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Høring – NOU 2017:9 - Politi og bevæpning 
 
 
1- Innledning 
Politiet skal ivareta samfunnet og borgernes behov for trygghet ved ulykker og 
straffbare handlinger. Det medfører at politiet må løpe inn i situasjoner der andre 
skal løpe fra. Bevæpning er i mange tilfeller helt nødvendig for å løse oppdragene 
med tilstrekkelig sikkerhet for alle involverte, og er derfor en naturlig del av 
politiets virksomhet som må håndteres i hverdag og krise. Våpen har et 
betydelige skadepotensiale som stiller store krav til virksomhet og personell som 
har fullmakt og plikt til å bruke slike maktmidler i samfunnets tjeneste.  
 
Debatten om politiets våpenbruk har fått større oppmerksomhet de siste år. Det 
har vært flere hendelser med skoleskyting i andre land, den dramatiske 22.juli 
2011 i Oslo og på Utøya, og terrorhandlinger i Europa. Vi ser tydeligere krav og 
forventninger til at politiet skal gripe raskt inn ved akutte hendelser, samtidig 
som man ønsker seg et ubevæpnet, tilbakeholdent og sivilt preget politi i det 
daglige. Det er to hensyn som ikke er lett å balansere. Samfunnets regulering av 
politiets våpenbruk har direkte og vesentlig betydning for sikkerheten til etatens 
arbeidstakere, og dermed hvordan politiet må jobbe med helse, miljø og 
sikkerhet for å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
Verneombudet skal se til at arbeidsgiver tar nødvendig hensyn til 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det er derfor helt naturlig å 
kommentere bevæpningsutvalgets rapport, og anbefale ytterligere momenter 
som må inn i saksunderlaget før Stortingets behandling av NOU 2017:9 – Politi 
og bevæpning. 
 
Høringsinnspillet må sees i sammenheng med all informasjon som er godt 
beskrevet i utvalgets rapport. Mine innspill retter seg i hovedsak mot det jeg 
mener er utelatt eller lite omtalt. Jeg gir en annen tilnærming på noen av 
drøftingene i rapporten som i sum er ment å gi en mer balansert grunnlag til en 
viktig debatt for samfunnet og alle ansatte i norsk politi. 
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2 – Bevæpningsutvalgets rapport 
 
2-1 Generelt om rapporten 
I henhold til Politiloven er det staten som skal sørge for den polititjeneste 
samfunnet har behov for, slik at borgerne får nødvendig rettssikkerhet og 
trygghet ved ulykker eller straffbare handlinger.1 Politiets samlede kapasitet og 
evne til å løse alle type oppdrag er svært avgjørende for statens plikt til å hjelpe 
borgerne som blir utsatt for tilfeldige- eller villede hendelser. 
 
For å finne frem til en forsvarlig bevæpningspraksis for norsk politi er det noen 
hovedspørsmål som bør drøftes. 
 

- Hvordan sikre at det er samsvar mellom samfunnets forventninger til 
politiet i håndtering av akutte hendelser, og hvordan det på politisk nivå 
legges til rette for å gjennomføre politiets samfunnsoppdrag på en 
forsvarlig måte? 

- Hvordan sikre tilstrekkelig balanse mellom politiets handleplikt og 
arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø? 

- Hva innebærer, og hvordan forvalte arbeidsgiveransvaret slik at 
arbeidstakernes sikkerhet og helse blir forsvarlig ivaretatt? 

 
Utvalget poengterer i sitt sammendrag viktigheten av å balansere ønsket om et 
tilbakeholdent politi med behovet for å sikre at politiet skal løse 
samfunnsoppdraget og beskytte seg selv og publikum. Videre understreker de at 
drøftingene om behovet for nye tiltak må være kunnskapsbasert. Rapporten er 
omfattende på mange områder. Det er innhentet erfaringer fra politiet i inn og 
utland. Dessverre er har utvalgets avgrensning medført at vesentlige forhold som 
arbeidsmiljølovens krav og faglige vurderinger ikke er med, eller tilstrekkelig 
omtalt. Mitt hovedinntrykk er at det er gjort mange overordnede og prinsipielle 
vurderinger av bevæpningsutvalget, men uten at de belyser de praktiske 
utfordringene politiets arbeidstakere er tvunget til å håndtere. Det er heller ikke 
fulgt opp med faglige vurderinger av arbeidsprosesser og kunnskapsbasert 
tilnærming om hvordan krise og kritiske hendelser påvirker de som må håndtere 
stress og sterke påvirkninger i slike oppdrag. Uten dette grunnlaget vil det være 
vanskelig å finne den forsvarlige balansen og politisk beslutte hvilke rammer som 
skal gjelde for bevæpning av norsk politi, herunder hvordan arbeidstakernes 
sikkerhet skal ivaretas. 
 
Jeg er bekymret for at det overordne og prinsipielle overskygger de konkrete og 
praktiske konsekvensene som politiets samfunnsoppdrag medfører for 

                                                
1 Politiloven (1995) Lov om politiet §§ 1 og 2 
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arbeidstakerne. Videre er det et inntrykk at saksunderlag og drøftinger i 
rapporten for en restriktiv ramme for bevæpning hevdes å være 
kunnskapsbasert, mens forhold som nevnes i retning av lettere tilgang på 
skytevåpen omtales som følelser og opplevelser.  
 
