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1. INNLEDNING
På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 17. desember 2015
sender Justis- og beredskapsdepartementet tildelingsbrev til Spesialenheten for politisaker.
Jf. Prop. 1 S (2015-2016) fra Justis- og beredskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg! (20152016) fra Finansdepartementet og Budsjettinnst. S. nr. X (2015-2016). Tildelingsbrevet
presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2016, jf. Reglementet for
økonomistyring i staten § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4.

2. REGJERINGENS PRIORITERINGER
Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen vektlagt å prioritere sammenhengen i
straffesakskjeden. Kriminalitetsbekjempelse skal skje innenfor rammene av
grunnleggende rettsstatsprinsipper. Trygghet er viktig for den enkeltes frihet og
livskvalitet. Regjeringen vil arbeide for å skape balanse i straffesakskjeden, slik at
lokalsamfunnene oppleves som trygge og hverdagskriminaliteten reduseres. Hensynet til
ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden.
3. HOVEDUTFORDRINGER
Politiet er styrket vesentlig ressursmessig, det har vært kunnskapsutvikling og
metodeutvikling innenfor nesten alle områder og politiets midlertidige bevæpning er
gjentatte ganger forlenget. Videre har økt trussel mot Norges sikkerhet og resten av
Europa samt politiets bevæpning medført endringer. Spesialenheten må tilpasse
virksomheten til de ulike endringene og utvikle eget kunnskapsnivå for å utføre
samfunnsoppdraget. Dette er krevende for Spesialenheten i en tid hvor enheten har vært
hardt presset ressursmessig, som følge av at enheten har brukt mye ressurser på
etterforskning av en stor sak med mistanke om grov korrupsjon. Konsekvensen av dette er
at saksbehandlingstiden øker for andre saker. Det er en utfordring for Spesialenheten å
tilpasse aktiviteten og kompetanseutviklingen til stadige endringer i samfunnet og løse
samfunnsoppdraget innenfor virksomhetens til enhver tid disponible ramme.
4. MÅL FOR 2016
Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av å sikre økt handlekraft og
gjennomføringsevne, og at tjenestene ytes effektivt og med god kvalitet.
Regjeringens mål for justissektoren ble endret med virkning fra 2015. Målene er
endringsmål som skal gi gjenfinnbare effekter for samfunnet og for brukerne,
jf. Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg! (2015-2016). Målene er førende for
departementets oppfølging av virksomheten i 2016.
4.1. Mål for justis- og beredskapssektoren
Målene for justis- og beredskapssektoren er for 2016:
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1. Straffesakskjeden
a. Redusere aivoriig kriminaiitet
b. Styrke forebyggingen av kriminalitet
c. En mer effektiv straffesakskjede
2. Asylkjeden
a. Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
b. Raskere avklaring av identitet
c. Raskere retur
3. Samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden
a. Redusere sårbarhet i samfunnet
b. Kunnskapsbasert forebygging
c. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
d. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur
4.2.

Mål og styringsparametere for Spesialenheten for politisaker i 2015

For å skape en trygg hverdag med lav kriminalitet, er det en forutsetning at
straffesakskjeden fungerer effektivt, både innenfor hvert ledd og at det er god samhandling
og flyt mellom de ulike aktørene og oppgavene. Spesialenheten skal bidra til å nå målet om
en mer effektiv straffesakskjede og bidra til å redusere alvorlig kriminalitet.
4.2.1. Mål: En mer effektiv straffesakskjede
Departementet har med bakgrunn i målene i Prop. 1 S (2015-2016) og risikovurderinger
knyttet til måloppnåelse fastsatt ett styringsparameter for 2016 i dialog med virksomheten.
Nedenfor følger rapporteringskrav med tilhørende frist knyttet til målet om en mer effektiv
straffesakskjede.
Styringsparameter 1:
Saksbehandlingstid
Rapportering:
Årsrapport
Formål/hensikt:
Spesialenheten for politisaker skal bidra til å opprettholde publikums tillit til samfunnets
evne og vilje til å etterforske og forfølge straftbare forhold begått av ansatte i politiet og
påtalemyndigheten. Lang saksbehandlingstid kan rokke ved denne tilliten. Hensynet til
mistenkte/ siktede, eventuelt fornærmede, kolleger og politiets og påtalemyndighetens
anseelse krever rask avklaring. Det er derfor viktig å holde saksbehandlingstiden på et
rimelig nivå. Resultatkravet «gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 150 dager» er fastsatt
i samarbeid med Spesialenheten.
Måleenhet:
Utgangspunkt:
Antall dager i gjennomsnitt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014 var 159 dager.
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I Resultatkrav:
150 dager

