordinære påtalemyndighet. Enheten er en uavhengig
organisasjon, som er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (sivilavdelingen).
Spesiatenheten 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.

BdireHelse
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. Spesialenheten har i samråd med Justis- og
beredskapsdepartementet vedtatt å føre og rapportere sitt virksomhetsregnskap iht. de anbefalte
statlige regnkapsstandardene (SRS). Se nærmere omtale under regnskapsprinsippene.

Spesialenheten hadde i budsjettåret 2017 på kap.460, post 01 disponibelt 46,950 millioner kroner
inkludert overført mindreforbruk fra 2016 og kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2017. Se nota A.
Forbrukt henhold tilSRS pr. 31.12.2017 er 45,062 millioner kroner (eks. avskrivninger og pensjoner som
er resultatnøytrale poster). Ca. 77 % er knyttet til lønn og sosiale kostnader,
22 % gjelder øvrige driftskostnader og l % til investeringer. Lønnskostnader og andre driftskostnader er
tilnærmet på samme nivå som i 2016. Se note 2 og 5 for nærmere spesifikasjon.
Spesialenheten har også i 2017 hatt ekstraordinære kostnader i forbindelse med hovedforhandling i sak
hvor tjenesteperson i Oslo politidistrikt var tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.
Kostnader bokført på saken (prosjekt) i 2017 er i hovedsak utgifter til avgitt personell fra Kripos, overtid
og reisekostnader egne ansatte. Kostnadene bokført på saken i 2017 beløper seg til 2,168 millioner
kroner og er dekket inn ved ordinær tildeling, l 2016 var kostnadene på saken bokført med 1,57
millioner kroner.

For Spesialenheten, som er en bruttobudsjettert virksomhet, er det forskjeller mellom det periodiserte
virksomhetsregnskapet (SRS) og benyttet bevilgning i henhold til rapportering til statsregnskapet.
Forskjellene skyldes at det benyttes ulike regnskapsprinsipper i de to regnskapene. Rapportert til
statsregnskapet på kap. 460, post 01 pr. 31.12.2017 er 45,135 millioner kroner. Differansen mellom

SRSog kontantrapportering forklares med endring i betalbare poster 0/041 millioner kroner/og for
mva. på skyldig leverandørgjeld pr. 31.12.2017 0,032 millioner kroner i kredit. Til sammen 0,073
millioner kroner. Ved hensyn til endring i betalbare poster xxx millioner kroner og 0,049 millioner
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kroner som er belastet av Justis- og beredskapsdepartementet på kap. 460, post 01 har Spesialenheten

i 2017 et mindreforbruk på 1,767 millioner kroner. Se note B.
Ubrukt bevilgning skyldes i hovedsak at investeringer og planlagte aktiviteter på IKT-området på grunn
av kapasitet er utsatt til 2018. Videre har virksomheten gjort flere tilpasninger for å redusere kostnader
slik at en kan møte 2018 og de forestående ekstraordinære kostnadene knyttet til ankeforhandiing i
Borgarting lagmannsrett. Det er også noe lavere kostnader til advokater på vervenn budsjettert.

Mindreforbruket på 1,767 millioner kroner er søkt overført til 2018.
Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2017 1,353 millioner kroner og består av skyldig
skattetrekk. Se oppstilling av artskontorapportering.
Beslag
Spesialenheten forvalter ikke-statlige midler fra beslag i straffesaker. Midlene inngår ikke i Statens
konsernkontoordning, men fremkommer i balansen. Se note 9 og 10.

Revisjonsofdning
Riksrevisjonen er ekstern revisor. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert/ men revisjonsberetning vil
foreligge innen l. mai. Revisjonsberetning for 2016 foreligger uten merknader.