Jeg vil understreke at rapporten er omfattende og gir mye god kunnskap. 
Utvalget har gjort noen avgrensninger som gjøre det vanskelig for Stortinget å 
vurdere hensynet til arbeidstakernes sikkerhet dersom ikke saksunderlaget 
utvides. Jeg vil påpeke noen av de områdene det er viktig å ta med i Stortingets 
behandling om politiets bevæpning. 
 
 
2-2  Mangler i rapporten 
 
Arbeidsmiljølovens krav2 
Utvalgets rapport omfatter ikke betraktinger om arbeidsmiljølovens generelle 
krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø, arbeidsgiveransvar, eller vurderinger av 
hvordan forskjellige bevæpningsmodeller påvirker hensynet til de ansattes 
sikkerhet og helse. Med unntak av en halv side om handleplikt ved ”Pågående 
livstruende vold” (PLIVO) er ikke dette spesielt belyst. Det nevnte avsnitt er 
heller ikke noen drøfting, bare en gjengivelse av politiets handleplikt basert på 
professor Tor-Geir Myhrer sin artikkel fra 2012.3 HMS-vurderingene som omtales 
er knyttet til "HMS-ansvar når skudd er avfyrt " og innspill fra HMS-seksjonen i 
POD, som i hovedsak viser til mangelfull opplysninger om uønskede hendelser og 
avvik knyttet til bevæpning, trusler og vold. ”Arbeidsmiljøloven” er nevnt kun en 
gang i rapporten – på side 61 - i forbindelse med omtale av verneutstyr. 
 
Det er med andre ord vesentlige mangler i rapporten når det gjelder vurderinger 
av arbeidstakernes vern som er forankret i arbeidsmiljøloven – det blir svært 
problematisk, for ikke å si umulig å drøfte riktig balanse mellom sentrale 
samfunnsverdier og vern når arbeidsmiljølovens krav og arbeidsgivers plikter 
ikke er drøftet i saksunderlaget. 
 
Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
Politietatens handleplikt medfører en betydelig risiko, og at faregraden for den 
enkelte ansatte kan være til dels svært stor. Likevel er det slik at 
arbeidsmiljølovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder for 
arbeidstakerne i politi- og lensmannsetaten.  
 

                                                
2 Arbeidsmiljøloven (2005) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
3 Myhrer, T-G. (2012). Handleplikt ved farlige politioperasjoner. 
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Professor Henning Jakhelln4 og professor Tor-Geir Myhrer5 har drøftet hensynet 
til handleplikt og arbeidstakernes vern etter 22.juli 2011. De fastslår begge at 
arbeidsmiljølovens krav gjelder for politiet.  
 
Kravet om full forsvarlig arbeidsmiljø innebærer ikke at all risiko elimineres, men 
virksomheten må innrettes og arbeidet organiseres slik at arbeidstakerne sikres 
mot skade på liv og helse så langt dette rent praktisk lar seg gjennomføre. Det 
må være samsvar med den arbeidsoppgaven som skal løses og tiltakene som 
reduserer risiko.  Aller helst skal risikoen hindres med forebyggende tiltak. 
Samtidig må arbeidsprosesser i farlig oppdrag som likevel oppstår være så sikker 
og effektiv som mulig. Konsekvensreduserende tiltak som kan stanse hendelsen 
og redusere skadevirkningene må også være på plass.  
 
Faren for påregnelige skader skal være forebygget for at arbeidsmiljøet kan sies 
å være full forsvarlig – dette må også gjelde innsatspersonell konkluderer 
Jakhelln i sin utredning til 22.julikommisjonens rapport.  
 
For å oppfylle dette kravet er det helt nødvendig å vurdere hvordan forskjellige 
bevæpningsmodeller påvirker arbeidsprosessene i forskjellige scenario og 
omgivelser. Det er ikke belyst, eller konkret vurdert i rapporten.  
 
Arbeidsgiveransvaret 
Arbeidsgiveransvaret omfatter å innrette virksomheten og organisere arbeidet på 
en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette 
rent praktisk lar seg gjennomføre.6  
 
Arbeidsgiveransvaret stopper ikke hos politidirektøren, men gjelder også for 
forvaltning- og politisk nivå. Det er en forutsetning at nødvendige behov for å 
gjennomføre politiets oppgaver på en forsvarlig måte formidles til disse nivåene. 
Professor Henning Jakhelln understreker at underordnede enheter må beskrive 
realistiske behov for gjennomføre sine oppgaver innenfor rammen av et 
forsvarlig arbeidsmiljø.7 I spørsmål om bevæpning vil det være behov som både 
omfatter hensyn til samfunnsoppdraget, og til arbeidstakernes sikkerhet. 
 
Slike behov må begrunnes med en faglig tilnærming og vurdering hvordan 
aktuelle situasjoner bør løses med ønsket effektivitet og sikkerhet. Tilstrekkelig 
faglig og kunnskapsbasert tilnærming synes å mangle på dette området i 
utvalgets rapport.  
 