4.3. Risikovurderinger
Som det fremgår av hovedinstruksen til Spesialenheten for politisaker legger
departementet til grunn at Spesialenheten har tilfredsstillende internkontroll, jf. § 14 i
Reglement for økonomistyring i staten. Virksomheten skal som ledd i internkontrollen
identifisere risikofaktorer som kan medvirke til at virksomhetens mål ikke nås. Der hvor
det vurderes å være høy risiko, skal risikoreduserende tiltak iverksettes innenfor
virksomhetens fullmakter. Det skal også gjøres vurderinger av om resterende risiko er
akseptabel.
Risikovurderingene skal være tema i første etatsstyringsmøte i 2016 og dokumenteres i
referatet fra etatsstyringsmøtet. I forbindelse med senere etatsstyringsmøter skal
risikovurderingene oppdateres.

4.4. Saker fra Riksrevisjonen
Merknader fra Riksrevisjonen skal ha høy prioritet. Dersom Spesialenheten for politisaker
har fått merknad fra Riksrevisjonen, skal Spesialenheten utvikle en konkret plan for
oppfølging av eventuelle feil og mangler. Oppfølgingsplanen skal være tema i
styringsdialogen og omtales i årsrapporten.
4.5.
4.5.1.

Fellesføringer fra Justis- og beredskapsdepartementet
Oppfølging av IKT

IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 20112015 og IKT-handlingsplan 2016. IKT-handlingsplanen beskriver de utviklingsprosjekter
som skal gjennomføres i perioden for å støtte opp under målsetningene i vedtatt IKTstrategi og avdelingenes IKT-mål. Overordnede fellesføringer for alle IKT-relaterte
investeringer i staten følger av Digitaliseringsrundskrivet H-17 /15. Nye krav fra
rundskrivet er innarbeidet i IKT-handlingsplanen. Det skal rapporteres i samsvar med IKTstyringsmodell i justissektoren.
Virksomheten skal innen 1. februar 2016 foreslå hvilke IKT-prosjekter det skal rapporteres
på til Justis- og beredskapsdepartementet.
Virksomheten skal tertialvis rapportere på drift og utvikling. De virksomhetene som har
utviklingsprosjekter, skal også rapportere på dette tertialvis. Vedlagte mal for rapportering
på utviklingsprosjekter samt mal for rapportering på drift og utvikling skal benyttes ved
rapportering.
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4.6.

Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen

4.6.1.

Direkte brukerkontakt

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker Regjeringen å styrke
kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal Spesialenheten kartlegge
hvordan brukere opplever virksomheten. Spesialenheten står fritt til selv å velge metode
for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for
brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende
initiativer eller å iverksette nye. På bakgrunn av kartleggingen skal Spesialenheten vurdere
og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrapporten for 2016 skal
Spesialenheten omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som
planlegges eller allerede er iverksatt.

4 .6 .2.

Krav lærling i statlige virksomheter

Regjeringen har besluttet å iverksette en strategi for å øke antall lærlinger i
statsforvaltningen, https:/lwww.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-flere-larlinger-istaten/id2428339/. Et sentralt tiltak i strategien er et krav til alle statlige virksomheter om
å knytte til seg minst en lærling.
Dersom Spesialenheten ikke har oppfylt kravet om en lærlingplass i 2015 og/ eller i 2016,
må det gjøres rede for årsaken til dette og hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å
oppfylle kravet.
Det skal rapporteres på lærlinger i statlige virksomheter i årsrapporten for 2016.

5.