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

Hamar/15. februar 2018
/
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Jan Egil Presthus
Sjef for Spesialenheten for politisaker
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Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i
bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold ti! krav i
bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av

november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.
Oppstillingen av bevitgningsrapporteringen og a rtskonto rapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene 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 a rtskonto rapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene/
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til

hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen "Netto rapportert til
bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene.
Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i
bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året men
har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte
opPSJØrskonto ved overgang til nytt år.
Sevilgningsrappofteringen
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en
nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.
Bevilgningsrapporteringen 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). OppstilHngen 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 bevilgningsoppstiliingen. 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 bevilgningsoppstiliingen.
Spesialenheten har ikke belastet andre budsjettkapitler i 2017.
ArtskcHii:orappot'teringen

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. Artskontorapporteringen viser regnskapstall
virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.
Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og
derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen.
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Oppstiiling av beviigningsrapportering pr. 31.12.2017
Ufgiftskapittc]

Kapittel navn

'0460

Driflskapittel
Nettoordning for mva i staten

'1633

Post

Posttekst Note

iamlct tildeling*

A/B
7A

01
01

46950000
o
46 950 000

Sum ut gift s fort
Inntekts kapittel

Kapittel navn

5309
5700

Gnippeliv
Arbeidsgiveravgift

Post

Samlet tildeling*

Posftekst

29
72

7A
7A

Sum inntektsforl

mindre utgift

1815363

45 134637
9654961
46 100 133'
Regnskap 2017

o
o

45522|
4272913]

o

43184351

Merinntekt og
min(lrcinntekt(-)

41 781 698

Netto rapportert til hevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer
60088401 Norges Bank KK /innbetalinger

701 760

7A

7A
7A

60088402 Norges Bank KKAil bet al inger
704285 Endring i mellomværende med statskassen

-42 533 897

50440
o

Sum rapp or f er f

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapct(31.I2)

704285

Merutgift (-) og

Regnskap 2017

Mellom værende med statskassen

18.12.2017

31.12.2016

-t 352531

-1402971

Endring

50440

Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post
46.001

Overført fra i

fjor

508 000

Arets

tildelinger

46 442 000

Samlet

tildeling
46 950 000
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Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år
Stikkord

Kapittel og post

46001

Driftsutgifter

Memtgift(-)/
mindre utgift

Utgiftsført av andre

Memtgift(-)/

iht. avgitte belastnings- mindreutgift etter avgitte

815363

fullmakter(-)
-48 705

belastnings-fullmakter

1766658

Merinntekter /
mindreinntekter(-)
iht.
me rinnte kt sful l må

Omdisponering fra

postOl til 45 eller ti] Innsparinger(- Sum grunnlag for
post 01,21 fra neste
års bevilgning

)

overføring

l 766 658

Maks.
overførbart
beløp*

2 322 100

Mulig

overførbart
beløp beregnet
av virksomheten

l 766 658

*M3ksimdlt bdøp som kan overføres er S% 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 årlig rundskriv R-2 for mer
detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.
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Belastet av Justis- og beredskapsdepartementet

Muijg overførbart beløp
Spesialenhetens ubrukte bevilgning på kapittel/post 046001 beløper seg til kr. 1 766 658. Da Beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføring til neste budsjettår.

K3V

tskontorappoiftering

2017

2016

o
o
o
o
o

o

Utbetalinger til lønn

34 724 269

30 365 967

Andre utbetalinger til drift

10032404

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- ogleieinnbetalinger
Andre innbetalinger
Sum innbetalinger fra drift

o

o
o
o

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
9367214.

Sum utbetalinger til drift

44756673

39733 181

Netto rapporterte driftsutgifter

44 756 673

39 733 181

o
o

24

377 893

470928

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapct
Innbetaling av finansinntekter
Sum investerings- og finansinntekter

24

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til investeringer
Utbetaling til kjøp av aksjer
Utbetaling av finans ut gifter

o

72

o

o

Sum investerings- ogfinansutgifler

377965

470 928

Netto rapporterte investerings- og tinansutgifter

377 965

470 905

o

o

o

o

o

o
o

Innkrcvingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvtrksomhet og andre overføringer III staten

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Snm tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref, kap. 5700, inntekt)

o

45522
4272913

46989
3 738 423

965 496

834446

Metta rapporterte utgifter på fe lleskapttle r

-3352939

-2950965

Netto rapportert til bevilgningsregnskapef

41 781 698

37 253 121

2017

2016

Netloføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)

Oversikt over mellomværende med statskassen

Kiendeler og gjeld
Fordringer

o

Kasse

o

o
o

-1352531

-1402971

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen gield
Sum mellomværende med statskassen

o

o

o

o
o

-) 352531

-l 402971

o
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Virksomhetsrc^nsktip - prinsipper

Spesialenheten for politisaker har i 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).