 
                                                
4 Jakhelln, H. (2015) Innsatsaksjoner og innsatspersonellets plikt til å utføre arbeidsoppgaver med særlig faregrad. 22julikommisjonen.no 
5 Myhrer, T-G (2012) Handleplikt ved farlige politioperasjoner 
6 Jakhelln, H. (2015) Innsatsaksjoner og innsatspersonellets plikt til å utføre arbeidsoppgaver med særlig faregrad. side 26 
7 Jakhelln, H. (2015) Innsatsaksjoner og innsatspersonellets plikt til å utføre arbeidsoppgaver med særlig faregrad. Side 18. 
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Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid - Risikovurderinger  
I arbeidsmiljølovens krav om systematisk HMS-arbeid8 understreker 
arbeidsgivers plikt til å organisere og tilrettelegg arbeidet for arbeidstakerne. 
Oppdragene politiet må påregne å løse setter spesielt store krav til det 
systematiske HMS-arbeidet for å redusere risikoforhold og belastning. 
 
Det er et gjennomgående krav om å risikovurdere arbeid og endringer som har 
betydning for arbeidstakernes sikkerhet eller helse i planlegging og 
gjennomføring. For å redusere risiko og belastning må det gjøres gode 
risikovurderinger, basert på faglig kunnskap og erfaring. Diskusjonene om 
rasjonelle løsninger for å ivareta sikkerhet og operative hensyn i forskjellige 
scenario er derfor helt nødvendig. Vurderinger og tiltak må baseres på faktiske 
forhold, og praktisk tilnærming til hvordan oppdraget skal gjennomføres.  
 
Utvalgets rapport inneholder ikke drøftinger eller vurderinger av hvordan politiets 
arbeidsprosesser blir påvirket med forskjellige bevæpningsmodeller, ei heller 
hvordan hensynet til sikkerhet og helse for arbeidstakerne kan ivaretas med 
dagens eller alternative modeller. Det gjelder både for skarpe oppdrag og andre 
typer oppdrag. Denne mangelen gjør at det ikke kommer frem nyanserte 
vurderinger av hva konsekvensene kan bli dersom politiet ikke har rask tilgang 
på våpen. Det gjelder blant annet vurderingen av bevæpning på flyplasser, når 
personellet er ute av bilen og langt unna fremskutt lagring mv. Riktignok har 
utvalget nevnt noen av disse problemstillingene i kap. 9.12-16, men uten at det 
drøftes med utgangspunkt i hvordan oppdragene skal løses i form av en sikker 
jobbanalyse, sløyfeanalyse (Bow-tie) eller på annen måte.  
 
Samfunnets forventninger – rammer for politiets oppgaveløsning - 
Handleplikt og vern 
Arbeidstakerne i politiet utsettes ofte for krysspress. Det oppleves at samfunnet 
har store forventninger til hvordan politiet som etat, og den enkelte 
tjenesteperson skal opptre ved ulykker og krise. Samtidig er belastningen stor 
ved å vite at ressursene ikke strekker til og at politiet ikke alltid klarer å løse sine 
oppgaver i tråd med samfunnets forventninger. Opplevelsen for den enkelte 
arbeidstaker kan ofte være at de har plikt til å håndtere alle situasjoner som 
oppstår, uten at det er nødvendig oppmerksomhet og annerkjennelse i 
toppledelse, forvaltnings- og politisk nivå som legger forholdene til rette for god 
oppdragsløsning. Den enkelte føler vanligvis stor ansvar for samfunnsoppdraget, 
og kan selv havne i situasjoner som er svært krevende og farlige.  
 

                                                
8 Arbeidsmiljøloven (2005) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 3-1. 
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Tor-Geir Myhrer beskriver fem hovedfaktorer med betydning for politiets 
oppgaveløsning ved farlige tjenesteoppdrag, figurativt fremstilt slik:9  
 
 

 
 
I vurderinger av de rettslige rammer er det viktig at er samsvar mellom 
samfunnets forventning til politiets håndtering av farlige oppdrag, og hva de fem 
hovedfaktorene omfatter. Derfor må alle faktorene belyses når de rettslige 
rammene fastsettes. For å sette de ”riktige” rettslige rammene må de konkrete 
utfordringene politiet møter i tjenesten være utgangspunktet. Etter min mening 
er det en forutsetning å vurder alle faktorene bidrar til å oppfylle 
arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Om nødvendig må de 
rettslige rammer endres. 
 
Politidirektoratet har et betydelig ansvar for å belyse arbeidsmiljølovens krav, 
nødvendige risikovurderinger og politifaglige vurderinger i sitt høringssvar, og 
videre dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
 
3 – Momenter og drøftinger i rapporten 
Utvalget er opptatt av at verdiene i den norske polititradisjonen og de fire 
prinsippene for politiets makt og våpenbruk – legalitet, nødvendighet, 
forholdsmessighet og ansvarlighet – blir integrert og internalisert i hele politiet. 
 
Det er liten uenighet om at de fire grunnprinsippene legalitet, nødvendighet, 
forholdsmessighet og ansvarlighet. Mitt inntrykk er at dette er godt forankret i 

                                                
9 Myhrer, T-G. …dø om så det gjelder (2015). Nordisk politiforskning Årgang 2, Nr. 1-2015 s. 34–72 ISSN Online: 1894-8693, side 36 
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regulering og praktisk anvendelse av våpen i norsk politi. Det er verdt å merke 
seg at FNs grunnprinsipper for politi, makt- og våpenbruk har betydning for alle 
verdens land. De aller fleste har valgt generelt bevæpnet politi for å løse 
samfunnsoppdraget, og ivareta arbeidstakernes sikkerhet.  
 