DIAWG OG RAPPORTERING I 2016

Det er etablert regelmessige rapporteringsrutiner og etatsstyringsmøte mellom
departementet og Spesialenheten for politisaker. Formålet med etatsstyringsmøtet er
gjensidig informasjonsutveksling, gjennomgå virksomhetens rapporter samt diskutere
faglige spørsmål. Det blir ett etatsstyringsmøte med Spesialenheten i 2016.

5.1. Dialogen mellom Spesialenheten og departementet
Den formelle rapporteringen fra virksomheten til Justis- og beredskapsdepartementet gis i
etatsstyringsmøtet og gjennom ordinære rapporteringer. Frister for rapportering og dato
for møte er angitt i vedlagte styringskalender for 2016, se vedlegg 1.
5.2.

Rapportering og årsrapport
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5.2.1. Rapportering
Spesialenheten for politisaker skal innen 15. september 2016 avgi en
regnskapsrapportering per 31. august 2016 med budsjett, regnskap og prognose for resten
av året på tildelte budsjettkapitler og poster. Vesentlig avvik i forhold til budsjettrammer og
forutsetninger skal forklares. Eventuelle forslag om budsjettendringer og større
omprioriteringer skal oversendes departementet innen samme dato (nysalderingen).
Virksomhetene skal informere dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik innen
virksomhetens område.
5.2.2. Årsrapportering
Spesialenheten for politisaker skal innen 15. februar 2017 oversende årsrapporten for
2016 elektronisk til postmottak@jd.dep.no. Årsrapporten publiseres på departementets
nettside. Årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen.
Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge.
I.
Leders beretning
II.
Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III.
Årets aktiviteter og resultater
IV.
Styring og kontroll i virksomheten
V.
Vurdering av framtidsutsikter
VI.
Årsregnskap
Årsrapporten for 2016 skal inneholde informasjon av betydning for departementets styring
og oppfølging av virksomheten. Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.3.
Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Nivå på rapporteringen må vurderes
ut fra hva som anses som relevant for departementet å være informert om.
5.3.
Forklaringer til statsregnskapet
Virksomhetene skal redegjøre for vesentlige avvik mellom bevilgning og regnskap.
Dersom en virksomhet forvalter ordninger for departementet, skal det også redegjøres for
vesentlige avvik mellom tildelt bevilgning og regnskap. Redegjørelsen skal gis på postnivå
og på grunnlag av endelig bevilgningsregnskap etter eventuelle omposteringer. Det skal
gjøres rede for sammenhengen mellom overskridelse på utgiftspost og tilsvarende
merinntekt på inntektspost. Avvik som skyldes endringer i tiltakenes/ytelsenes
sammensetning, omfang eller kvalitet skal også forklares. Det vises til vedlegg for frister
for forklaringer til statsregnskapet.
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6.

BUDSJETTRAMMEN FOR 2016

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 17. desember 2015 stilles følgende midler til
disposisjon for Spesialenheten for politisaker i 2016:

Kapittel og
post
460.01

Beløp

Beskrivelse
Spesialenheten for politisaker,
driftsutgifter

40 098 000

Følgende endringer er innarbeidet i budsjettrammen til Spesialenheten for politisaker for
2016:
Post 01 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

- 0,28 mill. kroner

Spesialenheten skal regnskapsføre betalt merverdiavgift på kap. 1633, post 01 i
rapporteringen til statsregnskapet. Budsjettrammen er pris- og lønnsjustert.
7.

VEDLEGG

•
•
•
•

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:

Kalender med dato for møter, rapportering m.m.
IKT-handlingsplan for justissektoren 2016
Excel-skjema rapportering IKT-drift og forvaltning
Excel-skjema rapportering IKT-utviklingsprosjekter
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[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en kompleksitet som krever egen
organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redegjøres for faglig og/eller økonomisk. IKT prosjekter benytter informasjons-og kommunikasjonsteknologi for å oppnå
mål/resultat.]

[Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med JO. Tabellen skal vise en samlet vurdering av programmets/prosjektets status. JD ønsker
en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om avvik og endringer. JO ønsker også et signal dersom det er vesentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves.
Sammendraget skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det skal også rapporteres på avsluttede prosjekter.)

