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Spesialenheten for politisaker har fra 2014 brukt betydelige ressurser på etterforsking og påtalearbeid i
straffesak mot en tidligere politileder i Oslo politidistrikt. Politilederen, som i februar 2016 etter ordre
fra Riksadvokaten ble tiltalt for medvirkning til innførsel av et meget betydelig kvantum narkotika og for
grov korrupsjon, ble i september 2017 dømt av Oslo tingrett til fengsel i 21 år. Ankesak i Borgarting
lagmannsrett pågikk fra august 2018 til januar 2019. Lagretten svarte i januar 2019 nei på
hovedspørsmål om den pensjonerte politilederen er skyldig i å ha medvirket til innførsel av narkotika,
og ja på hovedspørsmål om han har mottatt en utilbørlig fordel i anledning stilling (korrupsjon). Retten
(de tre fagdommerne) besluttet etter at lagretten hadde avsagt sin kjennelse at saken skal behandles
på ny for andre dommere. Spesialenheten fikk i 2014 og 2015 tilleggsbevilgninger med til sammen 17, 2
millioner til etterforsking av saken. Kostnader utover dette har vært dekket innenfor enhetens
alminnelige bevilgning, t tillegg til lønn for fast ansatte er fra 2014 til 2018 bokført 9,5 millioner kroner
på saken. Tilleggsbevilgninger er da holdt utenfor. Det anslås at til sammen ca. 5 årsverk var fullt ut
engasjert i arbeidet med saken i 2018. Saken vil fortsette å kreve ressurser til den er rettskraftig avgjort.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for avgjorte saker i Spesialenheten i 2018 er 190 dager, l 2017 var
saksbehandlingstiden 180 dager. Spesiatenheten har i 2018 gjennomført en brukerundersøkelse blant
politimestre og andre ledere av virksomheter som er omfattet av enhetens mandat. Brukertilfredshet
blant de aktuelle respondentene må gjennomgående kunne oppsummeres å være høy, dersom det ses
bort fra saksbehandlingstiden. Saksbehandlingstiden omtales i skriftlige kommentarer til undersøkelsen
som uakseptabel høy. Det må antas at anmeldere og andre parter i saker hos Spesialenheten er enig i
politiets vurdering av saksbehandlingstiden.
Antallet registrerte anmeldelser i Spesialenheten var i 2017 lavere enn i foregående år, med til sammen
970 anmeldelser. Antallet anmeldelser er i 2018 igjen tilbake på samme nivå som tidligere, med 1226
anmeldelser.

Spesialenheten har i 2018 påtaleavgjort 1266 anmeldelser. 55 av anmeldelsene har ført til en
straffreaksjon i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse. Andelen saker som har ført til
straff reaksjon er 4 %. Det er reagert med straff mot 30 personer og ett foretak. Det er tatt ut tiltale i to
saker. Begge saker gjelder blant annet misbruk av stilling til å skaffe seg seksuelt omgang. Det er reagert
med forelegg i to saker som gjelder ulovlig bruk av makt. En fullstendig oversikt over saker som har ført
til straffreaksjon er inntatt i Spesialenhetens årsrapport.
Spesialenheten har fra 2015 til 2018 gjennomført avbyråkratisering - og effektiviseringskutt (ABE- kutt)
med til sammen 1,1, millioner kroner. Antall stillinger er i denne perioden redusert med 3,4 årsverk, fra

38 årsverk til 34,6. Antallet etterforskerstillinger var i 2016 18 og er nå 15. Se vedlagte
bemanningsoversikt (vedlegg 3). Spesialenheten er i tildelingsbrev fra Justis- og
beredskapsdepartementet pålagt å arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og å øke
produktiviteten. Enheten har både i 2015 og 2018 gjennomført interne utredninger med formål om å
vurdere tiltak for å effektivisere saksbehandlingen, redusere kostnader og opprettholde riktig kvalitet.
Rapporten fra utredningen i 2018 er ikke ferdigbehandlet i organisasjonen.
Spesialenhetens oppdrag er bredt. Enheten skal forestå en adekvat og grundig behandling av alle typer
anmeldelser som retter seg mot politiets arbeid. På den ene siden av skalaen har vi anmeldelser som er
åpenbart usaklige eller beskriver klart lovlig tjenestehandlinger, og på den andre siden finner vi
anmeldelser som gjelder omfattede bruk av makt og alvorlig personskade, seksuallovbmdd og
korrupsjon. Enhetens behandling skat bidra tit å bygge tillit til at samfunnet behandler atle anklager
mot politiet med nødvendig alvor og grundighet.
Ulikheten i oppdraget er krevende, blant annet med tanke på til enhver tid å skulle prioritere de riktige
sakene, og med tanke på å bygge og utvikle en virksomhet som har høy faglig kompetanse for alle typer
oppdrag.
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Det er ved opprettelsen av Spesialenheten forutsatt at enheten skal kunne anmode om og bestille
bistand fra ulike kompetansemiljø på det fagfeltet hvor den selv ikke kan forventes å knytte til seg egen
kompetanse, for eksempel fra politiets særorganer. (Innst. O nr. 15 (2003-2004) pkt. 5). Politiets og
særorganenes arbeidshverdag, organisering og oppgavefordeling har endret seg i tiden etter
Spesialenhetens opprettelse. Særorganenes oppdrag er i dag mer spesialisert enn tidligere, og
Spesialenheten må forholde seg til en økende forventning om at enheten må kunne forestå enklere og
standardiserte former for sikring av spor og analyser selv.

Betydningen av å sikre og analysere elektroniske spor er i dag viktig i en betydelig andel saker. Dette
kan også gjelde for enklere typer av saker, for eksempel i en sak med påstand om brudd på
taushetsplikt. Både sikring og analyse krever kompetanse som må holdes ved like og oppdateres for at
den skal være relevant.

Det er vanskelig å spå med sikkerhet om framtiden, hvilke typer saker enheten vil få til behandling og
hvor arbeidskrevende de vil være. Et tydelig utviklingstrekk over år har imidlertid vært at både
etterforsking og iretteføring av saker stiller nye og mer omfattende krav enn tidligere. Det er samtidig
vanskelig å se for seg at det vil være ønskelig at den kvalitet som legges inn i arbeidet, og som er av
viktighet for tilliten til Spesialenheten og politiet, kan fires på.
Ansattes representanter i Spesialenheten er bekymret for om det vil være mulig å opprettholde dagens
krav til kvalitet i arbeidet dersom det ikke kan skje noen form for ressursmessig styrking av
virksomheten. Sjefen for Spesialenheten er enig i at organisasjonen i dag er presset/ og at det for å
kunne videreføre og utvikle det gode arbeidet i virksomheten og samtidig nå enhetens mål, er behov
for endring. Virksomheten må, for å kunne tilpasse seg dagens økonomiske ramme, redusere

saksbehandlingstiden, opprettholde og utvikle kompetansen i organisasjonen og se på mer omfattende
strukturelle grep enn det som har vært vurdert tidligere. Det må da vurderes om oppgavefordelingen
mellom enhetene i virksomheten, involveringen av enhetens ulike aktører i straffesaksarbeidet og om
oppbygningen av virksomheten er godt nok innrettet mot å innfri resultatmålene som er satt for
arbeidet.

Hamar, 15. februar 2019

h^%;tK_._,
j|an Egil Presthus
sjef for Spesialenheten for politisaker
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Introduksjon til virksomheten og hovedtal
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.
Følgende sektormål gjelder for Spesialenheten for politisaker jf. omtale i Prop l S (2017-2018) for Justisog beredskapsdepartementet:
• En mer effektiv straffesakskjede.
• Redusere alvorlig kriminalitet.
• Styrke forebyggingen av kriminalitet.
Justis- og beredskapsdepartementet har med bakgrunn i blant annet målene i Prop. l S (2017-2018) og i
risikovurderinger knyttet til måloppnåelse fastsatt følgende mål for 2018 i dialog med Spesialenheten:
• Gjennom etterforskning og påtale av alvorlig kriminalitet i politiet, informasjonsarbeid og
erfaringslæring i politiet og påtalemyndigheten skal Spesialenheten 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.
• Spesialenheten 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 2018 skal være minst like gode som foregående år.
Spesialenheten for politisaker har ansvar for å fastsette konkrete resultatkrav for
styringsparameteren.