Bevæpning for sikkerhets skyld 
Jeg vil trekke frem en uttalelse som gir inntrykk av at det er tatt lett på hensynet 
til arbeidstakernes sikkerhet og belastning i utvalgets drøftinger. Sitatet er 
hentet fra rapportens side 175 kap. 7.14.2, og deler av innholdet gjentatt på side 
202, kap. 9.7.6: 
 
 "Begrunnelsene har handlet om situasjoner der politiet uforutsett havner i en 
kritisk situasjon. Det har vært en form for «for sikkerhets skyld»-argumentasjon. 
Utvalget ønsker å ta tjenestepersonenes opplevelse av utrygghet på alvor, men 
er likevel av den oppfatning at dette ikke kan begrunne bevæpning. «For 
sikkerhets skyld» bør ikke brukes som argument for tiltak som av andre 
vesentlige grunner ikke er ønskelige, f.eks. fordi de vil ha negative konsekvenser 
og/eller vil gå på bekostning av sentrale verdier og prinsipper vi bygger 
samfunnet på. Utvalget er av den oppfatning at tidsbruken ved å låse opp 
våpenskrinet og klargjøre våpen er minimal sammenlignet tiden det tar å ikle seg 
verneutstyr. Likevel har utvalget forståelse for at det i en tidskritisk situasjon, 
kanskje med høyt stressnivå, kan det å måtte bevæpne seg oppleves som en 
tilleggsoppgave flere gjerne skulle ha sluppet. Utvalget mener derfor det vil være 
en fordel om tjenestepersonene øver mer på å ikle seg verneutstyr raskt og å 
drille på håndgrepene knyttet til å låse ut og klargjøre våpen."  
 
En slik tilnærming mener jeg ikke er i tråd med arbeidsmiljølovens krav om et 
full forsvarlig arbeidsmiljø, og forebyggende tilnærming. Vurderingene av 
enkeltvis og samlet risikomomenter har som hovedformål å hindre at det skjer 
ulykker med skade på liv eller helse. Det gjelder også i vurderingene av 
bevæpning og våpenhåndtering for politiet. 
 
Videre er det en forenklet vurdering av arbeidstakerens belastning i en svært 
vanskelig og stressende situasjon som ikke følges opp med kunnskapsbaserte 
drøftinger. Dersom det finnes faglig grunnlag for å hevde at en ”opplevd 
tilleggsoppgave” faktisk øker stress og begrenser muligheten til å løse oppdrag 
rasjonelt, bør det vises langt  mer oppmerksomhet og vektlegges betydelig i det 
videre arbeid.  
 
Det finnes god kunnskap og erfaring om dette i flere fagmiljøer i og utenfor 
politiet som kan bidra med forskning og faglige vurderinger. Det er blant annet 
gjort forsøk med politistudenter om hvordan stress påvirker oppgaveløsningen i 
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USA, 2004.10 Jeg er kjent med at PHS i Stavern er i ferd med å gjøre tilsvarende 
forsøk, men er usikker på hvor langt arbeidet har kommet. Selv om utvalget har 
innhentet mange erfaringer er det ikke mitt inntrykk at operativ psykologi og 
taktisk oppdragsløsning er nærmere omtalt eller vurdert. Det er nødvendig med 
faglige vurderinger av hvordan arbeidsprosessene og arbeidstakere påvirkes. 
Risikovurderinger og oppfølging av bevæpnede oppdrag må omfatte både 
forebyggende, og konsekvensreduserende tiltak. Sikkerhet for arbeidstakerne vil 
ha direkte betydning for hvordan oppdraget kan løses, og dermed også 
borgernes sikkerhet. 
 
Sannsynlighet – Verstefallstekning  
Utvalget har lagt svært stor vekt på hvilken sannsynlighet som kan beregnes 
eller dokumenteres i sine drøftinger. Dette overskygger etter mitt syn 
forpliktelsen til å vurdere risiko for hva en arbeidstaker kan bli utsatt for. Et 
tilstrekkelig forebyggende fokus innebærer sikkerjobbanalyse  av situasjoner 
som ikke har skjedd tidligere, men er politiets oppgave å håndtere om det skjer. 
Det er for øvrig noen som går rett inn i forståelsen av risikoerkjennelse som det 
har vært mye fokus på etter 22.juli 2011. Utfordringen er å ha tilstrekkelig 
risikoerkjennelse før det har skjedd en dramatisk hendelse. 
 
Spesielt når det gjelder beredskapsfunksjoner og krisehåndtering har statistikk 
og spesifikke sannsynlighetsberegninger sine klare begrensninger. Dersom 
politiets aktivitet og planverk utelukkende skulle være basert på hendelser som 
har skjedd tidligere ville vi ende opp med å være uforberedt på svært mange 
situasjoner. Det må være en ”føre var” tilnærming for å ivareta arbeidstakernes 
sikkerhet best mulig, og for å være i stand til å løse krevende oppdrag. Politiet 
må forvente å håndtere et terrorangrep eller en plutselig hendelse som omfatter 
våpenbruk. Følgelig må risikovurderinger og HMS-tiltak ta høyde for slike 
situasjoner, og vurdere alle tiltak som kan redusere risiko ved slike hendelser, og 
dermed ivareta hensynet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved å organisere og 
tilrettelegge arbeide så langt det er praktisk mulig.  
 