Fransaksjonsbyserte inntekter

Spesialenheten har ikke transaksjonsbaserte inntekter

inntekter fra bevilginger og inntekt fra tilskudd og overføringer

Inntekt fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og overføringer resultatføres i den perioden da
aktivitetene som inntektene er forutsatt å finansiere er utført, det vil si i den perioden kostnadene

påløper (motsatt sammenstilling).
Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på anskaffelsestidspunktet, men
avsettes i balansen på regnskapslinjen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler.
l 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

Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning, kostnadsføres i takt med at aktivitetene utføres.
Pensjoner

SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er
følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen som
tilsvarer NRS 6. Arets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til Statens pensjonskasse

(SPK).

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.
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Kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere m.m.) med utnyttbar levetid på 3 år eller mer er
balanseført som egne grupper.

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn
balanseført verdi.
Investeringer i aksjer og andeler

Spesialenheten har ikke investert i aksjer og andeler.

Klassifisering og vurdering av omiøpsmidier 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.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Beholdning av varer og drifts materie 11
Spesialenheten har ikke varer for salg eller driftsmateriell.
Fordringer
Fordringer er oppført! balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Statens kaoital
Spesialenheten er en bruttobudsjettert virksomhet. Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler er finansiert av avregnet med statskassen.

Brutto budsjetterte virksomheter presenterer ikke konsernkontoene i Norges Bank som bankinnskudd.
Konsernkontoene inngår i avregnet med statskassen.
Avregninga r
Spesialenheten er en bruttobudsjettert virksomhet. Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler er finansiert av avregnet med statskassen.
Brutto budsjetterte virksomheter presenterer ikke konsernkontoene i Norges Bank som bankinnskudd.
Konsernkontoene inngår i avregnet med statskassen.

Statens finansiering av immaterielle eiendeler oe varige driftsmidler
Avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler viser inntekt fra
bevilgninger og tilsvarende som er benyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler.

ige rammebetingeiser

Selvassurandørprinsippet
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster! balanse eller
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resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser..
Statens ko nsernkontoo rd n ing
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 tilføres ikke likvider gjennom året.
Virksomhetene har en trekkrettighet på sin konsernkonto. For brutto budsjetterte virksomheter
nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt regnskapsår.
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[esultatfegnsk^p

Driftsinntekter
Inntekt fi'a beviteninser

Note

31.12.2017

31.12.2016

l

45 139389
o
o
o
o
45 139 389

44645518
o
o
o
o
44 645 518

o
34710002
455711
o
9 973 605
45 139 318

o
34 684 958
543 550
o
9417033
44 645 541

72

-24

o
72
-72

24
o
24

c

o

c
o

o
o

c
c
o

o
o
o

c
c
o

o
o
o

Inntekt fi'a tilskudd og overføringer
Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnader
T janns kostnader
Avskrivninger på vange driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader

2
3,4

5

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finanssinntekter os finanskostnader

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avreaning med statskassen (bruttobudsietterte)
Sum avresninser os disponerinser

[nnkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Aveifler og gebyrer direkte Ul statskassen
Avregning med statskassen innkrevlngs virksomhet
Sum Innkrevins.svirksomhet os andre overførlnser til staten

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd lil andre
Avre&ning med statskassen tilskuddsforvaltnin&.
Sum tilskuddsforvaUnws. os andre overføiinser fra staten

_6_
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EIENDELER

Note

31.12.2017

31.12.2016

A. Anleggsmidler
l Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikUng
Programvare og lignende rettigheter

3

Immaterielle eiendeler under utførelse
Sum immaterieHe eiendeler

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Drifisløsøre, inventar, verktøy og lignende