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.

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 i Hamar, 9 i Oslo, 3 i Trondheim og 4 i Bergen. l tillegg til fast ansatte medarbeidere
deltar 10 personer som er oppnevnt på verv i arbeidet med saker i Spesialenheten. Ordningen med verv
understreker enhetens uavhengighet og skat bidra til åpenhet og tillit.
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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
1 IKT seniorrådgiver
1 IKT rådgiver

Administrativ stab
Adminsitrasjonssjef
1 rådgiver
4førstekonsulenter/seniorkonsulenter

Etterforskingsavdeling

Etterforskingsavdeling

Midt-Norge og Nord-Norge

Vest-Norge

Leder (advokat på verv)
1 etterforskingsleder

Leder (advokat på verv)

2 spesialetterforskere

3 spesialetterforskere

3 advokater på verv

2 advokater på verv

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge

Leder (fast)

3 etterforskingsledere

1 etterforskingsteder

10 spesialetterforskere
1 seniorkonsulent
3 advokater på verv

Presentasjon av utvalgte hovedtaii
Spesialenheten er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet. Bevilgningen over statsbudsjettet i 2018 var 46,352 millioner kroner.
Spesialenheten utarbeider sitt virksomhetsregnskap etter periocliseringsprinsippet/ i henhold til de
statlige regnskapsstandardene SRS, i tillegg til den ordinære statsregnskapsrapporteringen som følger
kontantprinsippet. For nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.

Nøkkeltail for årsregnskapet
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 2015, 2016, 2017 og 2018. Nærmere
omtale fremgår i del VI. Årsregnskap.
Beløp i hele 1000 kroner

2015

2016

2017

2018

35

33

33

31

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

46641

40712

46950

48934

Lønn og sosiale utgifter inkl. pensjonskostnader **)

34871

32570

33100

34876

3313

2413

1837

2016

884

882

1007

1133

2993

923

704

749

101,4 %

98,8 %

96,1%

96,7

Antall årsverk

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

*) Fra 2017 er pensjonskostnader Inkludert i samlet tildeling
**) Eksklusive honorarer til advokater på verv
***) Fra 2017 inkludert pensjonskostnader
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Tabellen nedenfor viser antall mottatte anmeldelser og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden
fra 2015 til 2018. Kommentarer og øvrige tall fremgår i del III. Årets aktiviteter og resultater.

Mottatte anmeldelser

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - antall dager

2015

2016

2017

2018

1151

1188

970

1226

204

183

180

190
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Kesultater oi
Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2018 presisert at enheten skal rapportere
på hvordan virksomhetens aktiviteter og resultater bidrar til effekter på de mål som er satt for
virksomheten.

Spesialenheten vil bemerke at det i forhold til de mål som er fastsatt er vanskelig å måle virkningen av
enhetens arbeid. Enheten legger i tråd med alminnelig strafferettslig tenkning, og de hensyn som har
begrunnet opprettelsen av enheten, som et utgangspunkt til grunn at en adekvat, grundig og
transparent behandling av anmeldelser mot ansatte i politi- og påtalemyndighet bidrar til å redusere
alvorlig kriminalitet/ og bidrar til å opprettholde publikums tillit til politiet.
Virkningen av enhetens arbeid og måloppnåelse må vurderes over tid. Det er i et kortere perspektiv for
eksempel mulig å se for seg at etterforskinger som avdekker alvorlig kriminalitet i politiet i seg selv ikke
er egnet til å styrke tilliten til politiet, men tvert i mot kan føre til at tilliten svekkes. Spesialenhetens
bidrag til måloppnåelse vil i slike sammenhenger, etter enhetens vurdering, blant annet avhenge noe av
hvordan politiet opptrer i de sammenhenger hvor straffbare forhold avdekkes. Hvordan kommenterer
politiet en etterforsking/sak i offentligheten, og hvilke tiltak finner politiet grunn til å vurdere?
Spesialenheten bidrar til læring i politiet gjennom å informere om saker som enheten har til
behandling. Det legges fra enhetens side til grunn at politiet vurderer om saker/hendelser som har vært
etterforsket av enheten kan gi grunnlag for læring. Dette vil særlig gjelde saker der det er reagert med
straff og saker som er sendt til administrativ vurdering, men også andre saker kan gi grunnlag for å
vurdere om det bør skje endringer i rutiner og opplæring med henblikk på å komme fram til beste
praksis i tjenesteutførelsen. Spesialenheten gir informasjon til politiet ved bruk av begrunnede vedtak
til sakens parter og politidistriktets ledelse i enkeltsaker, informasjon om avgjørelser på enhetens
hjemmeside og i enhetens årsrapport. l tillegg svarer enheten - så sant det er praktisk mulig - positivt
på alle anmodninger fra politiets utdanningssteder og tjenesteenheter om å holde foredrag.
Spesialenheten når i 2018 ikke fastsatte mål for saksbehandlingstid, og har i så måte et område for
forbedring når det gjelder å bidra til en effektiv straffesakskjede. Det vises til saksbehandlingstiden som
blant annet er kommentert i leders beretning. Spesialenheten erfarer at saker som går i et parallelt løp
til en sak hos enheten kan bli forsinket på grunn av enhetens arbeid. Det kan være ønskelig å se utfallet
av enhetens arbeid før man går videre med en parallell sak/problemstilling. Erfaring viser også at
uavklarte spørsmål hos Spesialenheten kan skape usikkerhet hos politiet knyttet til valg av
arbeidsmetodikk eller utrygghet og uro i et arbeidsmiljø. Kortere saksbehandlingstid vil følgelig kunne
ha flere positive virkninger enn at sakens mistenkte, og fornærmede får et raskere svar fra enheten.
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Departementets forventning for 2018 var at enheten skulle levere minst like gode resultater som
foregående år. Økningen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 2017 til 2018, fra 180 til 190 dager,
avviker fra denne forventningen. Enhetens egen vurdering er - tatt i betraktning den samlede

oppgavemengden, med betydelig ressursallokering mot en større straffesak i domstolen - allikevel at
resultatene i 2018 er gode.

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

2016

2017

Saker

Anmeldelser

Saker

Anmeldelser

Saker

Midt/ Nord

181

249

145

211

137

Vest

222

321

223

307

191

Øst

2018
Saker

Anmeldelser

163

199

275

240

173

237

Anmeldelser

462

577

457

670

424

562

502

708

Sjefen

3

4

o

o

5

5

4

6

Totalt

868

1151

825

1188

757

970

878

1226

Antall anmeldelser:
800
fi70

708

-577_ 5621
k-
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500

• 2015

400
300
200

~249~

275

2016

321 307

|m^63|

• 2017

240 237

• 2018

100
o

Midt/ Nord

Vest

Øst

Antall registrerte anmeldelser er i 2018 1226. Dette er en økning på 26 % sett i forhold til 2017 da
antallet anmeldelser var lavt sammenlignet med tidligere år. Nye anmeldelser er i 2018 på samme nivå
som tidligere år. Etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge overtok l. januar 2018 ansvaret for
Møre og Romsdal politidistrikt fra etterforskingsavdeling Vest-Norge. Dette er noe av årsaken til at
antallet mottatte saker fra 2017 til 2018 har økt i Midt/Nord og er redusert i Vest.
Tabellen på neste side viser antall mottatte anmeldelser og mottatte saker pr. politidistrikt i 2016, 2017
og 2018. Politidistriktene er i denne oversikten å anse som geografiske områder, hvilket betyr at Oslo
omfatter særorganer som har sitt kontor i Oslo.
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2016

2017

2018

Anmeldelser

Anmeldelser

Anmeldelser

265

171

221

Øst

126

110

145

Innlandet

77

76

137

Sør-Øst

170

142

135

Agder

30

76

72

Sør-Vest

121

88

123

Vest

143

113

116

Møre og Romsdal

Politidistrikt
Oslo

47

45

43

Trøndelag

59

56

91

Nordland

77

53

65

Troms

34

17

43

Finnmark

39

22

29

Sysselmannen på Svalbard

l

Ukjent
Totalt

6
970

1188

1226

Tabellen nedenfor 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.

