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DOMSTOLENE 
NTL er ikke fornøyd med forslaget til budsjett for domstolene. Behandlingskøene i domstolene er nylig bygd ned. 
Med en vedvarende underbudsjettering åpnes det igjen for en utvikling som raskt vil medføre nye køer. Ressurser til 
politiet er bra, men straffesakskjeden må ses i sammenheng. Når politiet får mer ressurser og får løst flere saker, 
fører det til økt saksmengde og dermed ressursbehov i domstolene.  I tillegg kommer at antall tvistesaker til 
domstolene har økt med 28 prosent på tre år. 
 
NTL er opptatt av domstolene gis tilstrekkelige rammer til at slik at det bl a kan avsettes midler til nødvendig 
kompetanseutvikling, samt drift- og utvikling av IKT i etaten. Domstoladministrasjonen ble opprettet i 2002 for å få 
økt selvstendighet og uavhengighet for den tredje statsmakt i forhold til regjeringen/departementet. Dette oppnås 
ikke gjennom økonomisk detaljstyring av domstolene slik budsjettet legger opp til med altfor små budsjettrammer.  
 
Direkte konsekvenser av budsjettsituasjonen i domstolene vil være en reduksjon i antall saksbehandlerstillinger, noe 
som vil gi lengre saksbehandlingstid og dårligere service overfor publikum. NTL mener dette er beklagelig. 
 
 
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 
Antallet saker har økt kraftig de siste årene uten at KFVO er tilført økte ressurser. Konsekvensen er økt 
saksbehandlingstid, noe som forringer tilbudet til voldsofrene.  
 
KFVO skal drive målrettet informasjon overfor publikum og samarbeidspartnere både ved oppsøkende virksomhet, 
produksjon av informasjonsmateriell, nettbasert informasjon osv. Dette er ikke er hensyntatt ved tildeling av 
ressurser.  
 
Det foreligger en evaluering av kontoret som viser at situasjonen når det gjelder saksbehandlerressurser er 
uholdbar. Bl.a. sier rapporten ”Arbeidsmengden er stor og det er behov for flere ansatte”. NTL ber om at 
ressurssituasjonen til KFVO tilpasses arbeidsmengden, slik at tilbudet til voldsofrene ikke forringes.  
  
 
SIVILTJENESTEN 
Siviltjenesten har i 2009 gått igjennom en omfattende omstilling, uten at fremtiden for siviltjenesten er avklart. NTL 
ønsker at Stortinget ber om en tydeliggjøring av hva innholdet i siviltjenesten skal være i fremtiden og hvordan den 
skal finansieres. NTL ber også om at komiteen ser på muligheten til å utvide dagens sivile verneplikt til en tjeneste 
der det kan sendes sivile fredsstyrker til konfliktområdet, slik at Norge, i tillegg til et militært nærvær i 
konfliktområder, også har muligheten til å sende inn sivile for å gå i dialog med sivilbefolkningen. Ordningen er 
etablert i andre europeiske land, og vil kunne styrke Norges posisjon som fredsnasjon. 
 



 
 

 
 
SIVILFORSVARET 
Det er viktig at det gjennomføres øvelser for Sivilforsvarets avdelinger, slik at disse er rustet til innsats, og at etaten 
jevnlig får testet rutiner og beredskapsplaner. NTL ber om at Stortinget vedtar at alle operative styrker i 
Sivilforsvaret skal øves i 2010 i henhold til etatens øvingsdirektiv. 
 
Sivilforsvaret har store utfordringer foran seg, knyttet opp mot innføring av ny lov, utskifting av materiell, revidering 
av styrkestrukturen og definering av rollen som forsterkningsressurs. St.M. 22 gir føringer for denne utviklingen. NTL 
er opptatt av at beslutningene i St.M. 22 blir fulgt opp av regjeringen gjennom de bevilgninger som blir gitt, og ber 
derfor om at Sivilforsvaret får økt sin ramme i år så det kan gjennomføres reelle investeringer i nytt og tidsriktig 
materiell. 
 
Det foreslås en bevilgning på 5 mill til materiell i Sivilforsvaret. Med den takten regjeringen legger opp til vil det ta 
32 år å skaffe nytt utstyr til Sivilforsvaret. Å sende tjenestepliktige mannskaper ut i innsats og ikke samtidig sørge for 
at de har tilstrekkelig verneutstyr til å beskytte seg selv mot de farene de kan utsettes for er ikke forsvarlig.  
 
Tildelingen til DSB går i store trekk til dekning av faste utgifter, og beløp som kan benyttes av Sivilforsvaret til å 
vedlikeholde mannskapenes kompetanse og fornye materiellet blir en salderingspost for å løse andre oppgaver i 
DSB. Vi ber derfor om at Stortinget skiller ut bevilgningen til Sivilforsvaret som et eget kapittel for å synliggjøre den 
ressursbruken som DSB skal bruke på Sivilforsvaret, slik at Stortinget har bedre mulighet til å følge med på 
utviklingen av Sivilforsvaret som statens ressursforsterkning. 
 
St.m. 35 ligger nå på bordet til justiskomiteen, og NTL ønsker å bemerke at etterslepet av mannskaper som skal 
settes inn i Sivilforsvarets avdelinger, samt Sivilforsvarets rolle som aktør innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskapsområdet gjør at det er viktig å beholde skolene på Starum og Jæren for fremtiden. 
 
 
NORGES BRANNSKOLE 
Norges Brannskole er en del av DSB og blir, i likhet med andre avdelinger i DSB, berørt når budsjettet øker mindre 
enn pris og lønnsvekst. For 2010 har Norges Brannskole store utfordringer med å utdanne deltidsmannskaper i 
kommunale brannvesen, noe som staten har gitt alle kommuner pålegg om å gjennomføre. Pga budsjettsituasjonen 
har ikke Norges Brannskole mulighet til å gjennomføre tilstrekkelig antall kurs, noe som igjen medfører redusert 
beredskap i de lokale brannvesen. 
 
 
POLITIET 
NTL er positive til at årets økninger i politibudsjettet videreføres i budsjettet for 2010. Mange års etterslep gir likevel 
grunn til bekymring for politidistriktenes driftsbudsjett. Mange distrikter har så lave budsjett at de ikke har midler til 
å tilsette eller beholde tilstrekkelig arbeidskraft.  Dårlig økonomi og elendig bemanning skaper meget dårlige 
arbeidsforhold. 
 
720 studenter på PHS er meget bra - men dette må følges opp med å tilføre politidistriktene ressurser. Når 
budsjettene blir så trange at arbeidsoppgaver ikke kan sluttføres og vaktlistene ikke kan fylles opp blir frustrasjonen 
stor og det blir vanskelig å rekruttere politiutdannet personell. Dette vil resultere i dårlig publikumsbehandling og 
altfor lang responstid.  
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