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Statsbudsjettet 2020 – supplerende tildelingsbrev nr. 3  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2020 10. januar 2020 og 

supplerende tildelingsbrev 4. mars 2020 og 12. mars 2020. Videre viser vi til Prop. 117 S 

(2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020). Det er foretatt 

følgende endringer over kap. 445 Den høyere påtalemyndighet, post 01 Driftsutgifter: 

 

Beskrivelse Beløp i 1 000 kroner 

Bevilgning jf. tildelingsbrev 2020 277 795 

NAV-sakene 2 300 

Korte statsadvokatkonstitusjoner                               10 000 

Total bevilgning   290 095  

NAV-sakene 

Arbeids- og velferdsetaten har tolket trygderegelverket feil, slik at flere personer kan 

være uriktig straffedømt. Arbeidet med gjenåpning av de uriktige straffedommene har 

tatt mer tid enn først antatt. Setteriksadvokaten er derfor oppnevnt for en ny periode ut 

året til å håndtere sakene. Det er med bakgrunn i dette bevilget 2,3 mill. kroner i 2020 

til Den høyere påtalemyndighet.   

 

Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet 

I forbindelse med virusutbruddet har restansene i domstolene økt. Det er iverksatt 

tiltak for å bedre saksavviklingen og bygge ned restansene. Det er behov for å styrke 

kapasiteten i domstolene, påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet. 
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Det er viktig at straffesakene til den Den høyere påtalemyndighet avvikles så raskt som 

domstolene har kapasitet. Det er derfor bevilget 10 mill. kroner til midlertidig styrking 

av statsadvokatressursene i form av korte konstitusjoner. Konstitusjonene vil øke 

kapasiteten til å påtaleavgjøre og aktorere alvorlige straffesaker.  

 

Felles oppdrag Riksadvokaten og Politidirektoratet 

Departementet ser det som ønskelig at Riksadvokaten og Politidirektoratet gis et 

tydeligere felles ansvar for rapportering og oppfølging av resultatene i 

straffesaksbehandlingen.  

 

Departementet ber Riksadvokaten og Politidirektoratet vurdere hvordan de i fellesskap 

kan tilrettelegge for felles resultatoppfølging av straffesaksavviklingen i politiet. Vi ber 

om at de to virksomhetene i fellesskap utarbeider forslag til felles oppdrag om dette til 

tildelingsbrevet for 2021. Oppdraget skal gis til begge virksomhetene. Riksadvokaten 

tar initiativ til samarbeidet og har ansvar for å lede arbeidet.  

 

Departementet ber om at forslag til oppdrag for 2021 sendes departementet innen 

15. oktober 2020. Dette blir tema i etatsstyringsmøtet for 2. tertial 2020.  

 

Behov for nye kontorlokaler 

Departementet viser til Riksadvokatens brev 22. mai 2020 vedrørende behov for nye 

kontorlokaler til embetet. Riksadvokaten har bedt departementet om samtykke til å be 

Statsbygg søke etter nye lokaler som kan gi opptil 40 kontorplasser. Riksadvokaten har 

i sin henvendelse presisert at 40 plasser er basert på dagens behov, og at det ikke 

forutsetter økte bevilgninger.  

 

Departementet merker seg at embetet ikke planlegger for vekst i antall ansatte og at 

eventuelt nytt lokale kun skal dekke dagens behov. Videre forutsetter Riksadvokaten at 

dette skal dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Med bakgrunn i dette gir 

departementet samtykke til at Riksadvokaten kan starte opp en prosess med Statsbygg 

med sikte på å finne nye kontorlokaler for om lag 40 personer.  

 

Med hilsen 

 

 

Fredrik Bøckman Finstad 

ekspedisjonssjef 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 
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