2015

2016

2017

2018

712

861

Påtaleavgjorte saker

780

945

Påtaleavgjorte anmeldelser

1117

1353

1003

1266

27 (2 %)

52 (4 %)

41 (4 %)

55 (4 %)

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

21/2

29/0

29/0

30/1

Henlagt uten etterforsking

45%

45%

49%

48%

Oversendt til administrativ vurdering

56

54

38

45

Klager til riksadvokaten

149

203

175

176

861 saker ble påtaleavgjort av Spesialenheten i 2018. Sakene utgjør til sammen 1266 anmeldelser.
l 2018 ble det i 55 av 1266 behandlede anmeldelser reagert med forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse
(4 %). Det var i ålt 30 personer og l foretak som ble ilagt en straffereaksjon i 2018. Antallet straffede
personer er på samme nivå som tidligere år.

Andelen saker hvor det ikke er iverksatt etterforsking (avgjørelseskode 022 og 106) utgjør ca. 48 % 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 avhør av anmelder før det konkluderes.

Spesialenheten skal i henhold til påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd sende en sak til berørt politimester
eller sjef for særorgan dersom det gjennom etterforskingen har kommet fram forhold som bør vurderes
administrativt. Spesialenheten har i 2018 oversendt 45 saker for administrativ vurdering.
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Klager til Riksadvokaten
Riksadvokaten har i 2018 behandlet 176 klager på Spesialenhetens avgjørelser. Antallet klager utgjør 20
% av påtaleavgjorte saker i samme periode. Spesialenhetens vedtak er opprettholdt av Riksadvokaten i
172 av sakene. Riksadvokaten har i 3 saker endret henleggelsesbegrunnelsen og har i l sak bedt om at
en tiltalebeslutning utvides med l ny post.

Saker under behandling
Tabellen nedenfor viser antall saker under behandling.

2015

Pr. 31. desember

2016

2017

2018

Midt/ Nord

55

15

33

30

Vest

68

65

37

52

Øst

119

124

174

129

Sjefen

192

149

137

192

Totalt

434

353

381

403

Til sammen har enheten 403 saker til behandling pr. 31. desember 2018.
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Enhetens portefølje ved årsskiftet er stor. Dette skyldes stor oppgavemengde, og som tidligere nevnt
blant annet betydelig ressursallokering mot behandlingen av en sak i domstolen. Det vises til at det er
truffet flere avgjørelser i enheten i 2018 enn i 2017, men på grunn av økt antall nye saker har enheten
ved årsskiftet 2018- 2019 til behandling 22 flere saker enn ved årsskiftet 2017-2018.

Saksbehandlingstid
Med utgangspunkt i målene i Prop. l S (2017-2018) 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

2018

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

Mottatt til

Innstilling

Mottatt til

innstilling

til avgjort

avgjort

innstilling

til avgjort

avgjort

Mottatt til Innstilling Mottatt til
innstilling til avgjort avgjort

95

42

137

71

48

119

58 74 132

135

43

178

128

37

165

97 74 171

Øst

106

94

200

117

85

202

144 67 211

Totalt

Ill

72

183

114

66

180

121 69 190

Midt/ Nord
Vest

Saksbehandlingstid fra mottatt sak til avgjørelse var i 2018 190 dager. Dette er en økning sett i forhold
til 2017, da total saksbehandlingstid var 180 dager.
En faktor som påvirker folks tillit til ordningen er saksbehandlingstid. Enheten har fra 2006 til 2018 aldri
lykkes med å nå målet om gjennomsnittlig saksbehandlingstid innenfor 150 dager.
Enheten har stort fokus på porteføljehåndtering og prioritering av saker. Saker omfordeles etter behov
mellom medarbeidere og avdelinger når det anses nødvendig/hensiktsmessig for sakens opplysning og
kvalitet. Det er klart at lang saksbehandlingstid kan svekke kvaliteten på etterforskingen.
Mange av sakene som i dag kommer til behandling er av en annen og mer krevende karakter enn

tidligere. Vi anser det sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette. Flere saker reiser spørsmål knyttet til
viktige temaer i samfunnsdebatten, som politiets metodebruk, politiets evne til å etterforske alvorlig
kriminaljtet/varsling i politiet, og borgernes trygghet. Utfordringen for Spesialenheten framover
oppfattes å være å løse oppgaven raskere og med samme kvalitet.
Eksempler på saker som kan kreve stor etterforskingsinnsats er saker om grov korrupsjon,
seksuallovbrudd og varslingssaker. Dette er saker som avviker fra det som synes lagt til grunn å være en

typisk sak for Spesialenheten 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.
Tabellen nedenfor viser andelen av saker som er avgjort innen 5, 9 og 12 måneder eller mer for hele
virksomheten totalt.

2016

2017

2018

Innen 150 dager (5 måneder)

43%

45%

45%

Innen 270 dager (9 måneder)

37%

34%

33%

Innen 365 dager (12 måneder)

13%

14%

12%

Over 365 dager (12 måneder)

7%

7%

10%

Andre aktiviteter

Nordisk samarbeid
Det er i 2018 ikke avholdt samarbeidsmøte mellom virksomheter i Norden som har som oppgave å
etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en
straffbar handling i tjenesten. Neste møte i dette forumet finner sted i Århus i slutten av februar 2019.
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Delegasjonsbesøkfra Georgia
l oktober 2018 mottok Spesialenheten en delegasjon fra det georgiske parlamentet. Et av temaene
delegasjonen var interessert i å få vite mer om var norsk praksis og erfaring med etterforsking av
anførsler om straffbare forhold begått av politiansatte. Besøket er omtalt i Spesialenhetens årsrapport
for 2018.
European Partners Against Corruption (EPAC)
Spesialenheten har siden 2006 deltatt på de fleste av EPACs årlige konferanser. Konferansen har av
kapasitetshensyn ikke vært prioritert i 2017 og 2018. Enheten har ikke deltatt.

Kompetanseutvikling
Internasjonalisering, teknologisk utvikling og demografiske endringer påvirker kriminalitetsutviklingen.
Teknologien utvikles kontinuerlig. Det endrer måten kriminaliteten utføres på, og nye former for
kriminalitet oppstår. Politiets metoder endres i takt med den teknologiske utviklingen. Departementet
presiserer i tildelingsbrevet for 2018 at Spesialenheten skal følge utviklingen i politiet og samtidig ha
kapasitet til faglig utvikling blant de ansatte.
Riksadvokaten viste i etatstyringsmøtet for Spesialenheten i mars 2018 til gjennomføringen av
etterforskingsløftet i politiet, og understreket viktigheten av at Spesialenheten får et tilsvarende løft.
Sjefen for Spesialenheten har i tidligere rapporteringer til departementet uttrykt bekymring for at
virksomheten kan bli hengende etter utviklingen i politiet. Dette medvirket blant annet til at enhetens
bevilgning i 2017 ble økt med 1,5 millioner kroner til kompetanseutviklingstiltak mv.
Bevilgningsøkningen har så langt ikke vært mulig å omsette i slike tiltak. Enheten har i 2017 og 2018
hatt betydelige merkostnader knyttet til en stor straffesak. Midler som er forutsatt å bidra til
kompetanseutvikling har vært avendt til å betale for avgivelser fra politiets særorganer, reise- og
overtidskostnader. Det kan, på grunn av stor oppgavemengde og krav til tempo i arbeidet, være

vanskelig å sette av nok tid til kompetanseutvikling.
Spesialenheten har i 2018 tilrettelagt for følgende opplæringstiltak for egne medarbeidere:
• To dager seminar på Kripos i februar for Spesialenhetens etterforskere og jurister. Temaer var

Kripos sitt bistandskonsept, taktisk etterforsking, operative tjenester/skjult etterforsking og
åstedsarbeid/undersøkelser.
• På Spesialenhetens interne fagsamling i juni var hypoteser og etterforskingsplaner hovedtema.
Kjell Erik Eriksen og Espen Fronth-Andersen fra Politihøgskolen foreleste og ledet
Spesialenhetens ansatte i arbeidet med gruppeoppgaver.
Spesialenheten har i 2018 hatt deltagere på følgende konferanser/kurs:
• Politihøgskolens forskningskonferanse 2018
• Kurs i offentleglova
• Nasjonal etterforskingskonferanse, Kripos.

