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Forlengelse av pilot der ansvaret for transport og fremstilling av 

varetekstinnsatte er overført fra politiet til kriminalomsorgen  

 

Vi viser til Politidirektoratet (POD) og Kriminalomsorgsdepartementets (KDI) forslag 

til oppfølging av pilotprosjektet for transport og fremstilling av varetektsinnsatte, 

oversendt departementet 30. juni 2016.  

 

Vi viser også til møte med POD og KDI om saken 17. oktober, hvor POD og KDI 

presenterte omforente forslag til videre oppfølging. Departementet slutter seg til at det 

må foretas organisatoriske grep for å øke effektiviteten i prosjektet ytterligere. 

 

Prosjektet er utvidet flere ganger underveis. Økt volum er en forutsetning for økt 

effektivitet. Det er i følge direktoratene rom for også å løse transportoppgaver i Oslo 

politidistrikt innenfor rammen på 40 mill. kroner. Dersom etatene selv ønsker å finne 

inndekning for ytterligere utvidelser utover dette, uten at dette kommer på bekostning 

av kjerneoppgavene, er departementet positiv til dette. 

 

Det synes å være bred enighet om at transport og fremstilling av varetektsinnsatte og 

førstegangsfengslinger som hovedregel ikke bør utføres av polititjenestemenn, og at 

dette bør utføres av ansatte arrestforvarere i politiet eller kriminalomsorgen. Samtidig 

må transporttjenesten organiseres slik at det blir mer effektiv utnyttelse av ressursene 

(mindre dødtid). Departementet mener derfor det kan være grunnlag for også å se 

nærmere på organiseringen av politiarrestene i forbindelse med prosjektet. Det synes 

hensiktsmessig at POD og KDI jobber videre sammen også på dette området. 

 

Departementet har besluttet at:  



2/2 

a) Piloten forlenges med ytterligere to år.  

b) Piloten utvides til å omfatte transport av varetektsinnsatte i Oslo politidistrikt, i 

så stor utstrekning som mulig innenfor gjeldende ramme på 40 mill. kroner.  

c) POD og KDI gis fullmakt til å utvide rammen dersom dette kan gjøres på en 

måte hvor de direkte innsparingene overstiger merkostnadene.  

 

 

Departementet vil fatte endelig beslutning om piloten ifm. budsjettprosess 2019. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Thor Arne Aass ef.      Unni Gunnes ef. 

ekspedisjonssjef       ekspedisjonssjef 
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