Slett all hjelpetekst innafor klammene [ ]
Virksomhet

-

[Navn på virksomhet}

I

Program/Prosjektnavn
[Navn på Program/Prosjekt}

Prosjekt fase

I

Program-/Prosjekteler

l[Navn på Program-/Prosjekteier]

IVELG

I

Økonomisk
ramme

l[Beløp]

I

Program-/
orosiektslutt (dato)

I

Rapporterings
dato

I [Leveranse/sluttdato ]I [Rapportdato J

[Fyll inn en kort beskrivelse av hva prosjektet leverer, evt business case. Angi om det er utarbeidet prosjektplan der de økonomiske rammene og ressursene er besluttet]
Program/prosjektbeskrivelse

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

Prinsippet
følges

Statlige føringer

Begrunnelse for awik fra statlige føringer

IKT-a rkitektu rprinsi pper

VELG

[Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

Elektronisk ID (ID Porten)

VELG

[Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

Altinn

VELG

[Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

Krav til personvern

VELG

[Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik}

Krav til informasjonssikkerhet

VELG

(Gjør kort rede for og begrunn eventuelle awik]

IKT strategi 2011-2015

Prosjektet
bidrar

Bidrag til lKT-strategl

Effektiv samhandling

VELG

[Gjør kort rede for bidraget]

God informasjonssikkerhet

VELG

[Gjør kort rede for bidraget]

God styrings- og beslutningsinfor VELG

[Gjør kort rede for bidraget]

Statusområder
Overordnet status
02fremdrift
Sluttleveranser og
milepæl plan
(resultatmål og
leveranser)
Risiko
Prosjekt-eksterne
avhengigheter
Økonomi

Tiltak / Oppgave / Gjøremål

[Fyll inn generell vurdering av programmets/ prosjektets status]

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

(Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste awik og endringer av vedtatt milepælsplan,
resu ltatmål og leveranser. Beskriv også mulige konsekvenser for prosjektet og for gevinster.)

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

[Fremhev eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være en fare for oppnåelse
av programmets/prosjektets effektmål og resultatmål)

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

VELG

[Kommenter kritiske avhengigheter av leveranser fra andre prosjekter/tiltak som man ønsker å
fremheve og som ikke er under tilstrekkelig kontroll]

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"}

VELG

[Kommenter overordnet økonomisk status, samt spesielle forhold og vesentlige awik ift utbetalte
kostnader og påløpte kostnader mot budsjett]

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn " )

[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste awik og endringer av vedtatt kompetanse og
ressursforbruk}

(Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

VELG

VELG

VELG

Ressurser

Kommentarer og vurderinger

Status

VELG

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"
GRØNN
GUL

I

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

å redusere avviket og for å oppnå status

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

-

[Drift og forvaltning betegner løpende drift, vedlikehold, feilretting og forvaltning av utstyr og programvare/ikt systemer.]
[Tabellen nedenfor fy lles ut av virksomhetens drifts- og forvaltningsansvarlig. Tabellen skal vise en samlet vurdering av virksomhetens drift og forvaltning av IKT. JD ønsker en
oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om awik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risikoer eller avhengigheter.
Sammendraget skal være kortfattet.]
Slett all hjelpetekst innenfor klammene [
Virksomhet

Ansvarlig for rapport

[Navn på virksomhet)
Statusområder
Overordnet

[Ansvarlig for rapport)

status

VELG

Stabil drift

VELG

Informasjonssikkerhet
Avviks-håndtering
Risiko

Kommentarer og vurderinger

Status

VELG

VELG
VELG

dato

[Dato for rapport)
Tiltak/ Oppgave/ Gjøremål

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre
man ooonår status "grønn" 1
[Kommenter status for stabil drift av system og programvare i virksomheten. Fremhev [Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre
status i forhold til virksomhetens krav/mål.]
man ooonår status "erønn" l
[Kommenter status for informasjonssikkerheten (omhandler håndtering av
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon) til programvare i
man oppnår status "grønn" ]
virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.l
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre
[Kommenter status for avvikshåndtering (omhandler rutiner og løsningstid for
avvikshåndtering og feilkorrigeringer) i virksomheten. Fremhev status i forhold til
man oppnår status "grønn" ]
virksomhetens krav ti l feil oe trenden til restanser av feil.I
[Fremhev eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være til hinder [Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre
for ooonåelse av målene med drift oe forvaltninel
man ooonår status "erønn" l
[Fyll inn generell vurdering av status for drift og forvaltning i virksomheten)

at
at
at

at

at

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

Tjenestenivå

Tilgjengelighet
Brukerstøtte
Økonomi

Ressurser

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man oppnår status "grønn" )

