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HØRINGSNOTAT - BUDSJETT 2023
Politiets Fellesforbund har spilt inn to krav til statsbudsjett 2023:

•

300 millioner for å øke dekningsgraden i politidistrikt som ligger under
målkravet om 2 politi per 1000 innbyggere

•

57 millioner for å øke kapasiteten på etter- og videreutdanning ved
Politihøgskolen med 450 plasser

Svekket grunnberedskap
Etter den senere tids diskusjoner om viktigheten av totalberedskapen i Norge, finner Politiets
Fellesforbund det kritikkverdig at statsbudsjettet ikke innebærer en reell økning av
politibudsjettet. Vi kan ikke se at budsjettforslaget styrker grunnberedskapen eller gjør det
mulig å opprettholde inneværende års aktivitet i politiet.
Politiets Fellesforbund mener at Hurdalsplattformens intensjoner om å styrke polititjenesten
med forbyggende enheter, flere oppgaver og ressurser samt sikre en minimumsbemanning
per tjenestested, ikke innfris med dette politibudsjettet. Forslaget om 75 millioner til å styrke
polititjenestene i landet er ikke tilstrekkelig, særlig ikke når vi vet at det planlegges å åpne
flere tjenestesteder for den samme potten.
Flere politiansatte er viktigere enn nye tjenestesteder
Politiets Fellesforbund mener det er uforsvarlig å opprette nye tjenestesteder slik regjeringen
foreslår. Vår prioritering er politiansatte foran bygg. De siste årene har kriser vært den nye
hverdagen for politiet. Grunnberedskapen må styrkes for å håndtere den nye normalen. Vårt
krav på 300 millioner for å øke dekningsgraden i politidistriktene og for å opprettholde
bemanningen i tråd med nærpolitireformens intensjoner om et politi som er operativt, synlig
og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale
kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet, er ikke innfridd i budsjettforslaget.
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Politiets Fellesforbund er svært bekymret over at antall anmeldelser for vold mot
politiet nær har tredoblet seg fra 2004. I politiets medarbeiderundersøkelse for 2021
oppgir hele 10 % at de har blitt utsatt for vold under tjenesteutøvelsen de 12 siste
mnd. og 18.5 % oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold.
En forsvarlig bemanning vil kunne bidra til at færre politiansatte utsettes for vold og
trusler om vold, med de fysiske, psykiske og økonomiske konsekvensene dette
medfører.
Nyutdannede politifolk risikerer arbeidsledighet
At 100 studieplasser videreføres med 27 millioner er positivt, men disse plassene er ikke
finansiert i form av nye stillinger i politibudsjettet. Andelen midlertidige ansettelser fra de fire
siste kullene fra Politihøgskolen er bekymringsfullt. Tall fra 2. tertial 2022 viser at kun 22 av
481 studenter som ble uteksaminert fra PHS i 2022 har fast jobb i politistilling. Hele 387 av
de ferdig utdanna politibetjentene er i midlertidige stillinger og 72 er uten jobb i politiet. Dette
står i sterk kontrast til de politiske signalene som fulgte bevilgningene for 2021 om at de 400
såkalte koronastillingene nå skulle gjøres faste.
Driften av politiet i 2022 har vært opprettholdt gjennom overføring av mindreforbruk fra 2020 /
2021. Over 600 millioner ble tilført driften av politiet i inneværende år. På tross av dette
velger politidistriktene å ansette nyutdanna politifolk i midlertidige stillinger. Stor grad av
midlertidighet i inneværende år må sees i lys av usikkerheten knyttet til budsjettsituasjonen.
Vi frykter derfor at de midlertidige politistillingene ikke blir videreført i 2023 og at flere
ferdigutdannede politifolk går ut i arbeidsledighet.
Etter- og videreutdanning er avgjørende
Politiets Fellesforbund gjenfinner heller ikke kravet om økte midler til etter- og
videreutdanning ved Politihøgskolen. For at politiet skal settes i stand til å løse
samfunnsoppdraget er kompetanseheving avgjørende. Etter –og videreutdanning for
politiansatte er viktig for å fremme innbyggernes rettsikkerhet og trygghet.
Det er derfor avgjørende å sikre at politiansatte tilbys nødvendig kompetanseutvikling og en
tilfredsstillende lønnsutvikling slik at en videre karriere i politiet er attraktiv. Utvikling av
kompetanse er også en avgjørende faktor for å styrke grunnberedskapen i norsk politi.
Finansieringsmodellen
Vi registrerer at det er foreslått endringer i kapitalstrukturen på budsjettkapittel 440 under
post 01 Driftsutgifter. Denne endringen medfører at driftsutgiftene til Påtalemyndigheten og
Politidirektoratet trekkes ut og gis egne budsjettkapitler.
Vi stiller spørsmål ved hvorfor politibudsjettet ikke synliggjør hvor stor andel av budsjettet
som skal fordeles til politidistriktene og særorgan. Manglende tydeliggjøring i statsbudsjettet
fremskaffer behovet for en ressursallokeringsmodell (RAM). Denne modellen kan bidra til at
politiske føringer i statsbudsjettet ikke blir iverksatt.
Politiets Fellesforbund påpekte i forrige budsjetthøring behovet for å se nærmere på hvordan
finansieringen av politiet synliggjøres i statsbudsjettet. Vi mener fortsatt det er grunnlag for å
se nærmere på finansieringsmodellen og bidrar gjerne med innspill til dette.
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Politiets Fellesforbund opprettholder derfor kravet om:

•

300 millioner for å øke dekningsgraden i politidistrikt som ligger under
målkravet om 2 politi per 1000 innbyggere

•

57 millioner for å øke kapasiteten på etter- og videreutdanning ved
Politihøgskolen med 450 plasser

Med vennlig hilsen
Politiets Fellesforbund

Linda Verdal
Forbundssekretær

Dag Arne Thoresen
Analytiker

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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