Et annet moment er at det må være sammenheng mellom tjenesteoppdraget og 
de sikkerhetstiltak som iverksettes for å ivareta sikkerhet og helse. Eksempelvis 
dersom politiet har økt tilstedeværelse for å avverge et mulig terroranslag må 
arbeidet organiseres og tilrettelegges slik at oppdraget kan gjennomføres 
forsvarlig. Det vil da blant annet omfatte tilgang på våpen, nødvendig 
verneutstyr, tilstrekkelig kvalifisert bemanning mv. I slike situasjoner må det 
                                                
10 FLETC (2004), “Survival scores research project”. Federal Law Enforcement Training Center, april 2004.  
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være operative- og HMS-hensyn som veier tyngst. Samtidig må det tas hensyn 
til hvordan omgivelsene oppfatter oppdragsløsningen. Det kan tilpasses med valg 
av plassering, synlighet, opptreden osv. Dette løses vanligvis svært godt, og 
uten at omgivelsene reagerer negativt. I forbindelse med statsbesøk, sykkel-VM, 
17.-mai i Oslo og mange andre arrangement har politiet utført tjenesten 
bevæpnet med nødvendig risikoerkjennelse i kombinasjon med folkelig og smidig 
gjennomføring.  
 
Det er verdt å merke seg at mange av hendelsene i Europa den senere tid har 
vært svært tidskritiske, og med en svært aktiv motstand mot politiet. Slike 
hendelser har i følge PST økt dramatisk de siste år. I følge VG 24.9.17 uttalte 
PST; Dramatisk økning i antall terrorangrep i Europa – så langt i 2017 er det en 
dobling av antall hendelser enn i 2014.11 Et anslag vil sannsynligvis utsette norsk 
politi for vesentlig råere og tøffere motstand enn vi tradisjonelt er kjent med fra 
tidligere.  
 
Erfaringer fra andre land 
Politiets oppgaveløsning endrer seg over tid. Blant annet på grunn av erfaringer 
fra andre land. Et eksempel på dette er utviklingen av ”skyting pågår”. Det har 
foreløpig ikke skjedd slike hendelser i Norge, men har likevel endre opplæring og 
taktikk ved slike scenario. På samme måte er der naturlig å trekke lærdom av de 
terrorhendelsene som har vært i Europa de siste år. Vi ser at angrepene 
utfordrer politiet brutal, og flere stanses først når gjerningspersonene blir skutt. 
Eksempler på dette er knivstikking, 2 drept, 18.8.17, Åbo, Finland. Knivstikking, 
angrep to soldater, gjerningsmann skutt og drept, 25.8.17, Brussel, Belgia. 
Knivstikking, 2 drept, gjerningsmann skutt og drept, 1.10.17, Marseille, 
Frankrike. Fem gjerningspersoner skutt og drept etter å ha kjørt på flere med bil 
i byen Cambrils, Spania 18.8.17. I London har det vært flere brutale knivangrep 
som har blitt stoppet av bevæpnet politi. Slike hendelser i landene rundt oss har 
betydning for hvordan norsk politi må trene og innrette seg. 
 
Bevæpning vs etterretning og etterforskning 
I drøftingen av bevæpning og terror hevdes det at terroranslag i hovedsak har 
skjedd i land med bevæpnet politi, og at bevæpning derfor ikke er et tiltak som 
er relevant mot terror. Etterretning og etterforskning oppgis å være best egnet 
til å hindre terror. I landene med terrorhendelser som utvalget viser til vil jeg tro 
at det også drives omfattende etterretning og etterforskning. Når terror angrep 
likevel skjer, må vi da på samme måte slutte at etterretning og etterforskning 
ikke virker? Eller viser det at flere virkemidler og metoder må overlappe 
hverandre for å beskytte samfunnet best mulig mot terrorhendelser med 
alvorlige konsekvenser? Med tanke på sikkerhet for arbeidstakerne er det viktig å 
belyse tiltak som både kan hindre/ forebygge, sette best mulig i stand til å 
håndtere en situasjon som likevel skjer, og konsekvensreduserende tiltak for å 

                                                
11 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiets-sikkerhetstjeneste-pst/nye-tall-fra-pst-dramatisk-oekning-i-antall-terrorangrep/a/24147459/ 
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begrense skadene mest mulig. Derfor kan ikke vurderingene stoppe med en 
konklusjon om at bevæpning har liten forebyggende effekt, men også vurderes 
med tanke på hvordan det påvirker oppgaveløsningen om det likevel skjer, og 
hvordan det påvirker muligheten for å stanse situasjonen, og dermed redusere 
konsekvensene.  
 
Vådeskudd og andre uønskede hendelser 
Skytevåpen er forbundet med risiko og fare for skade på live og helse. Det må 
derfor være gode sikkerhetsrutiner som må drilles jevnlig. Under perioden med 
midlertidig bevæpning viste det seg at enkelte hylster ikke sikret våpenet 
optimalt. Det var forskjellige årsaker som slitasje, feiljustering, feil kombinasjon 
med utstyr og våpen mv. Fortløpende kontroll og forbedring av utstyr er helt 
avgjørende. Utstyret må være både funksjonelt og sikkert. Det finnes 
alternativer for bedre sikring av våpen i hylster som foreløpig ikke brukes av 
norsk politi. Utilsiktet avfyring av våpen er svært uheldig og må forebygges med 
trening, sikre rutiner og godt materiell. Utilsiktet avfyringer mot sikker bakgrunn 
og i sikkert område viser at sikkerhetsrutinene fungerer. Det kan være et signal 
om for liten kompetanse og trening med våpen. Alle godkjente tjenestepersoner 
må kunne håndtere sine våpen sikkert både i krise og hverdag. Våpen er 
dessverre en risiko politiet må forholde seg til. Trening og god sikkerhetskultur er 
helt nødvendig og viktig,  uansett hvilken bevæpningsmodell som gjelder. 
 