VELG

[Kommenter status for sikkerheten (omhandler kontinuitetshåndtering,
katastrofehåndtering og varslingsrutiner) til utstyr og programvare i virksomheten.
Fremhev status i forhold til virksomhetens kravlmål.l
[Kommenter status for tjenestenivå (angir om servicenivået for tjenestene er i samsvar
med ønsket eller avtalt servicenivå) i virksomheten. Fremhev status i forhold til
virksomhetens krav/mål. I
[Kommenter status for tilgjengelighet (angir om tjenestene og informasjon er
tilgjengelig ved behov/avtalt tidsrom) i virksomheten. Fremhev status i forhold til
virksomhetens krav/mål. l
[Kommenter status for brukerstøtten til virksom hetet. Fremhev status i forhold til
virksomhetens krav/mål. I
[Kommenter overordnet økonomisk status - herunder forhold og vesentlige avvik på
budsjett)

VELG

[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste avvik og endringer ift kompetanse
og ressursforbruk)

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man oppnår status "grønn" I

VELG

VELG

VELG
VELG

[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man oppnår status "grønn" ]
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man oppnår status "grønn" I
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man ooonår status "erønn" l
[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøremål som evt er iverksatt for å sikre at
man oppnår status "grønn " I

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"
I henhold til mål/drifts og eventuell forvaltningsplan etc., alt går som planlagt . Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.
Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av
hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere awiket og for å oppnå status "grønn".
Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, og det kan være kritisk awik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for
beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere awiket og for å oppnå status "grønn".

Handlingsplan for IKT-området i justis- og beredskapssektoren 2016

1

IKT handlingsplan for justis- og beredskapssektoren - tiltak i perioden 2016

DA 1

integrasjonsplattform for
e-samhandling

I 2016·

I

2016

DNK

2016

DNK
2

2016

1

I

I

tjenester

Øvrige
samhandlingstiltak

Gjennomføre store satsinger:
Saksbehandlingsløsning for domstolene Bruke LOVISA i saksbehandling i flere
rettsinstanser

2017

DA 2

samhandlingstjenester

Elektronisk
samhandling i
samarbeid mellom
Politiet,
Domstolsadministra
sjonen og
Kriminalomsorg_

Utarbeide løsning for Fase O og 1 for
Stifinner li i samarbeid med DA og KO i

Delta i program
for
nødmeldingstjenesten.
Samarbeid med
OSB, POD og
HDir
Etablere en raskere
databærer, kalt

TEDS (TITRA

Enhanced Data
Service)
DNK
3

2016

Delta i det
norsk-svenske
ISl-prosjektet
(Inter System
Interface) som
er et
utviklin_g_ssamar

2

Digitalisering av
tjenester

samhandlingstjenester

integrasjonsplattform for
e-samhandling

Øvrige
samhandlingstiltak

beid som
forener Nødnett
og Rakel.
DNK
4

2016

DNK
5

2016

I

DNK

2016

I

DNK
7

2016

I Sørge for sikker

DNK

2016

I

6

I

I

Etablere WAVE som gjør det mulig å
delta i talegrupper i Nødnett med vanlige
nettbrett og smarttelefoner. Dette testes
nå ut av DNK før det ev blir en del av
tjenestene knyttet til Nødnett.
Ferdigstille Nødnettutbyggingen .
Siste deler av helsetjenesten skal ta
nettet i bruk i løpet av 2016.
I løpet av 2016 skal de siste kontrakts
leveransene komme på plass og Nødnett
skal oppgraderes til siste versjon
(Dimetra 8.3) i ap_ril 2016.
En rekke organisasjoner innen
totalforsvaret skal ta Nødnett i bruk i
løpet av 2016.

drift og forvaltning
av Nødnettinfrastrukturen.
Sikre at Nødnetttjenesten leveres
med god dekning
(om lag 86% av
Norge) og høy
oppetid (mål om
99,95% i hele
landet), og at
systemet holdes
tidsmessig
Sørge for sikker