• Kurs i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

og i politi og påtalemyndigheten
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 årsrapporten, som blant annet
gjøres tilgjengelig på enhetens nettside.
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Enheten legger ut sammendrag av vedtak i alle saker på sin nettside. Enkelte saker med stor allmenn
interesse presenteres i sin helhet i anonymisert form. Erfaringen er at dette har bidratt til å styrke
kunnskapen om hvilke saker enheten har til behandling og hvordan enheten arbeider.
En viktig oppgave for virksomheten er å bidra til læring i politiet. Spesialenheten 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.
Spesialenheten holder årlig flere foredrag for ledere og tjenestepersoner i politiet. Dette omfatter blant
annet politihøgskolestudenter. Enheten ønsker også i framtiden å bidra til dette og forsøker å innfri
konkrete forespørsler, men kapasiteten for selv å ta initiativ til dette er begrenset.
Som vedlegg til denne årsrapporteringen til Justis- og beredskapsdepartementet følger Spesialenhetens
årsrapport for 2018 (vedlegg l). Se nærmere omtale i artikkel «Erfaringslæring».

Styring og kontroll i virksomheten
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 om blant annet måloppnåelse.

Spesialenheten har i 2018 ikke nådd det fastsatte mål- og resultatkravet om at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skal være minst like gode som foregående år ved at saksbehandlingstiden har økt
fra 180 til 190 dager. Se nærmere omtale ovenfor under punkt l - Leders beretning, punkt III Resultater og måloppnåelse 2018 og saksbehandlingstid.

Internkontroll og risikovurderinger
Virksomheten har god styring og kontroll, tilpasset enhetens egenart, risiko og vesentlighet. Den
interne styringen gjennomføres blant annet ved møter i ledergruppen annen hver uke. l tillegg mottar
sjefen skriftlige rapporter fra ledere i etterforskingsavdelingene om status i saksporteføljen annen hver
måned. Videre er det i organisasjonen etablert kontrollrutiner for å fange opp avvik og for å forebygge
uønskede hendelser som kan ha innvirkning på virksomhetens samlede måloppnåelse.
Enheten har rutiner for interne kontroller som gjennomføres ut fra risiko og vesentlighet.
Spesialenhetens største risiko er, som tidligere, vurdert å være saker som krever en ekstraordinær

etterforskingsinnsats over et lengre tidsrom, og som ved det svekker framdriften i arbeidet med andre
saker. Videre anses det som en risiko at kompetansen i virksomheten kan bli svekket ved manglende
rom for etterutdanning/kurs. Det er viktig å opprettholde et faglig nivå som gjør at oppgavene kan løses
grundig og effektivt.

Saker fra Riksrevisjonen
Spesialenheten har ingen merknader i revisjonsberetning fra Riksrevisjonen for 2017.
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Nyopprettet stiiling som IKT medarbeider
Spesialenheten opprettet i 2017 en ny stilling som IKT- medarbeider. Bakgrunnen for opprettelsen av
stillingen er redegjort for i enhetens årsrapport til departementet for 2017.

av SKT-tjenester

Spesialenheten drifter egen infrastruktur og mange IKT-tjenester selv, og har siste år inkludert backup
og VolP telefonløsning i egen drift og forvaltning.
Spesialenheten har følgende IKT-tjenester satt ut:
• Straffesaksystemer fra Politiets IKT-tjenester
• Tjenester fra DFØ - Direktoratet for Økonomistyring i Staten
• Linjeleie og nettsentrisk brannmurløsning
• Kjøp av konsulenttjenester
Disse tjenestene har vært utsatt siden oppstarten av Spesialenheten, og det er ikke foretatt risiko- og
sårbarhetsanalyser i tråd med føringer som nå er gitt fra departementet for disse avtalene. Det er høy
bevissthet rundt nødvendig sikkerhet innenfor IKT-området, og sikkerheten er i mange tilfeller
avgjørende for hvilke løsninger som velges. For alle planlagte aktiviteter foretas det en vurdering av
risiko og sårbarsårbarhet forut for iverksettelse. Det er pr. i dag ikke planlagte aktiviteter som
innbefatter tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Om det blir aktuelt, vil det bli utarbeidet risiko- og
sårbarhetsanalyser i tråd med føringer fra departementet.

Departementet spurte i etatstyringsmøtet i mars 2018 om status i Spesialenhetens arbeid med
oppfølgning av digitaliseringsrundskrivet. Det ble i møtet vist til at Spesialenheten arbeider med
muligheter for digitalisering av ulike arbeidsprosesser. Enheten behandler dokumenter og
kommuniserer eksternt i straffesaker og i administrative saker. Spesialenheten har hatt møte med

Politiets IKT-tjenester (PIT), og laget en plan for hva som må gjøres for at Spesialenheten skal kunne
benytte digital straffesaksforsendelse via Altinn. Dette er et av IKT-prøsjektene som Spesialenheten har
rapportert til Justis- og beredskapsdepartementet i 2018. Spesialenheten har et digitalt arkiv for
administrative saker. Enheten mottar noen få henvendelser i brevpost, og disse må besvares med

brevpost. Spesialenheten har hatt dialog med DIR, som mener enheten på grunn av lav postmengde
kan vente med digital postkasse.
Spesialenheten har ikke gjennomført kartlegging av hele virksomhetens tjenester, og kan derfor
ikke gi en fullgod beskrivelse på aktuelle interne eller eksterne tjenester som kan forbedres og
digitaliseres. Virksomheten vil starte dette arbeidet i 2019. Enheten jobber imidlertid kontinuerlig med
å vurdere muligheter for forbedring gjennom digitalisering og gjennomfører også digitaliseringstiltak.
Spesialenheten innførte i 2018 VolP telefoniløsning lokalt med mulighet for administrasjon,
integrasjoner med andre samhandlingssystemer og overføring av lyd og video med elektronisk
arkivløsning for opptak. Videre ble det innført ny løsning for sikkerhetskopiering i teknologien Veeam.
Hastigheten på sikkerhetskopiering og tilbake-kopiering er kraftig forbedret, noe som betyr at enheten
kan være digitale og garantere maksimal oppetid og tilgjengelighet til egne data for virksomhetens
brukere. Fornyelse av klientplattform, og innføring av større kapasitet på utstyr ble også gjennomført i
2018.
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Planlagte tiltak i 2019 for digitalisering er blant annet å etablere løsninger for automatisert utveksling
av kryptert e-post mellom Spesialenheten og eksterne bidragsytere som politiet, Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet og andre. Det er også planlagt innføring av nettverksinfrastruktur med
løsning for gjestenett og trådløst nett. Det er videre planlagt å lage enkle digitale veiledere for intern
opplæring samt påbegynne nødvendig revisjon av eksisterende tjenestekatalog.
Enheten vil også jobbe videre med allerede igangsatte prosjekter, jf. rapportering for 2. tertial 2018.
Det er planlagt å innføre sikker e-post på mobil til alle, utvikle samarbeidsplattform, og ta i bruk digital
straffesaksforsendelse via Altinn fortjenester levert av Politiets IKT-tjeneste. Det jobbes med
automatisering og selvbetjening ved eksempelvis opprettelse av mapper og lagring til elektronisk arkiv.
Det jobbes med sakarkivsystem og digital samhandling, samt tilgang til rett IKT-kompetanse gjennom
avtaler, rekruttering og intern opplæring.

Rutiner for å arbeidslivskriminaiitet i anskaffelser
Spesialenheten følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av anskaffelser.
Herunder krav om attest for skatt- og avgift, HMS-egenerklæring og egenerklæring om lønns- og

arbeidsvilkår. Tilbyder må kunne dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å
oppfylle kontrakten, og virksomheten forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner
dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns-

og arbeidsvilkår.

Bedre utnyttelse av ressurser og øke produktiviteten
For å kunne tilpasse oss reduserte rammer i framtiden, slik departementet har varslet om, har en intern

arbeidsgruppe hatt i oppdrag å identifisere og beskrive mulige effektiviseringstiltak i enheten. Gruppen
har analysert saksflyten i virksomheten, og vurdert om endringer i dagens avdelingsstruktur kan være
effektiviserende. Rapporten ble levert 28. september 2018, og ble oversendt departementet 19.

oktober 2018. Flere av tiltakene som foreslås er allerede iverksatt eller under arbeid. De strukturelle
endringene som er drøftet av arbeidsgruppen vil vurderes av sjefen og hans ledergruppe i løpet av
første halvår 2019.