4

Anlegg under utførelse

o

187205
o
187 205

o
o

l 244 629

o

o
/ 244 629

Infrastruktureiendel er
Sum varise driftsmidler

Ill Finansielle anleggsmidler

o

164 248

o

f 64 248

o

o

l 345 405
o

o

l 345 405

o
o
o

Investenngei^iaks[er og andeler

Obligasjoner
Andre fordringer

Sumfmansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

o

o

o

o

o

1 431 834

1 509 653

B. Omløpsmidler

l Beholdning av varer og driftsmateriell

II Fordringer
Kundefordringer

Opptjente, ikke fakurerte inntekter
Andre fordringer

8

Sum fordringer
Hl Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd
Kontanter og lig-iende
Sum bankinnskudd, kontanter os lis^nde

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

o

o

Beholdninger av varer og driftsmåten el l
Sum beholdning av varer og, dr'iftsmateriel]_

9

o

o

o

o
o

o
134 74é
134 746

3658C

-63
-63

36544

o

c
36580

36544

171 32€

36481

1 603 16C

1 546 133
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vlS

fa! og gjdd
Note

31.12.2017

31.12.2016

o

o

-5 759 588
-5 759 588

-5 857 89]

l 431 834
/ 431 834

l 509 653

-4 327 754

-4 348 238

c
o

o
o

c
o

o
o

220 56;

58844
l 402 971
543 459

C. Statens kapital
l Virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital

11 Avregninger
Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)

7

Sum avresninser

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

3,4

Swn_statens finansiering av immaterief le eiendeler os vcifise driftsmidler

Sum statens kapital

-5857891

l 509 653

D. Gjeld
l Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninftcr langsiktige forpliktelser
Sum_avsetnm^er for lansslktise forpliktelser

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen lanssiktissJeld

Ill Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

l 352531
546 18i
2727311

Skyldig skatletrekk

Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Mottatt forskuddsbetaling

(

2681569
o

I 084 31(
5 930 9 H

l 207 528
5 894 37 S

Sum gjeld

5 930 91^

5 894 371

Sum statens kapital og gjeld

1 603 16(

1 546133

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig sfeld

10
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Note 1 Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra bevilgninger*
- brutto benyttet ti l investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
+ utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt iimtekt Ira avsetning knyttet til investeringer (bokført verdi avhendedc anleggsmidler)
+ inntekt til dekning av pensjonskostnader**

31.12.2017

31.12.2016

45061 571

40 002 367

455711
o
o

543 550
o
4 570 529

45 139 389

44645518

45 139 389

44645518

-470 928

-377 893

- utbetaling av tilskudd til andre
Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)
Sum inntekt fra bevilgninger
^Vesentlige iHdeUnger kan spesifiseres på egne linjet:
**Virksomheten betaler pensjonspremie fra S.januar 2017. Se omtale note 2.

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra Norges forskningsråd
Tilskudd fra andre statlige virksomheter

Tilskudd fra EU

Andre tilskudd og overføringer
Sum inntekt fra tilskudd og overferinger

Inntekt fra gebyrer
Gebyrer
Sum inntekt fra gebyrer

Salgs" og leieinntekter
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
Prosjcktinntekter (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri)
Inntekter fra imdervisiiinggoppdrag
Sum salgs- og leieinntekter

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

Sum driftsinntekter
Grunnlag for inntcktsfering av utgifts bevilgning

Kontantprinsippet
Kapittel og post

046.0QJ
Sum

Utgiftsbevilgning
(samlet tildeling)