 
4 - Merknader til utvalgets anbefalinger: 
 
Utvalgets flertall og mindretall - Generelt om bevæpning  
Hovedbudskapet i mitt høringssvar er å påpeke mangler i grunnlag og drøfting av 
bevæpningsutvalgets fremstilling. Jeg finner det derfor vanskelig å kunne ta 
stilling til utvalgets anbefaling uten at det er gjort flere vurderinger av hvordan 
hensynet til arbeidstakernes sikkerhet og helse skal ivaretas, og hvordan det må 
gjenspeiles i de grunnleggende rammer for politiets bevæpning. 
 
Etter mitt syn er det nødvendig med større vektlegging av den enkelte 
arbeidstakers vern i gjennomføring av oppdrag enn det bevæpningsutvalget 
(flertallet) synes å ha gjort i sine drøftinger og hovedkonklusjon. Hensynet til 
arbeidstakernes sikkerhet og helse må gå foran samfunnets generelle ønske om 
et tilbaketrukket og generelt ubevæpnet politi. Bevæpning må brukes når det 
vurderes nødvendig for å løse oppdraget, og ivareta sikkerheten. Grunnlaget for 
taktisk løsning av oppdraget må belyses gjennom risikovurdering av oppdragene 
som til en hvert tid skal løses. Det må være de konkrete vurderingene av 
oppdraget og potensiell risiko som må vektlegges for å ivareta arbeidstakernes 
sikkerhet. Videre må det være samsvar mellom samfunnets forventinger til 
oppdragsløsning og hvordan politiets arbeid organiseres og gjennomføres, slik 
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Tor-Geir Myhrer understreker i sin artikkel om handleplikt. ”Dess mer umiddelbar 
og direkte aksjon vi krever av første enhet på stedet for å oppfylle statens 
positive forpliktelse til å beskytte borgernes liv, dess strengere (negativ) plikt 
pådrar staten seg til å beskytte polititjenestepersonenes liv gjennom utdanning, 
trening og utstyr”.12 Bevæpning vil være et tiltak blant flere i slike vurderinger, 
og må gjenspeiles i de rettslige rammene for politiets oppgaveløsning.  
 
Jeg oppfatter mindretallets forslag om tomt våpen på kropp til å ta 
arbeidstakerens sikkerhet mer på alvor, enn flertallets konklusjon. Modell for 
bevæpning må være tilpasset den risiko man ønsker å redusere. Det betyr 
praktiske løsninger som er tilpasset situasjon, basert på konkrete vurderinger og 
betydelig hensyn til arbeidstakernes sikkerhet som er i oppdraget. Det må være 
samsvar med potensiell risiko, og hvordan arbeidet organiseres og 
gjennomføres.  
 
Pr i dag er opplæringen og trening basert på ladd våpen i hylster. Det må være 
likhet i opplæring, trening og praksis i oppdragsløsningen. Dersom faglige 
vurderinger fremfører argumenter for at politiet bør ha flere alternativer for 
bevæpningsmodeller, kan det innføres etter at nødvendig opplæring og 
bevisstgjøring av alt personell er gjennomført. Det blir tilsvarende forsvarets 
regler og alternativer for våpenbruk, ”rouls of engagement”. 
 
Etter min mening må politiet ha nødvendige handlingsrom til å ivareta 
sikkerheten til sine arbeidstakere i utførelse av samfunnsoppdraget. 
Arbeidsgiveransvaret bør i størst mulig grad kunne ivaretas innenfor politiets 
egne fullmakter, uten detaljerte og situasjonsbestemte vurderinger på 
forvaltnings- og politisk nivå. Politidirektør, Politimestere og sjef for særorgan må 
ha nødvendig fullmakt til å bevæpne i flere tilfeller og mer generelle situasjoner 
enn dagens regelverk tillater. Samtidig må politiet akseptere at det må være 
overordnet kontroll på politiets våpenpraksis. 
 
Som i alt annet HMS-arbeid legger jeg til grunn en ”føre var” holdning for de som 
kan havne i situasjoner som utløser behov for våpen. Det er vanskelig å forutse 
alle situasjoner, og noen trusler og vurderinger er generelle i form som gjør det 
vanskelig å avgrense. Normalt vil situasjoner som medfører behov for bevæpning 
være tidskritiske og akutte. Det er hendelser som viser seg å ha behov for rask 
væpnet respons som har de potensielt mest alvorlige konsekvensene. Andre 
typer oppdrag, som utgjør et stort flertall, er vanligvis ikke like tidskritisk – det 
er i større grad mulig å ta nødvendige hensyn for å forebygge risiko som er 

                                                
12 Myhrer, T-G. …dø om så det gjelder (2015). Nordisk politiforskning Årgang 2, Nr. 1-2015 s. 34–72 ISSN Online: 1894-8693, side 53 
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forbundet med at politiet er bevæpnet. Det kan være tiltak som å avvæpne seg, 
sikre våpenet ekstra, velge taktikk som er forsvarlig selv med våpen mv. 
 
