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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 - ratifikasjon av parallellavtale om arrestordre  

 

Det vises til møte mellom Politidirektoratet, Kripos, Politiets IKT-tjenester og Justis- og 

beredskapsdepartementet 19. september 2019. Videre vises det til oppdrag 10 i 

tildelingsbrevet for 2019. 

 

Ratifikasjon av parallellavtale om arrestordre 

EU, Island og Norge signerte 28. juni 2006 en parallellavtale til den europeiske 

arrestordre. Avtalen bygger på prinsippene til rammebeslutningen om den europeiske 

arrestordre, men er ikke helt identisk, jf. Prop 137 LS (2010-2011). I 2013 ble EU 

notifisert om at Norge hadde gjennomført sine interne prosedyrer for å bli bundet av 

avtalen. Den 29. august 2019 ble Norge informert om at samtlige EU-land, samt Island 

og Norge, har gjennomført sine interne prosedyrer for å bli bundet av avtalen, og at 

parallellavtalen vil tre i kraft 1. november 2019. 

 

Ved ikrafttredelsen av parallellavtalen vil utleveringsloven (lov 13. juni 1975 nr. 39) ikke 

lenger komme til anvendelse mellom Norge og medlemsstater i EU, og 

arrestordreloven (lov 20. januar 2012 nr. 4) vil tre i kraft i sin helhet. Dette innebærer et 

systemskifte som får implikasjoner for politi og påtalemyndighet. For politiets del vil det 

eksempelvis måtte gjøres nødvendige tilpasninger i etterlysningssystemet SIS. 

 

På denne bakgrunn skal Politidirektoratet iverksette de forberedelser som er 

nødvendige for politiet i tilknytning til ikrafttredelsen av parallellavtalen, herunder 

sørge for tekniske og praktiske tilpasninger i politiets systemer. Departementet ber om 
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å bli orientert om arbeidet i styringsdialogmøte 25. oktober 2019 og rapportering i 

årsrapporten.  

 

Etablering og drift av nettsted om menneskehandel 

Ett av oppdragene under oppdrag 10 i tildelingsbrevet for 2019 var å etablere og drifte 

et nettsted om menneskehandel for å bedre informasjonen om politiets og øvrige 

aktørers ansvar og rolle i arbeidet mot menneskehandel. Dette oppdraget utgår da det 

viser seg at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ikke har 

anledning til å bidra med etablering og drift av nettstedet. Forutsetningene for 

etablering av nettstedet er således ikke til stede. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Unni Gunnes 

ekspedisjonssjef 

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 

 

 

Kopi til Riksrevisjonen 
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