46 950 0001

limte kts bevilgning

Rapportert iuntckt

Periodiseringsprinsippet
Maksimalt beregnet

Inntektsført bevilgning

gruunlag for
iimte ktsføring

46 950 000
46 950 000

45 061 571

Denne tabellen viser mottatte bevilgninger etter kontantprinsippet sammenholdt med inntektsført bevilgning i virksomhets regn skapet etter
periodiseringsprinsippet,
Kolonnen for utgiftsbevilgning består av bevilgninger overført fra foregående budsjettår og årets bevilgninger, redusert for avgitte belastningsfullmakter.
Kolonnen forinntektsbevilgning 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 forinntektsføring er utgiftsbevilgningen redusert med det laveste av
betøpene i kolonnen for henholdsvis inntektsbevilgning eller rapportert inntekt.
Inntektsført bevilgning ivirksomhetsregnskapet kan normalt ikke overskride beløpet som fremgår i kolonnen maksimalt beregnet grunnlag for inntektsforing.
Inntektsført bevilgning i virksomhets regn skapet følger prinsippet om motsatt sammenstilling. Det vil si at inntekt fra bevilgning skal sammenstilles med påløpte
kostnader i perioden. Mottatte belastningsfullmakter er inntektsført med trukket beløp.
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Note 2 Lønnskostnader
31.12.2017 31.12.2016
Lønn

Advokater på verv
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader*
Sykepenger og andre refusjoner (-)
Andre ytelser **
Sum lønnskostnader

Antall årsverk

23514022

l 609 893

22 401 268

2 797 007
4 276 454

2 873 693

2115005
2712715
4 282 864
3537221

-695 848

334 780
34710002

-716336

352 222
34 684 958

33

33

* Nærmere om pensjonskostnader
For virksomheter som er omfattet av rundskriv R-118:

Fra og med l .januar 2017 betaler virksomheten pensjons premie til SPK, For 2017 er arbeidsgivers andel av
pensjonspremien 12 prosent. Premlesatsen for 2016 var av SPKestimerttil 15,1 prosent.

Andre ytelser**
Kto 5330 Honorarer
Kto 5340TolketJenester
Kto 5341 Lønn renholdere
Kto 5900 Gavertil ansatte
Kto 5910 Kantinekostnader

Kto 5920 Gmppeliv
Kto 5930 Yrkesskadeforsikring

Kto5961Velferdsmidler
Kto 5990 Annen personalkostnad
Kto 5992 Bedriftshelsetjeneste

19510

26047
2786

33023
43702
45522
20266
14849
87969

27415
41220
46988
20866
12185
83948
90764

o
o

69940
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Note 3 Immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.

Tilgang i året

Avgang anskaffelseskost i året (-)
Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i året

Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivningcr 01.01.
Nedskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Ordinære avskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger avgang i året (-)
Balanseført verdi 31.12.2017

Immaterielle

Forskning og

Programvare

utvikling

og lignende

eiendeler

rettigheter

under utførelse

o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
o
o

363 123
32231
o
o
395 354
o
o
198 875
9274
o
187 205

o'

o
o
o
o
o
o

363 123
32231
o
o
395 354
o
o
198 875
9274
o
187 205

Ingpn
Avskrivningssatser (levetider)

5 år/ lineært

avskrivning

Anlegg 1030 Public 360-lisenser
Anlegg 1031 Lisenser videokonf. utstyr

Anlegg 1044 Lisenser
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Note 4 Varige driftsmidler
Tomter Bygninger og Maskiner og Drifcløsøre, Anlegg under Infi-astruktur-

Sum

annen fast transportmidler inventar, utførelse eiendeler
eiendom verktøy o.l.

AnskaFTelscskost 01.01.

o

Tilgang! året
Avgang anskaffelseskost i året (-)

o

o

o
o

Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i året
Ans kctffels es kos f
Akkumulerte nedskrivninger 01.01

o

o
o
Q

o

o

o
o

Ordinaere avskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger avgang i ard (-)
Baianseført verdi 31.12.2017

o

o

o

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

o

o

o

Nedskrivninger i året

o
o
o
o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o
5 529 998
o
o
3838931
446 438

Avskrivningssatser (levetider)
Avhendelse av varige driftsmidler \_2G\Tl
Salgssum ved avgang anleggsmidler
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler
= Regnskapsmessig gevinst/tap

dekomponert

avskrivning

lineært

o
o
o

o

o
o

3-15 Sr lineært

o
o
o

3-15 år lineært

o

o

o
o

Tngen

Virksomhets-

avskrivning

spesifikt

o

o

o

o

o

o
l 244 629

o

o
o
o
o

o

l 244 629

o
o

o

o

o

o

5 184 335
345 662
o
o
5 529 998
o
o
3838931

o

o

10-60 år
Ingen

o

o
o
o
o

5 184335
345 662

o

446 438

o

o
o

o
o

o

Auskriuningsperiode 3 år
1038 Pool - pc 2015

1039 Sener (SAN løsning)
1040 SAM lagring
1041 Fibre Channel Switch
1042 Pool - pc 2016
1043 Pool - pc 2017
Avsh ri vnings periode 5 år
1032 Utstyr til videokonferanse