Om det samlet sett betyr generell bevæpning for alle er jeg usikker på. Men det 
må være vesentlig større handlingsrom for at trusselvurderinger og 
risikovurdering av arbeidet utløser bevæpning for å ivareta sikkerheten i 
oppgaveløsningen. Sett fra et arbeidstaker- og verneperspektiv er det ikke 
urimelig å hevde at politiet i utgangspunktet skal ha tilgang på skytevåpen i 
utførelse av all ordenstjeneste, vakt og sikringsoppdrag. Følgelig vil da fokuset 
bli hvilke situasjoner og oppdrag det vil være meste hensiktsmessig å være 
ubevæpnet, og da avvæpne personellet i utførelsen av disse oppgavene. Jeg 
deler likevel utvalgets bekymring for at stor grad av differensiering kan medføre 
økt risiko ved at våpen tas av og på.  
 
Hensynet til arbeidstakernes sikkerhet er ikke tilstrekkelig vektlagt med dagens 
bevæpningspraksis eller utvalgets flertallsforslag. Terskelen for bevæpning bør 
senkes. Generelle trusler, eller situasjoner hvor konsekvensene av å være 
ubevæpnet kan bli store, bør utløse generell bevæpning av operativt personell i 
norsk politi, alternativt en lavere terskel for midlertidig bevæpning. Utvalget er 
delvis inne på alternativer i sin omtale av – 9.4 Mulig justering innenfor dagens 
modell – uten at de går videre i å vurdere dette. Jeg anbefaler reelle vurderinger 
av slike justeringer i forskjellige scenario og situasjoner i det videre arbeid. 
Politidirektoratet bør beskrive dette nærmere i sitt høringssvar. 
 
Utvalgets flertall og mindretall - Flyplasser  
Uavhengig av konklusjonen av utvalgets anbefaling om generell bevæpning må 
en konkret vurdering av politiets oppdrag og de faktiske forhold på flyplassen 
være grunnlaget for hvordan dette arbeidet organiseres og tilrettelegges. Under 
henvisning til vedlagte høringssvar fra verneombudet ved Oslo lufthavn, 
Gardermoen er det et eksempel som bør medføre bevæpning av politiets 
operative personell for å løse politiets oppdrag og ivareta arbeidstakernes 
sikkerhet. Det er naturlig å nevne at regjeringsbeslutning av 25.juni 1986 
hjemlet bevæpnet politi på Norges hovedflyplass, først på Fornebu og deretter på 
Gardermoen. Ordningen ble av ukjente årsaker avsluttet i 1999. Det er verdt å 
merke seg at Luftstilsynet i sitt høringssvar anbefaler bevæpnet politi på 
flyplassene.  
 
Utvalgets anbefaling mener jeg er et eksempel på at generelle verdier og 
prinsipper er vektlagt i for stor grad. De praktiske forholdene på flyplassen og 
risikovurderinger viser behov for en annen organisering av arbeidet, hvor 
bevæpning er et naturlig tiltak blant flere. Det kan være aktuelt med bevæpning 
på andre flyplasser og objekter også, men det er avhengig av lokale forhold og 
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vurderinger av trussel og risiko. Jeg støtter lokalt verneombud i sitt krav om 
bevæpning for politiet på Gardermoen lufthavn.  
 
Iverksetting av en prøveordning med bruk av elektrosjokkvåpen. 
Jeg er positiv til en prøveordning med bruk av elektrosjokkvåpen. I mange 
situasjoner vil det være et lempeligere alternativ enn skytevåpen. PHS 
konkluderte i sin utredning at elektrosjokkvåpen er et godt supplement, men 
ikke en erstatning, til skytevåpen.13 Det er jeg enig i. Det er viktig å understreke 
at elektrosjokkvåpen har begrensninger i bruksområdet og virkning. Det utløser 
også en vurdering av hvor mange maktmidler den enkelte tjenesteperson bør ha 
tilgjengelig/ bære på seg. Forsvaret har en policy om tre tilgjengelige maktmidler 
for å sikre tilstrekkelig kompetanse i bruk og fullt fokus på situasjonsvurdering 
og valg av riktig maktmiddel og løsning av oppdraget.  
Jeg støtter at det iverksettes prøveordning med elektrosjokkvåpen.  
 
Styrking av politidistriktenes operative kapasitet i form av en økning i 
antall tilgjengelige og responderende politipatruljer. 
Bemanning har generelt stor betydning for arbeidsmiljøet. Riktig balanse mellom 
oppgaver og tilgjengelige ressurser er en tilbakevendende faktor i mange 
sammenhenger. Usikkerhet om tilstrekkelig bemanning og støtte ved en 
konfrontasjon kan være en stor belastning for den enkelte. I tillegg påvirkes ofte 
oppgaveløsningen positivt om politiet opplever å ha kontroll på situasjonen med 
å være flere.  
 
Jeg støtter utvalgets fokus på tilstrekkelig bemanning. Det er viktig at 
bevæpning ikke blir et argument for å kunne organisere politiet med dårligere 
bemanning. Tilstrekkelige kapasitet til å løse oppdrag er svært viktig for 
responstid, mulighet for god oppgaveløsning med minst mulig bruk av makt, og 
ivareta arbeidstakernes sikkerheten.  
 