3

Virk

8

DNK

2016

9

DSB
1

I 2016

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling
drift og forvaltning
av kommando- og
kontrollsystemer.
Sikre god drift og
forvaltn ing av
kommando- og
kontrollsystemer
(ICCS - integrated
command and
control) på politiets
operasjonssentra ler
og på 110sentra lene.
Sørge for sikker
drift og forvaltn ing
av Vision .
Sikre god oppetid
og hensiktsmessige
tjenester fra
hendelseshå ndteri n
gssystemet Vision
på 110-sentralene.

Økt bruk aveI Økt bruk av fellesløsninger
samhandlingstjenester

Digitalisering av
tjenester

Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsli ng om
enkeltvedtak og and re viktige digitale
henvendelse r.
Status forelegges depa rtementet ifm

4

Øvrige
samhandlingstiltak

Virk

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

Økt bruk aveI Økt bruk av fellesløsninger
samhandlingstjenester

Digitalisering av
tjenester

Øvrige
samhandlingstiltak

virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
DSB

2

GK
HRS

KFV
1

KDI

1

2016

2016
2016
2016

2016

Delta i program
for
nød meldingstjenesten.
Samarbeid med
POD, DNK og
HDir

Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale
henvendelser.
KFV skal avklare og evt. Implementere
løsning for digital post.
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at a Ile statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon

5

Virk

KDI
2

I

Ar

1 2016

I

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

I Økt bruk av e-

samhandlingstjenester

I Økt bruk av fellesløsninger

I

I Elektronisk

samhandling i
samarbeid mellom
Politiet,
Domstolsadministra
sjonen og
Kriminalomsorg

I ~igitalisering av I Øvrige
tJenester

samhandlingstiltak

og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og and re viktige digitale
henvendelser
Status forelegges depart ementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
Utarbeide løsning for Fase O og 1 for
Stifinner li i samarbeid med POD og KDI

I Øke informasjons-

~OD 12016

POD
2
IdeAlt

20152017
Satsin

sikkerheten ved
håndtering av
personopplysninger i
straffesakssystemene
BL og STRASAK m.v. jf.
politiregisterlov med
forskrifter. Adekvate
løsninger utvikles i
SPOR programmet.

Si kre at utstedelse av
pass, oppholdskort og
ID-kort tilfredsstiller
internasjonale krav og

-Digitalisering av
ID-kontroll på
grensen og
territoriet vil

-Etablere fellesløsninger for ID-kontroll i
justissektor og samfunn (tapsregister,
kontroll av biometriske pass,
oppholdskort og ID-kort)

6

Koordinere
t iltak med
øvrige aktører
og

-Sikre at ID-kontroll og
utstedelse blir utført
konsistent i ulike
applikasjoner og på

Øke
informasjonssikkerheten ved
håndtering av
personopplysni
nger i
straffesa kssyste
mene BL og
STRASAK rn.v.,
jf.
politiregist erl ov
med forskrifter.
Adekvate
løsninger
utvikles i SPOR
programmet.
-Etablere
løsninger :;om
forebygger og
bekjemper alle

Samle
Politidirektorate
ts
ansvarsoppgave

Virk

I

År

gsforsl
ag
Prop

2016

I

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

I Økt bruk ave-

samhandlingstjenester

at kontroll av ID på
grense og territoriet blir
sikker og effektiv
(IDeALT programmet)

I Økt bruk av fellesløsninger
I (IDeALT programmet)

Digitalisering av
tjenester

Øvrige
samhandlingstiltak

effektivisere
politiets manuelle
arbeidsprosesser
knyttet ti I å
fastsette ID
Sikre at norske
borgere kan
passe re i øvrige
lands elektroniske
passkontroll, og
at Norge har
samme tilbud ved
de mest
benyttede grensestasjonene

interessenter,
som
Skattedirektorat
et, NAV,
finansnæring
mfl.
(IDeALT
programmet)