Avskrivningsperiode 10 år
1008 Møterom/fellesrom
1009 Felles rom
1015 Videoavhørsutstyr
1016Videokonferanseutstyr
1022Kontorstoler

1023Verdiskap
1027 Møteromsmebler Oslo
1028 Konferansemøbler Hamar
1019 Fast telefoner 2010
1020 Fast telefoner 2011
1045 Pool kontormøbler
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Note 5 Andre driftskostnader

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 leiebeløp i henhold til leieavtaler*

31. 12.2017

31. 12.2016

3 852 974

o
o
583 495
547 060
198 444
83609
l 704 386
l G59 205

3 669656
o
11065
520 129
510 494
292 241
54344
l 904 725
l 159 314

l 344 432
9 973 605

l 295 066
9 417 033

o

Varighet
mellom ett og
fem år

Husleieavtaler

31532

o

Varighet over

Sum

fem år

2 969 762

Leieavtaler knyttet til immaterielle eiendeler

3 001 294
o

o
o

Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler
Øvrige leieavtaler

3 001 294

Sum leieavtaler
Kun vesentlige leieavtaler er spesifisert.
Kjøp av fremmede tjenester **

6700 Regnskaps og revisjonstjenester
6710 Kjøp av tjenester/utvikling til IKT løsninger
6720 Kjøpavtjenstertil løpende IKT oppgaver
6790 Kjøp av andre fremmede tjenester
6791 Kjøp av tjenester til tolking/oversettelse
6792 Kjøp av registertjenester
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 semionarer eksterne

6891 Annen kontorkostnad
6900 Telefoni og datakommunikasjon

29531
156418
515 275
209 382
88128
1752
703 899

27301
137 370
478 628
193 590
141 323
3772
922737

76716
33463
78315
106 114
5921
19988
30261
157 676
19682
47439
23863

85197
48393
35294
117 242
21471
25556
19710
131 290
41277
61949
28315
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6901 Datakommunikasjon 357 226 295 885

6903 Mobiltelefon bruk 75 037 103 269
6940 Porto 130 668 152 394
7000 Drivstoff 39 236 21 696
7020 Vedlikehold kjøretøy 38 247 73 323
7040 Forsikring og årsavgift 5 261 7174
7090 Annen kostnad transport m. 31454 14699
7350 Representasjon 39 968 6 887
7770 Bank og kortgebyr 2723 2461
7790 Annen kostnad 25 172 l 572

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
31.12.2017 31.12.2016
Finansinntekter
Renteinntekter

Valutagevinst (agio)
Utbytte fra selskaper
Annen finansinntekt
Sum

o
o
o
o

finansinntekter

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer

Valutatap (disagio)
Annen finanskostnad

o

24

o
o

O

24

o
o
72
o

Sum finanskostnader 72
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Note 7A Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

(bruttobudsjetterte virksomheter)
A) Avregnet med statskassen

31.12.2017 31.12.2016

Tmmatcricllc eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidl
Sum
Finansielle anleggsmidler

187 205

164 248
l 345 405
-l 509 653

22957
-100776

o

77818
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
134 746
36580

o
o
o

36544
36481

o
o
o
134809
36
134845

o
o
o

o
o
o

o
o
o

-220 565

-58 844

-161 721

-546 188

-45 741

l 244 629

1431834
o

Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Omløpsmidler

Sum
Beholdninger av varer og driftsinateriell
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Avsetninger langsiktige forpliktelser

Øvrig langsiktig gjeld
Sum

Leverandørgjeld

-63

171 326

Sum
Langsiktige forpliktelser og gjeld

Kortsiktig gjeld

Endring

50440

Skyldig skattetrekk

l 352531

Avsatte feriepenger
Mottatt forskuddsbetaling

2727311

-1402971
-543 459
-2 681 569

-5 930 914

-l 207 528
-5894371

123 209

-5 759 588

-5 857 891

98303

Skyldige oflentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
Sum
Avregnef med statskassen^

o
1084319

o

-2729

o

-36 542

Finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler fremgår som hovedregel av regnskaps! injen Statens finansiering av Immate,
eiendeler og varige driftsimdfer. Finansieringen av nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld fremgår som hovedregel av
regnskapslinjen Avregnet med statskassen.