^va!ueringer/brukerundersøkeSse
Justis- og beredskapsdepartementet har i hoved instruks for Spesialenheten for politisaker bedt om at
enheten med jevne mellomrom foretar brukerundersøkelser blant enhetens brukere, l tråd med dette
gjennomførte enheten i 2018 en brukerundersøkelse rettet mot politimestere og ledere for politiets
særorganer.

Undersøkelsen har blant annet identifisert forhold knyttet til brukertilfredshet. l undersøkelsen ble
framsatt 28 påstander om Spesialenhetens arbeid som mottakerne ble bedt om å vurdere ved å krysse
av blant svaralternativene: (l) helt uenig, (2) delvis uenig, (3) verken eller, (4) delvis enig, (5) helt enig,
og (6) vet ikke/ikke relevant. Undersøkelsen ble også sendt statsadvokatembetene til orientering, og
med mulighet for å avgi svar for statsadvokatembeter som ønsket det.

Spesialenheten mottok 20 besvarelser. Alle politidistrikt med unntak av ett besvarte undersøkelsen, l
tillegg ble mottatt svar fra Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste, Politiets utlendingsenhet,
Utrykningspolitiet, Økokrim og to statsadvokatembeter.
Spesialenheten vurderer samlet sett tilbakemeldingene som gis gjennom spørreundersøkelsen som
positive. 69 % av svarene som er avgitt ligger innenfor kategoriene delvis enig eller helt enig.
Undersøkelsen anses å vise at enhetens største utfordring er saksbehandlingstiden. Dette er også
framhevet i enkelte av de skriftlige kommentarene, blant annet i kommentaren fra Oslo politidistrikt,
Spesialenheten for politisaker - Årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet 2018

som omtaler saksbehandlingstiden som uakseptabel lang. Politidistriktet reiser, i sammenheng med det
spørsmål, om enheten kan bli mer effektiv dersom arbeidet med vedtaksbegrunnelser for enkelte typer
saker gjøres e n kle re.

PersonalpolJtJkk
Generelt
Spesialenheten har god og tett dialog mellom ledelsen, tillitsvalgte og øvrige medarbeidere i
virksomheten, og det er etablert ulike arenaer for dette. Det avholdes møte i arbeidsmiljøutvalget to
ganger pr. år med blant annet oppfølging av særavtale om arbeidstidsbestemmelser og unntak fra
arbeidsmiljøloven. Det er utarbeidet HMS handlingsplan med flere tiltak som blant annet skal begrense
sykefraværet.

Overordnet og omforent mål er som følger:
Spesialenheten for politisaker skal kjennetegnes av verdiene godt ytringsklima og framoverlent.
Arbeidsmiljøet i Spesia len heten 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 erSpesialenheten 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. Siste undersøkelse ble gjennomført
høsten 2017 og 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.

Etnisitet og nedsatt funkslonseyne
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt,
både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Enhetens stillingsutlysninger og
rekrutteringsprosesser legger til rette for dette. Søknadsverktøyet som benyttes gir søkere med slik
bakgrunn anledning til å be om en særskilt vurdering av sin søknad. Ved nyrekruttering innkalles
minimum en kandidat med slik bakgrunn, dersom kandidaten er kvalifisert.
Like viktig som å rekruttere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne er det å ta vare på eksisterende
ansatte som plutselig eller over tid, gjennom sykdom eller skade, har fått nedsatt funksjonsevne.
Dialog, god tilrettelegging og tilpasning av oppgaver gjør at medarbeidere kan stå i stillingen selv om
kapasiteten er endret eller redusert.

l regi av Sonans Karriere, som er tiltaksarrangør for NAV, har Spesialenheten hatt medarbeider i
arbeidspraksis ved administrativ stab. Praksisperioden var i perioden fra l. november 2017 til 19.
oktober 2018.

l HMS-handlingsplan har virksomheten som mål at sykefraværet skal være under 4 %. Sykefraværet i
Spesialenheten var i 2018 4,76 %, og er således ikke innenfor enhetens mål. Det er en økning fra 2017,
da sykefraværet var 3,47 %. Virksomheten følger opp tett og vurderer løpende hvorvidt det er behov
for tiltak. Økningen i 2018 skyldes et langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.
Beregninger viser at sykefraværet i virksomheten har kostet 1,270 millioner kroner i 2018. Tabellen
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nedenfor viser kostnaden fordelt på foreldrepenger ved fødselspermisjon, på legemeldt fravær og
egenmeldt fravær, og hvor mye som er refundert fra NAV.

Kostnad

Refusjon fra NAV

Netto kostnad

8792

6940

1852

Kostnad legemeldt fravær

l 076 904

438 376

638 528

Kostnad egenmeldt fravær

184 119

Foreldrepenger

l 269 815

184 119
445 316

824 499

og beredskap

Spesialenheten har oppdaterte risikovurderinger (ROS-analyse) av sektormålene i tildelingsbrevet.
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, senest i januar 2019 (vedlegg 2). Se for øvrig punkt ovenfor - Internkontroll og
risikovurderinger.

Av kapasitetshensyn har ikke Spesialenheten i 2018 oppdatert virksomhetens instrukser og planverk
knyttet til beredskap. Dette vil bli utført i 2019.

V. Vurdering av framtidsutsikter
Utfordringen for Spesialenheten framover oppfattes å være å løse oppgaven raskere og med samme
kvalitet. Som følge av endringer 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 være på samme nivå,
eller bli redusert.

Avbyråkratiseringskutt (ABE-reformen) har så langt (2015, 2016, 2017,2018 og 2019) ført til at
Spesialenhetens tildeling er kuttet med til sammen 1,358 millioner kroner. Innsparingene er
utfordrende sett i sammenheng med Spesialenhetens samfunnsoppdrag og at enheten ikke innfrir
fastsatte resultatkrav (saksbehandlingstid). Spesialenhetens ledelse og tillitsvalgte har forståelse for at
det er behov for å effektivisere offentlig sektor. For at enheten skal kunne oppfylle sitt
samfunnsoppdrag med høy kvalitet og effektivitet er det på kort sikt nødvendig å finne rom for de
kompetansetiltak som enheten og departementet er enige om er nødvendige.

Spesialenheten har på grunn av stor oppgavemengde ikke evnet å omsette bevilgningsøkningen i
budsjettet for 2017 i tiltak som forutsatt. Med unntak av stilling som IKT-medarbeider har styrkingen
som ble besluttet blant annet gått med til å betale for etterforskingsbistand fra politiets særorganer,
reise- og overtidskostnader. Antall etterforskerstillinger er samtidig redusert med to stillinger de siste
to årene på grunn av budsjettsituasjonen. Sett i forhold til gjeldende ramme for 2019 er det ikke
handlingsrom for å øke antall stillinger i virksomheten.
Det er 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. Spesialenheten har forlenget gjeldende oppnevninger for personer på verv til
31.12.2019. Estimert forbruk i 2018 er 2 millioner kroner.

Selv om vervene har en rekke åpenbare positive sider for virksomheten og blant annet er ment å styrke
tilliten til ordningen, er det klart at kostnadene ved vervene, som godtgjøres i henhold til
salærinstruksens bestemmelser, er større enn for faste stillinger. Ved avvikling av vervene må oppgaver
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som utføres av personer på verv overføres på fast ansatte. Samlet sett er det vanskelig å se at en ved en
avvikling av vervene vil kunne unngå at ordningen oppfattes som svekket.

Enhetens vurdering er at en har små muligheter til 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
utfra kapasitetsvurderingvil kunne svekke publikums tillit.
Et tiltak en har sett seg nødt til å sette i verk, er å ta flere avhør som telefonavhør. Dette for å redusere
tidsbruk og kostnader til reiser. Tiltaket har vært vurdert som økonomisk nødvendig, selv om det kan
anses å innebære risiko for svekket kvalitet i etterforskingen.
Det er ved opprettelsen av Spesialenheten vist til at politiets særorganer vil være en ressurs for
enheten. 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 m.v., 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 likevel pekt på at bistand til Spesialenheten ikke
er en oppgave som er beskrevet eller særskilt finansiert i tildelingen fra Politidirektoratet. Kripos må
vurdere behov i Spesialenheten 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 sporsikring og analyser. Spesialenheten har det siste året flere ganger fått avslag på
bistandsanmodninger pga. manglende kapasitet.