- Klargjøre for
utstedelse av
nasjonalt ID-kort
med elD, som er

fastsatt som et
grunnleggende
tiltak i
regjeringens
digitaliseringsprog
ram.
-Etablere
tapsregister for
pass og andre IDkort, som er en

nettbasert
tjeneste som er
sterkt etterspurt
av finansnæring,

7

grunnlag av lik
registe ri nfo rmasj on
-Koding av IDkriminalitet i Strasak
som grunnlag for
analyse
(IDeALT programmet)

former for
kriminalitet
hvor falsk ID og
misbruk av ID
kan inngå, for
eksempel
trygdemisbruk,
økonomisk
kriminalitet,
menneskehand
el og terror.
-Sikre at
utstedelse av
pass og
oppholdskort
tilfredsstiller
internasjonale
krav og at
kontroll av ID på
grense og
territorier blir
sikker og
effektiv og i
henhold til
internasjonale
forpliktelser og
sikkerhetskrav
(IDeALT
programmet,
Internasjonal
seksjon)

r og IKT
systemer
knyttettil ID
utstedelse og
kontroll slik at
aktiviteter ses
og styres i
sammenheng
(IDeALTprogrammet)

Virk

I

Ar

;oo 12016

I

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

I Økt bruk ave-

samhandlingstjenester

I Anskaffe nytt

I ~igitalisering av I Øvrige
tJenester

Ansiktsgjenkjenningsteknologi vil kunne
brukes mot passregisteret fo r å forhindre
misbruk av identiteter. Det vil også
kunne brukes mot digitale medier som er
sikret i straffesakssammenheng.

fingeravtrykkregister (ABIS).

ABIS

I Økt bruk av fellesløsninger

Anskaffe
persondatabase
som sentra liserer
personopplysninger
for de biometriske
systemene i politiet.

Nytt
fingeravtrykkregister vil kunne
automatisere
flere
søkeprosesser
som i dag må
gjøres manuelt.

Anskaffe opsjonen
fotoregister med
ansiktsgjenkjenningsteknologi.

:oo 12016

I

NAV, Skatt m.fl.
{IDeALT
programmet)
Legge til rette for
et elektronisk
eliminasjonsregist
er for
fingeravtrykk for
tjenestemenn.

samhandlingstiltak

Nytt
fingeravtrykksregister og
mulighet for å
kontrollere
fingeravtrykk
opp mot and re
lands registre
(PRUM mv)
Søk mot
fingeravtrykkreg
isteret fra
kommende
mobile
løsninger vil
være mer
pålitelige pga.
bedre
søkealgoritmer i
systemet og
mindre behov
for manuell
kontroll
Sama rbeid med
UDI om
biometri

I Tilrettelegge for

iverksetting av PROM

8

Nytt
fingeravtrykkregister vil
lettere la seg integrere
mot andre systemer
pga. grensesnitt basert
på kjente standarder.

Virk

lnt
forpl

I

Ar

I

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

I

POD
5
lnt
forpl
POD
6

20152016

POD
7.
Digital
post
kass
e

2016

POD
8

I

I Økt bruk ave-

samhandlingstjenester

I Økt bruk av fellesløsninger

I Digitalisering av I Øvrige
tjenester

I og PCSC.

Konseptutredning
gjennomført, prosjektet
besluttet videreførtplanleggingsfase fra
oktober 2015
Forberede for Entry Exit
oppstart i 2017 Schengen prosjekt

Felles løsning for Schengen

Samhandling
om
grensepassering
Europa
Delta i program
for
nødmeldingstjenesten.
Samarbeid med
DSB, DNK og
HDir

2016

Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale
henvendelser
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.

I 2015- I Stort behov for
2018

elektronisk
samhandling i

samhandlingstiltak

i

I Grense- og

terretorialkontrollGTK .