Avstemming av endring i avregnet med statskassen (kongruensawik)

-42 533 897
701 760
-41 832 138

Konsemkonto utbetaling
Konsernkonto innbetaling
Netto trekk konsernkonto

o
o

- Innbetaling innkrevingsvirksomhet og andre overfiøringgr
+ Utbetaling tilskuddsforvaltning og andre overføringer

45 061 571
-4318435
997 271

+ Inntektsført fi-a bevilgning (underkonto 1991 og 1992)
- Gruppeliv/arbeidsgiveravgift (underkonto 1985 og 1986)
+ Nettoordning, statlig betalt mciverdiavgift(underkonto 1987)

o

- Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der avsetningen ikke er resultalført (underkonto 1996)
Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)

-6572

o

Andre avstemmingsposter (spesifiseres)
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto

-98 303

o

Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen

-98 303

Sum endring i avrcgnet med statskassen *
*Swn endring i avregnet med statskassen skal stennne med sum i cndringskolonnen ovenfor.

Diff:
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Note 7B Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (bruttobudsjetterte
virksomheter)
B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2017 31.12.2017
Spesifisering av Spesifisering av Forskjell
rapportert

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler Pfi varige driftsmic
Sinn
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer

Omløpsmidler

Sum
Beholdninger av varer ogdriflsmatcrie!!
Kiind efo rdri nger
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum

Langsiktige forpliktelser og gjeld
Avsetninger langsiktige forpliktelser

Øvrig langsiktig sjeld
Kortsiktig gjeld

Sum
Leverandørgjeld

Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger

Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum

avregning med

mellomværende

statskassen

med statskassen

187205
l 244 629

187205
l 244 629

-1431834

-1431 834

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

134746
36580
171326

o
o
o

134746
36580
171 326

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

-220 565

o
o
o
o

-546 188
-2 727 311

-220 565

l 352531

-546 188

2727311
o
1084319

-t 352531

o

o

-5930914

-1352531

-l 084319
-4578383

-5 759 588

-l 352 531

-4 407 057

Mellomværende med statskassen består av kortsiktige fordringer og gjeld som etter økonomiregelverket errapportcrttil statsregnskapet
(S-rapport). Avregnet med statskassen viser finansieringen av virksomhetens netto omløpsmidler, Netto omløpsmidler består av
kortsiktige eiendeler som beholdninger og kundefordringer, redusert for kortsiktig gjeld som leverandørgjeld og skyldige skatter og avgifter.
Dersom virksomheten har finansielle anleggsmidler eller langsiktige forpliktelser inngår disse i beregningen av avregnet med statskassen.
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Note 8 Andre kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån

Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte leie
Andre forskuddsbetalte kostnader

31.12.2017

31.12.2016

o
o
o
o
o
134746
o

o
o
o
o
o
-63

o
Andre fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer 134 746_-63

Note 9 Bankinnskudd, kontanter og lignende
31.12.2017 31.12.2016
Øvrige bankkontoer - beslag i straffesaker 36 580 36 544

Kontantbeholdninger O _0^
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 36 580 36 544

Note 10 Annen kortsiktig gjeld

Skyldig lønn

Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Avstemmingsdifferanser ved rapportering til statsregnsk

Avsatt pensjonspremie til SPK, arbeidsgiverandel
Annen kortsiktig gjeld - beslag i straffesaker

31.12.2017

31.12.2016

o
895 581
152158
o
o
36580

o
962 814
208 171
o
o
36544

Sum annen kortsiktig gjeld l 084 319 l 207 528
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