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.
Spesialenheten var i november 2017 i møte med Riksadvokaten og Kripos om enhetens bistandsbehov.
Det er etter møtet arbeidet med å avtalefeste rammene for Kripos sin bistand til Spesialenheten, men
dette arbeidet er ikke avsluttet.
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Virksomhetens
Spesialenheten for politisaker er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet. Enheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, og har som
oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har
begått en straffbar handling i tjenesten.
Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet eller den ordinære påtalemyndighet. Enheten er
en uavhengig organisasjon 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. Regnskapet 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 i henhold til de anbefalte statlige regnkapsstandardene (SRS).
Årsregnskapet vurderes å gi et korrekt uttrykk for årets ressursbruk og virksomhetens eiendeler og
gjeld.

Spesialenheten hadde i budsjettåret 2018 på kap.460,post 01 disponibelt 48,934 millioner kroner
inkludert overført mindreforbmk fra 2017 og kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2018. Se note A.
Forbruk i henhold til SRS pr. 31.12.2018 er 48,547 millioner kroner (eks. avskrivninger og pensjoner som
er resultatnøytrale poster). Det er bokført 36,892 millioner kroner (76 %) i lønn til ansatte, honorarer til
advokater på verv og sosiale kostnader. 1,228 millioner kroner (2,5 %) gjelder investeringer, herunder
ny backupløsning og ny telefonsentral/samhandlingsløsning. 10,427 millioner kroner (21,5 %) gjelder
øvrige driftskostnader. Se note 2, 3, 4 og 5 for nærmere spesifikasjon.

Spesialenheten har også i 2018, som de senere år, hatt ekstraordinære kostnader i forbindelse med
straffesak hvor tjenesteperson i Oslo politidistrikt var tiltalt for grov korrupsjon og grov
narkotikaforbrytelse. Kostnader bokført på saken (prosjekt) i 2018 er i hovedsak utgifter til avgitt
personell fra Kripos og overtid/reisekostnader egne ansatte. Kostnadene bokført på saken i 2018
beløper seg til 1,9 millioner kroner og er dekket inn ved ordinær tildeling. Totalt er kostnader på saken
(fra 2014) bokført med 26,5 millioner kroner. Beløpet inkluderer ikke fast lønn til ansatte.
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. 31.12.2018 er 47,334 millioner kroner. Differansen mellom

SRS og kontantrapportering forklares med endring i betalbare poster 1,188 millioner kroner og for
merverdiavgift på skyldig leverandørgjeld pr. 31.12.2018 0,025 millioner kroner. Til sammen 1,213
millioner kroner. Ved hensyn til endring i betalbare poster har Spesialenheten et mindreforbruk på 1,6
millioner kroner i 2018. Se note B.

Ubrukt bevilgning på 1,6 millioner kroner er i hovedsak bundet opp i påløpte kostnader knyttet til
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ankeforhandling i Borgarting lagmannsrett, herunder avgitt personell fra Kripos. Beløpet vil bli søkt
overført til 2019.
Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2018 1,604 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.

RevisjonsordnJng
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter virksomhetens årsregnskap. Årsregnskapet er ikke ferdig
revidert, men revisjonsberetning skal foreligge innen l. mai. Revisjonsberetning for 2017 foreligger
uten merknader.

Hamar, 15. februar 2019

%Å^1>i^-:~i /L
Ja{n Egil Presthus
sjef for Spesialenheten for politisaker
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Prinsippnote til årsregnskapet
Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i
bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold til 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 bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen 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 artskontorapportering 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 konsemkontoordning 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 konsemkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte
oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatteren 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). 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 bevilgningsoppstillingen. 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 bevilgningsoppstillingen.
Spesialenheten har ikke belastet andre budsjettkapitler i 2018.
•jpjg-gpj

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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OppstEilJng av bevilgningsrapportering pr. 31.12.2018
Utgifts kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst Note

Samlet tildeling*

Regnskap 2018

Merutgift (-) og

mindreutgift

r0460

Driftskapittel r

1633

01
01

Nettoordning for mva i staten r

A/B
7A

Sum utgiftsført
Inntekts kapttel

Kapittelnavn

Posttekst

Post

48 934 000
o

47 333 802

48934000

485623551

Samlet tildeling*

l 600 198

1228553|

Regnskap 2 018

Merinntekt og
mindreinntekt(-)

5309
5700

7A
7A

29
72

Gmppeliv

Arbeidsgiveravgift

Sum inntektsført

o
o

45 796|
4474464|

o

4520260|
44 042 095

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer

7A
7A

60088401 Norges Bank KK /innbetalinger
60088402 Norges Bank KK/utbetalinger

515287
-44 305 999

7A

704285 Endring i mellomværende med statskassen

-251 383

o

Sum rapportert
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet(31.12)

704285

Mellomværende med statskassen

31.12.2018

31.12.2017

Endring

-l 603 914

-1352531

-251 383

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

Note A

Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

l 767 000

46.001

Samlet tildeling

47 167 000

48 934 000

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

46001

Stikkord

Driftsutgifter

Merutgift
(-)/ mindre

utgift

l 600198

Utgiftsført av

Merutgift (-)/

andre iht. avgitte

mindreutgift etter

belastnings-

avgitte belastnings-

fullmakter-)

fullmakter

o

Merinntekter/

Omdisponering fra

mindreinntekter

post 01 til 45 eller

(-)iht.
merinntekts fu lim l
akt

til post 01/21 fra
neste års

Innsparinger

(-)

Sum grunnlag
for overføring

Maks.

Mulig overførbart

overførbart

beløp beregnet av

beløp *

virksomheten

bevilgning

l 600 198

l 600 198

2358350

l 600 198

•Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspoi tene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "ka n
overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overfør! ng av ubrukte bevilgninger.

Mulig overførbart beløp
Spesialenhetens ubrukte bevilgning på kapittel/post 046001 beløper seg til kr. l 600 198. Da beløpet er under grensen på 5 %
regnes hele beløpet som mulig overføring til neste budsjettår.
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Oppstilling av artskontorapportenni

w

w

2018

2017

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer

o

o

o

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger

o

o

Andre innbetalinger

o
o

o
o

36 068 757

34 724 269

Sum innbetalinger fra drift

o

Driftsutgifter rapportert til bevilgnings regnskapet
Utbetalinger til lønn
Andre utbetalinger til drift

10 065 151

10 032 404

46 133 909

44756672

46 133 909

44 756 672

o
o

o

UtbetaUng til investeringer

l 199 893

377 893

Utbetaling til kjøp av aksjer

o

Utbetaling av finansutgifter

o

72

1199 893

377 965

l 199 893

377 965

o

o

Sum utbetalinger til drift
Netto rapporterte driftsutgifter
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgnings regnskapet
Innbetaling av finansinntekter
Sum investerings- o g finansinntekter

o

Investerings- og finansutgifiter rapportert til bevilgningsregnskapet

Sum investerings- ogfinansutgifter
Netto rapporterte investerings- og finans utgifter

o

binkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

o

o

o

o

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskudds forvaltning og andre overføringer fra staten

o

o

Inntekter og utgifter rapportert på felles kapitler
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)

45796

45522

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)

4474464

4 272 913

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

l 228 553

965 496

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-3 291 707

-3 352 939

Netto rapportert til bevilgnings regnskapet

44 042 095

41 781 698

Oversikt over mellomværende med stats kas s en

Eiendeler og gjeld

r

r

2018

o
o
o

7ordringer
Kasse

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank
Skyldig skattetrekk

o
o

o

-l 603 914

-1352531

o

o

-l 603 914

-1352531

Skyldige offentlige avgifter

o

\nnen gjeld
Sum mellomværende med stats kas s en

2017
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Regnskapsprinsipper-vjrksomhetsregnskap 1 henhold tiS de regnskapsstandardene

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).

Transaksjonsbaserte inntekter

Spesialenheten har ikke transaksjonsbaserte inntekter.
inntekter fra beviiginger og inntekt fra 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 finansieres med inntekt fra bevilgning og 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. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til Statens pensjonskasse

(SPK).

Klassifisering og vurdering av anieggsmidler

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.

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

Spesialenheten har ikke investert i aksjer og andeler.
KSassifisering og vurdering av og

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 driftsmateriell
Spesialenheten har ikke varer for salg eller driftsmateriell.
Fordringer
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler i henhold til SRS l Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse.
Avregninger

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

Bruttobudsjetterte virksomheter presenterer ikke konsernkontoene j Norges Bank som bankinnskudd.
Konsernkontoene inngår i avregnet med statskassen.

