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Formål og avgrensninger 

Politidirektøren og sjef PST har besluttet evaluering av 1) hendelsesforløpet frem til 

masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022, og 2) PST og politiets håndtering 

av hendelsen. 

 

Evalueringsutvalget skal utarbeide en ugradert rapport som er egnet for offentliggjøring. 

 

Formålet er å fremme læring i PST og politiet. Herunder raskt identifisere læringspunkter 

i form av forbedringspunkter og bevaringspunkter.  

 

Evalueringen skal være i tråd med politiets beredskapssystem I (PBS I), kap. 16, som 

fastslår at den skal ha som formål å lære mest mulig av det som ble gjort. Evalueringen 

skal konsentrere seg om forhold som kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning. 

Evalueringen skal gi kunnskap om hvorvidt iverksatte tiltak faktisk virker etter sin 

hensikt.  

 

Evalueringen skal ikke komme i stedet for en eventuelt ekstern og/eller tverrsektoriell 

gjennomgang, eller eventuell etterforskning fra Spesialenheten.  

 

Innhold i evalueringen 

Evalueringen skal identifisere læringspunkter fra hendelsen natt til 25. juni 2022 med 

utgangspunkt i følgende:  

 

1) Hendelsesforløpet frem til hendelsen: 

- Informasjonsdeling og samhandling mellom PST og politiet 

- Informasjonsdeling og samhandling internt i politiet 

- Informasjonsdeling mellom politiet og helsevesenet, herunder psykisk helsevern 

- Vurderinger og tiltak som ble gjort i forkant av hendelsen av gjerningspersonens 

kapasitet og intensjon til å gjennomføre voldelige handlinger, av politiet og av PST 

(både med tanke på hatkriminalitet og terrorhandlinger) 

- Samhandlingen mellom PST og politiet i det forebyggende arbeidet i denne saken 

- Vurdere i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de 

hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen 
 

 

2) Håndteringen av hendelsen: 

- Politiets håndtering fra første melding om hendelsen til operativ håndtering var 

avsluttet. Dette skal inkludere samhandling med andre relevante aktører som 

PST, helsevesenet, nasjonale beredskapsressurser og internt i Oslo politidistrikt, 

herunder varsling. 

- Etablering av felles situasjonsforståelse mellom PST og politiet 

- Kommunikasjon mellom PST, politiet og andre myndigheter 

- Politiet og PSTs kommunikasjon i tiden etter hendelsen, herunder 

kommunikasjonen knyttet til gjennomføring av arrangementer, skal gjennomgås 

- Politiets tiltak i akuttfasen (avgrenset mot etterforskningssaker i PST og Oslo 

politidistrikt) 
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Rammebetingelser 

Følgende legges til grunn: 

 

- Evalueringen administreres av Politihøgskolen, med bistand fra definerte 

kontaktpunkt fra PST, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt. 

- PST og Politidirektoratet er oppdragsgivere. 

- Det bør gjennomføres et møte mellom oppdragsgiverne og utvalget ved arbeidets 

oppstart vedrørende mandatet og eventuelle behov for klargjøringer og 

avgrensninger, inkludert avgrensning av hva som er relevant start- og 

sluttidspunkt for evalueringen. 

- Evalueringsutvalget skal se hen til evalueringene etter angrepet på al-Noor-

moskeen og Kongsberghendelsen med henblikk på om læring fra tidligere 

hendelser er omsatt i endringer, og eventuelt om det er forhold som allerede er 

belyst, og som dermed kan utelates i denne evalueringen. 

- Evalueringsutvalget må kunne håndtere gradert informasjon. 

- Dersom evalueringsutvalget ser behov for å endre evalueringen utover mandatet, 

må dette avklares med oppdragsgiver. 

- Evalueringen skal ferdigstilles seks måneder fra oppstart av utvalgets arbeid. 


