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Supplerende tildelingsbrev 2017 nr 4 – overføring av regnskapsoppgaver fra
politiet til Direktoratet for økonomistyring
Bakgrunn for oppdraget
Finansdepartementet (FIN) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til brev
datert 21. mars 2017 om bruk av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sine tjenester
innenfor lønnsområdet. Dette brevet er et likelydende oppdragsbrev til
Politidirektoratet (POD) og DFØ.
POD og DFØ fikk høsten 2016 i oppdrag av departementene å vurdere om politiet
skulle ta i bruk DFØs regnskapstjenester. Formålet med arbeidet har vært å komme
fram til den mest effektive arbeidsdelingen for staten samlet sett. Politidirektoratet har i
brev av 25. april 2017 til JD anbefalt at politiet fra 1. januar 2019 benytter seg av DFØs
regnskapstjenester til erstatning for de tjenester statens innkrevingssentral i dag
leverer til politiet. Dette innebærer også et skifte av regnskapssystem fra Oracle til
Agresso. Det skal også legges til rette for innføring av periodisert regnskap i politiet.
DFØ vil levere lønnstjenester til politiet i tråd med tidligere beslutning, jf. brev datert
21. mars 2017. De to departementene vurderer at politiet – gjennom forpliktende
samarbeid mellom POD og DFØ – vil kunne hente støtte, samarbeidseffekter og
gevinster ved å også få levert regnskapstjenester fra DFØ. Det er derfor besluttet at
politiet fra 1. januar 2019 skal bruke DFØs tjenester innenfor regnskapsområdet. Dette
kommer i tillegg til tidligere beslutning om å bruke DFØs tjenester på lønnsområdet.
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Beskrivelse av oppdraget
POD og DFØ skal i fellesskap utarbeide en samarbeidsavtale om leveranse av
regnskapstjenester. Følgende føringer og prinsipper skal legges til grunn for
arbeidsdelingen mellom direktoratene:
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Politiet etableres som et eget kundesegment i DFØs portefølje, med et
spesialtilpasset tjenestetilbud. Regnskapstjenestene leveres fra DFØs avdeling
i Trondheim.



Politiet skal som et minimum utføre de oppgaver som går fram av
Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 4.5.1 (utøvelse av
budsjettdisponeringsmyndighet, attestasjon av utgifter, godkjenning av
regnskapsrapportering og autorisasjon av betalingsoppdrag).



For alle andre oppgaver er utgangspunktet at de skal utføres der oppgaven kan
løses mest effektivt, målt i årsverk for staten under ett. Dette innebærer at
politiet høster stordriftsfordelene i DFØ. Det skal ikke etableres løsninger i
politiet som dublerer DFØs nåværende tilbud uten at det er særskilt
begrunnet ut fra politifaglige behov.



På områder hvor politiet har behov for tilpassede tjenester som DFØ ikke
leverer i dag, skal DFØ vurdere om disse kan utvikles og leveres av
direktoratet uten at dette kommer i konflikt med DFØs hovedmål om å oppnå
stordriftsfordeler for staten. Det vil som et utgangspunkt være enklere å levere
tjenester som nå eller på sikt også kan tilbys til andre statlige virksomheter.



Politiet vil få del i den teknologiske utviklingen i regi av DFØ. Politiet må
dekke utviklingskostnadene i de tilfeller politiet ønsker at DFØ skal ivareta
særskilte behov utover det ordinære eller planlagte tjenestetilbudet fra DFØ.



DFØ skal tilby gode løsninger for integrasjon mellom systemer som DFØ
leverer og politiets egne systemer.



Det legges til grunn at det fortsatt skal være 70 statlige arbeidsplasser i
Kristiansund, hhv. 50 i politiet og 20 i Skattekontoret i Kristiansund. Dersom
en som ledd i avtalen kommer til at flere oppgaver skal overføres fra politiet til
DFØ, vil dette innebære behov for færre ansatte til å løse oppgavene ved
politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Politidirektoratet må da
vurdere, og legge til rette for, andre tiltak for å sikre at det samlet
opprettholdes 50 statlige arbeidsplasser med politioppgaver i Kristiansund.



De varige, økte driftskostnadene i DFØ som følger av leveransene til politiet
dekkes ved en rammeoverføring fra kap. 0440 Politidirektoratet – Politi- og
lensmanssetaten til kap. 1605 Direktoratet for økonomistyring, i tråd med
DFØs finansieringsmodell. Beløpet som overføres tilsvarer DFØs
marginalkostnad ved å levere tjenesten til politiet. Inntil det endelige beløpet
som skal rammeoverføres er avklart, faktureres politiet for kostnadene som
går fram av avtalen som skal inngås mellom POD og DFØ.
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