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og 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.

SelvassurandørprinsiDpet

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller
resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at

alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.
Spesialenheten er en bruttobudsjettert virksomhet og tilføres ikke likvider gjennom året.
Virksomhetene har en trekkrettighet på sin konsernkonto. For bruttobudsjetterte virksomheter
nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt regnskapsår.
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•uiratregnskap

31.12.2018

31.12.2017

48 001 738
o
o
o
48 001 738

45139389
o
o
o
o
45 139 389

o
36 891 756
682 810
o
10427172
48 001 738

o
34 710 002
455711
o
9 973 605
45 139 318

o

72
o
72

Sum finanssinntekter o s.finanskostnader

o
o
o

-72

Resultat av periodens aktiviteter

o

o

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

Note
l

Inntekt fra tilskudd og overføringer

o

Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnader

Lønnskostaader
Avskrivnmger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger på varige driftsmidler og mnaterielle eiendeler
Andre driftskostnader

2
3,4

5

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Fmanskostnader

Avregningerog disponeringer
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Sum avre^ninser oj? disponerinser

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen

Avregrung med statskassen innkrevingsvirksomhet
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd til andre

Avregning med statskassen tibkuddsforvaltning
Sum tilskudds f or^altnins os andre overførinser fra staten

6
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-eJendeier

EIENDELER

31.12.201 £

31.12.2017

3
3
3

(
570 71^
(
570 714

o
187205
o
187205

4
4
4
4
4

(
(
l 406 20^
c

o
o
l 244 629

Note

A. Anleggsmidler

l Immaterielle eiendeler
Forskning og utviklmg
Programvare og lignende rettigheter
Immaterielle eiendeler under utførelse
Sum immaterielle eiendeler

II Varige driftsmidler
Tomter, bygnmger og annen fast eiendom
Maskher og fransportmidler
Driftsløsøre, hventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Infrastruktureiendeler
Sum varige driftsmidler

Ill Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

o

c

o
7 244 629

c
c
c

o
o

l 406204

o

o

o

1976918

1 431 834

c
o

o
o

c
c
196416
196416

o
o
134 746
134 746

124513
o
124 513

36580
o
36580

320 928

171 326

2 297 846

1603160

B. Omløpsmidler
l Beholdning av varer og drifts materiell
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Sum beholdning av varer og driftsmateriell

II Fordringer
Kundefordringer
Opptjente, ikke iåkurerte inntekter
Andre fordringer

8

Sum fordringer

Ill Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd

Kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

9
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Balanse ~ og

31.12.2018

31.12.2017

o

o

7

-7 090 030
-7 090 030

-5759588
-5 759 588

3,4

1976918
1976918

1431834
l 431 834

-5113112

-4 327 754

o
o

o
o

o
o

o
o

705 730
l 603 914
640 183
2 905 545
o
l 555 587
7410958

220 565
1352531
546 188
2727311
o
1084319
5 930 914

Sum gjeld

7410958

5930914

Sum statens kapital og gjeld

2 297 846

1 603160

Note

C. Statens kapital
l Virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital

IIAvregninger
Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)
Sum avregninger

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

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

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

Ill Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter

Avsatte feriepenger
Mottatt forskuddsbetalmg

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7
7
7
7
10
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Note 1 Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra bevilgninger*
- brutto benyttet til hvesterfager i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
+ utsatt inntekt fi-a avsebiing knyttet til mvesteringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra avsetning knyttet til avhendede anleggsmidler
+ inntekt til dekning av pensjonskostnader**
- utbetaling av tilskudd til andre
Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)
Sum inntekt fra bevilgninger
*Vesentlige tildelinger kan spesifiseres på egne linjer.
** Kun aktuell for virksomheter som ikke betaler pensjonspremie til SP K.

31.12.2018

31.12.2017

48 546 822

45 061 571

682810
o
o

455711

-1227893

-377 893

o
o

48 001 738

45 139 389

48 001 738

45139389

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra Norges forskningsråd
Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Tilskudd fi-aEU
Andre tilskudd og overførmger
Sum inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra gebyrer
Gebyrer
Sum inntekt fra gebyrer
Salgs-og leieinntekter
Salgsinntekt, avgiftspliktig
Salgsinntekt, avgiftsfi-i)
Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt
Sum salgs- og leieinntekter

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

Grunnlag for inntektsføring av utgifts bevilgning
Kontantprinsippet
Kapittel og post

046001
Oxxx.21
Oxxx.45
Sum

Utgifts bevilgning
(samle t tildeling)

48 934 000|

Inntektsbevilgning

Rapportert inntekt

Periodiserings -

prinsippet

Maksimalt beregnet

Inntektsført

grunnlag for
inntektsføring

bevilgning

48 934 000
o
o
48 934 000

48 546 822

Denne tabellen viser mottatte bevilgningeretter kontantprinsippetsammenholdt med inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapet etter
periodiseringsprinsippet.
Kolonnen for utgiftsbevi Igning består av bevilgningeroverførtfra foregående budsjettår ogårets bevilgninger, redusertfor avgitte belastningsfullmakter.
Kolonnen for inntektsbevilgning viser eventuelle i nntektskrav, og beløpet reduserergrunnlagetfor inntektsføring. Kolonnen for rapportert inntekt viser
inntekterrapporterttil statsregnskapetved årsslutt. Ved beregning av maksimaltgrunnlagforinntektsføringerutgifts bevilgningen redusert med det
laveste av beløpene i kolonnen for henholdsvis inntektsbevilgningeller rapportert inntekt
Inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapet kan normalt ikke overskride beløpetsom fremgår i kolonnen maksimalt beregnet grunnlagfor
inntektsføring. Inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapetfølger prinsippet om motsatt sammenstilling. Det vil si at inntektfrabevilgningskal
sammenstilles med påløpte kostnader i perioden. Mottatte belastningsfullmaktererinntektsført med trukket beløp.
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Note 2 Lønnskostnader
31.12.2018 31.12.2017
Lønn

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

Antall årsverk

24935 749
1767 023
2940 570
4581 920
2909 572
-519 116
276 038

23514
1609
2797
4276
2873

022
893
007
454
693
-695 848
334 780

36891756' 34710002

31

33

* Nærmere om pens jons kostnader

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats
2018 er 12 prosent. Premiesatsen for 2017 var 12 prosent.
Andre ytelser**
Kto 5330 Honorarer
Kto 5340 Tolketjenester
Kto 5900 Gaver til ansatte
Kto 5910 Kantmekostnader

Kto 5920 Gruppeliv
Kto 5930 Yrkesskadeforsikring
Kto 5961 Velferdsmidler
Kto 5990 Annen personalkostnad
Kto 5992 Bedriftshelsetjeneste

5779
7752
17449
43048
45796
19055
22622
55048
59490
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19510
o
33023
43702
45522
20266
14849
87969
69940
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Note 3 Immaterielle eiendeler
Forskning og

utvikling

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anskaffelseskost O l.O l.