I

9

Virk

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

Økt bruk av fellesløsninger

Digitalisering av
tjenester

samhandlingstjenester

-Håndho ldte
enheter for
effektiv
kontrolltroll
Samarbeid med
UDI. Avklares
med POD i
porteføljestyringen i
Januar

sektor for mer
effektiv og sikrere
kontrol l av
utlendinger

POD

Drift og
forvaltning av
JustisCert

20 16

9

POD
10
Stifi
nner

2016

POD
11

2016 ..
2023

SFK
1

2016

Øvrige
samhandlingstiltak

Elektronisk
samhandling i
samarbeid mellom
Politiet,
Domstolsadministra
sjonen og
Kriminalomsorg

Utarbeide løsning for Fase O og 1 for
Stifinner li i samarbeid med DA og KDI

Videreutvikle og
sikre politiets
IKT infrastruktur
Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digita l postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale

10

Virk

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

SRF
1

2016

SPE
SYS
1

2016
2016

UDI

2016

1

Økt bruk av eI Økt bruk av fellesløsninger
samhandlingstjenester

Digitalisering av
tjenester

henvendelser.
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale
henvendelser.
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertia l
2016.
Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige
forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvarta l 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale
henvendelser.
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
Det følger av digitaliseringsrundskrivet
H17/15 at alle statlige

11

Øvrige
samhandlingstiltak

Virk

I

Ar

I

Utbedre og
etablere
integrasjonsplattform for
e-samhandling

I Økt bruk ave-

samhandlingstjenester

I Økt bruk av fellesløsninger

I ~igitalisering av I Øvrige
tJenester

samhandlingstiltak

forvaltningsorganer som sender post på
papir skal ta i bruk Digital postkasse til
innbyggere innen første kvartal 2016. En
skal benytte kontaktinformasjon fra
Register over digital kontaktinformasjon
og reservasjon ved varsling om
enkeltvedtak og andre viktige digitale
henvendelser.
Status forelegges departementet ifm
virksomhetens rapportering for 1. tertial
2016.
UDI
2

UNE
PST
1

I

I

I

2016

I

Bistand og
samarbeid med
POD om
grensekontrol l
og biometri

I

2016
20162018

Gjennomføre
store satsinger:
Prosjekt 1:
Kontinuitet,
kapasitet og
sikkerhet
Prosjekt 2:
Etterretnings- og
fagsystemer

Gjennomføre store
satsinger: Prosjekt 1:
Kontinuitet, kapasitet
og sikkerhet
Prosjekt 2:
Etterretnings- og
fagsystemer
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1. FORKORfELSER
DA

Domstolsadministrasjonen

DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon

OSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GKO

Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker

HRS-N Hovedredningssentralen Nord-Norge
HRS-S

Hovedredningssentralen Sør-Norge

KDI

Kriminalomsorgsdirektoratet (erstattet KSF fra 01.07.2013)

KFV

Kontoret for voldsoffererstatning

KRUS

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KSF

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (fra 01 .07 .2013, KDI)

NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

POD

Politidirektoratet

PST

Politiets sikkerhetstjeneste

RA

Riksadvokaten

SFK

Sekretariatet for konfliktrådene

SPE

Spesialenheten for politisaker

SRF

Statens sivilrettsforvaltning

SYS

Sysselmannen på Svalbard

UDI

Utlendingsdirektoratet

UNE

Utlendingsnemnda

13

Vedlegg 1

Styringskalender for 2016
Februar

Mars

April

Forklaringer til statsregnskapet for 2016
Forslag IKT-prosjekter

1. februar
1. februar

Årsrapport for 2016 inkludert årsregnskap for 2016

15. februar

Årsmelding for 2016 på vergemålsforvaltningen
Årsrapport for 2016 for DRK

Se hovedinstruks
1. mars

Forslag til budsjettendringer og større omprioriteringer 1. halvår 2016 (Revidert nasjonalbudsjett)

1. mars

Rapport anslagsendringer (Revidert nasjonalbudsjett)
Dialogmøte hos Spesialenheten

1. mars
28. april kl. 11.00-12.00.
4. mai

Mai

Innspill til rammefordelingsforslag og anslagsendringer statsbudsjettet 2017 Prop. 1 S (2016-2017)

Juli

God sommer

September

Tertialrapport 2.tertialrapport 2016
Statsbudsjettet 2016 Forslag til budsjettendringer og større omprioriteringer i 2. halvår (nysaldering)

15. september
15. september

Anslagsendringer statsbudsjettet 2016 (nysaldering)

15. september
18. desember

Desember

Anslagsendringer statsbudsjettet 2018 Prop. 1 S (2017-2018)