Tilgang i året

Avgang anskaffelseskost i året (-)
Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i året
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivrunger 01.01.
Nedskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Ordinære avskrivninger i året
Akkumulerte avskrivmnger avgang i året (-)
Balanseført verdi 31.12.2018

VirksomhetsAvskrivningssatser (levetider)

spesifikt

Sum

Programvare og

Immaterielle

lignende

eiendeler under

rettigheter

utførelse

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

395 354
554 652
o
o
950 005
o
o
208 148
171 143
o
570 714

5 år / Iheært

395 354
554 652
o
o
950 005
o
o
208 148
171 143
o
570 714

Ingen avskrivning

Anlegg 1044 Lisenser
Anlegg 1052 Lisenser ny backupløsning
Anlegg 1054 Lisenser ny sentralbordtøsning
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Note 4 Varige driftsmidler
Tomter Bygninger og Maskmer og Driftsløsøre,

Anskaffelseskost O l.O l.
Tflgang i året
Avgang anskaffelseskost i året (-)
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i året
Anskaffelseskost
Akkumulerte nedskrivninger 01.01
Nedskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Ordinære avskrivninger i året
Akkumulerte avskrivninger avgang i året (-)
Balanseført verdi 31.12.2018

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Åsiegg

annen fast

transport-

inventar,

under

eiendom

midler

verktøy o.L

utførelse

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 529 998
673 242

o
o
6 203 239
o

o
4 285 369

511667
o
l 406 204

Infi-astruktur-

Sum

eiendeler

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 529 998
673 242

o
o
6 203 239
o
o
4 285 369
511667

o

l 406 204

Avskrivningsperiode 3 år
1039 Server (SAN løsning)
1040 SAN lagring
1041 Fibre Channel Switeh
1042 Pool-pc 2016
1043 Pool-pc 2017
1049Pool-pc'er2018
1050 Utvidelse SAN
1051 Pool dataskjermer 2018
1053 Maskinvare ny backupserver

Avskrivningsperiode 5 år
1032 Utstyr tfl videokonferanse
1052 Lisenser ny backuptøsning
1054 Lisenser ny sentralbordløsning
1055 Utstyr tfl ny sentralbordløsning
Avskrivningsperiode 10 år
1008 Møterom/fellesrom
1009 FeUesrom
1015 Videoavhørsutstyr
1016 Videokonferanseutstyr
1022 Kontorstoler
1023 Verdiskap
1027 Møteromsmøbler Oslo
1028 Konferansemøbler Hamar

1019 Fast telefoner 2010
1020 Fast telefoner 2011
1045 Pool kontormøbler 2017
1047 Kontonnøbler Trondheim
1048 Pool kontormøbler 2018
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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

31.12.2018

31.12.2017

3 983 683
o
2446
774 943
661 610

3 852 974

95852
l 739 329
l 638 157

83609

338917

Mindre utstyrsanskaffelser
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr
mv.

Kjøp av fremmede tjenester**
Reiser og diett

Tap og lignende
Øvrige driftskostnader***
Sum andre driftskostnader

o

l 192236
10 427 172

o
o

583 495
547 060
198 444
l 704 386
l 659 205

o

l 344 432
9 973 605

Oversikt over årlige leiebeløp i henhold til leieavtaler*

Varighet

Varighet over

mellom ett og

fem år

Husleieavtaler

32480

fem år

3 043 921

Sum leieavtaler
* Kun vesentlige leieavtaler er spesifisert.

31.12.2018 31.12.2017
Kjøp av fremmede tjenester **

6700 Regnskaps og revisjonstjenester
6710 Kjøp av tjenester/utvikling til IKT løsninger
6720 Kjøp av tjenester til løpendeIKT oppgaver
6790 Kjøp av andre fremmede tjenester
6791 Kjøp av tjenester til tolking/oversettelse
6792 Kjøp av registertjenester
6797 Annen bistand (avgitt personell)

48658
94553
540 005
236 162
67572
3723
748 656

29531
156418
515275
209382
88128
1752

703 899

Øvrige driftskostnader AAA
6800 Rekvisita
6820 Trykksaker
6830 Annonser

100246
29285

o

6860 Møter

128 474
20360
20990
20764

6870 Kurs og seminarer for egne ansatte

155715

6840 Aviser, tidsskrifter
6841 Faglitteratur

6842 Særtrykk

76716
33463
78315
106114
5921

19988

30261

157676
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Sum

3076401

3 076 401

6880 Kurs og seminarer eksterne O 19 682
6891 Annen kontorkostnad 56713 47 439
6900 Telefoni og datakommunikasjon 21 023 23 863
6901 Datakommunikasjon 301569 357226

6903 Mobiltelefon bruk 85 450 75 037
6940 Porto 137729 130668
7000 Drivstoff 39 230 39 236
7020 Vedlikehold kjøretøy 32615 3 8 247
7040 Forsikring og årsavgift 4185 5 261
7090 Annen kostnad transport m.m. 30614 31454
7350 Representasjon O 39 968

7770 Bank og kortgebyr 3 323 2 723
7790 Annen kostnad 3 952 25 172

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
31.12.2018 31.12.2017
Finansinntekter
Renteinntekter

Valutagevinst (agio)
Utbytte fra selskaper
Annen finansinntekt

o
o
o

o
o
o
o

o

o
o

o

Sum finansinntekter

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer

Valutatap (disagio)
Annen finanskostnad

o

o

o

72

o

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

(bruttobudsjetterte virksomheter)
A) Avregnet med statskassen

31.12.2018 31.12.2017 Endring

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Statens finansiermg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Sum

Finansielle anleggsmidler

570 714
1406 204
1976 918
o

187205
l 244 629
-l 431 834
o

383 509
161 575
-545 084
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
196416
124513
320 928

o
o
o
134 746
36580
171 326

o
o
o
61 670
87933
149 603

o
o
o

o
o
o

o
o
o

-705 730

-220 565
-1352531
-546 188
-2727311

-485 165
-251 383
-93 995
-178234

Investeringer i aksjer og andeler

Obligasjoner
Andre fordringer
Sum

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

Langsiktige forplikte Is er og gje Id
Avsetninger langsiktige foqiliktelser

Øvrig langsiktig gjeld
Sum

Kortsiktig gjeld

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

l 603 914
-640 183

2 905 545
o
l 555 587

Sum
Avregnet med statskassen*

o

o

-7410958

-1084319
-471 268
-5930914 -1480044

-7 090 030

-5 759 588 -I 330 442

Finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler fremgår som hovedregel av regnskapslmjen Statens finansiering av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Fhansiermgen av nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld fi-emgår som
hovedregel av regnskapslmjen^vregne/ med statskassen.

Avstemming av endring i avregnet med statskassen (kongruensavvik)
Konsemkonto utbetaling -44 305 999
Konsemkonto innbetaling 515 287
Netto

trekk

konsernkonto

-43

790

712

- Innbetaling innkrevingsvirksomhet og andre overføringer O

+ Utbetalmg tDskudds&rvatoung og andre overføringer O
+ Inntektsført fi-a bevilgning (underkonto 1991 og 1992) 48 546 822
- Gmppeliv/arbeidsgiveravgift (underkonto 1985 og 1986) -4 520 260
+ Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift (underkonto 1987) 1203518
- Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der avsetningen ikke er resultatført (underkonto 1996) O
Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling) -1 08 926
Andre avstemmingsposter (spesifiseres) O
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto

Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen
Sum endring i avregnet med statskassen *

l 330 442
o
l 330 442

* 'Sum endring i avregnet med statskassen skal stemme med sum i endrmgskolonnen ovenfor.
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Note 7B Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

(bruttobudsjetterte virksomheter)

B) Forskjellen mellom avregnetmed statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2018 31.12.2018
Spesifisering av
bokiørt

Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse
Immaterielle eiendeler

Varige drifismidler
Statens finansiermg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Sum
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

Obligasjoner
Andre fordringer
Sum

Omløpsmidler
Beholdrunger av varer og driftsmateriell
Kundefbrdrmger

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum

Langsiktige foipliktelserog gjeld
Avsetninger langsiktige forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld
Sum

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger

Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum

Spesifisering av

Forskjell

rapportert

avregning med

mellomværende

statskassen

med statskassen

570714
l 406 204

570714
l 406 204

-1976918

-1976918

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
196416
124513
320 928

o
o
o
o
o
o

o
o
o
196416
124513
320 928

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

-705 730

o
o
o
o

-640 183
-2 905 545

-705 730

l 603 914
-640 183

2 905 545
o
l 555 587

-1603914

o

o

o

-7410958

-1603914

-1555587
-5 807 044

-7 090 030

-l 603 914

-5486116

Mellomværende med statskassen består av kortsiktige fordringer og gjeld som etter økonomiregelverket er
rapportert til 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
31.12.2018 31.12.2017
Andre forskuddsbetalte kostnader 149 312 134 746
Andre fordringer (NAV-refusjoner) 47104 O
Sum andre kortsiktige fordringer 196 416 134 746

Note 9 Bankinnskudd, kontanter og lignende
31.12.2018 31.12.2017
Øvrige bankkontoer (beslag i straffesaker - utenfor

statens konsemkontoordning) 124513 36580

Kontantbeholdninger O O
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 124 513 36 580

Note 10 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2018 31.12.2017
Gjeld til ansatte
Påløpte kostnader

Annen kortsiktig gjeld (beslag i straffesaker)

l 380 075
51000
124513

895 581
152158
36580

Sum annen kortsiktig gjeld l 555 587 l 084 319
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