Systematisk registrering av politiets bruk av makt. 
Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har benyttet 
skytevåpen i tjeneste. 
Etablering av system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av 
vold og trusler mot tjenesteperson. 
Disse anbefalingene kommenteres samlet. Jeg støtter registrering av maktbruk 
og hendelser. Det er viktig at dette ikke begrenses til å rapportere bruk, men 
også utnyttes til å skape bedre oversikt, og informasjon om situasjoner politiets 
ansatte kommer opp i. Politiet er i ferd med å anskaffe og utvikle et nytt 

                                                
13 Politihøgskolen (2016). Utredning Elektrosjokkvåpen. Oslo. Unntatt offentlighet 
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avvikssystem som vil være et viktig hjelpemiddel for økt kunnskap om hendelser 
og risikofaktorer i politiets oppgaveløsning. Vi erfarer at det er store mørketall og 
manglende kunnskap både når det gjelder trusler, vold, bruk av maktmiddel og 
beskrivelser av hendelser som har oppstått, eller kunne ha utviklet seg til å bli 
dramatiske. Det er også noe av det utvalget trekker frem som manglende 
dokumentert behov for bevæpning. En kunnskapsbasert og systematisk 
oppfølging av dette er HMS-arbeid i praksis og har selvfølgelig 
hovedverneombudets fulle støtte. Jeg håper utvalgets klare anbefaling kan bidra 
til nødvendig prioriteringer til utvikling av forbedringssystem og læring i politiet. 
Økt kunnskap og fakta vil være viktig grunnlag for å gjøre gode risikovurderinger 
og sikker organisering og gjennomføring  av arbeidet. Det vil også være en viktig 
barriere mot uønsket endring av praksis ved en overgang til generell- eller 
hyppigere bruk av midlertidig bevæpning. 
 
At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen 
av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i 
maktbruk. 
Jeg støtter tiltak som kan forbedre kunnskap og ferdigheter i håndtering av 
psykisk ustabile personer. I tillegg bør ansvar og oppgaver avgrenses bedre mot 
helseetatene på dette området. Helsevesenet har bedre kompetanse som bør 
brukes i større grad både av hensyn til den psykisk ustabile og omgivelsene, 
herunder politiets arbeidstakere. 
 
At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. 
Det er viktig tilstrekkelig bemanning på en hovedflyplass, noe også verneombud 
på Gardermoen som belyser i sitt høringssvar. Bemanning er en vesentlig del av 
HMS-utfordringene på Gardermoen i dag. En bedret bemanning vil nok likevel 
ikke ha vesentlig betydning for spørsmålet om bevæpning for denne tjenesten. 
Ønsket om tilstrekkelig bemanning støtte. 
 
Krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak 
våpeninstruksen fastsetter, ved en eventuell fremtidig situasjon med 
behov for midlertidig bevæpning. 
Jeg støtter en slik tilnærming. Det bidrar til sikker oppgaveløsing med 
tilstrekkelige forberedelser, dimisjonering, ledelse og kontroll. Det er naturlig å 
minne om at overgang til generell bevæpning, eller lengre perioder med 
midlertidig bevæpning, krever fokus på å opprettholde politiets grunnleggende 
taktikk og passive tilnærming med minst mulig bruk av makt. Det er erfaringer 
fra andre land, blant annet Danmark og Finland som understreker at det er viktig 
å ikke gå for raskt og langt inn i oppdrag som kan eskalere. Krav om 
bevæpningsbeslutning vil i denne sammenheng være en barriere mot å endre 
praksis. Jeg vil understreke at det er behov for flere barrierer for å hindre 
uønsket praksisendringer ved overgang til generell- eller midlertidig bevæpning. 
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I den forbindelse er det naturlig å minne om gode rutiner for bruk av 
verneutstyr. Jeg gir også full tilslutning til utvalget omtale om betydningen av 
risikovurderinger for å identifisere uønskede hendelser og risiko som kan oppstå i 
forbindelse med oppdrag, slik at risikoreduserende tiltak kan iverksettes.14 
 
At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven. 
Departementet ber om høringsinstansenes innspill til utvalgets forslag. 
Det har jeg ingen merknader til, men understreker at det må være samsvar 
mellom de rettslige rammen og forventingene til hvordan politiets oppdrag skal 
utføres, og hvordan sikkerheten til arbeidstakerne blir ivaretatt. 
 
 
5 - Avslutning  
Politidirektoratet har et betydelig ansvar for å belyse arbeidsmiljølovens krav, 
nødvendige risikovurderinger og politifaglige vurderinger i sitt høringssvar, og i 
videre dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
I vurderingene av fremtidige bevæpningsordninger må hensynet til 
arbeidstakernes sikkerhet og helse gis vesentlig betydning. Det må være 
samsvar mellom de rettslige rammer og forventningene til politiets løsning av 
farlige tjenesteoppdrag. 
 
Grunnlaget beskrives best med risikovurderinger av hvordan politiets 
arbeidsprosesser skal gjennomføres i forskjellige scenario. Faglig kunnskap om 
operative valg, operativ psykologi og menneskelige reaksjoner i krise må være 
en del av dette. Vurderingene må omfatte forebyggende og 
konsekvensreduserende tiltak. Sikkerjobbanalyse og sløyfeanalyse kan være 
gode metode for å vurdere dette. 
 
Det er viktig at operative løsninger er tilpasset situasjonen og realiteter, ikke 
generelle verdier og visjoner. Samfunnets forventninger til politiets 
oppdragsløsning og rammene for tjenesten må stå i forhold til hverandre.  
”Dess mer umiddelbar og direkte aksjon vi krever av første enhet på stedet for å 
oppfylle statens positive forpliktelse til å beskytte borgernes liv, dess strengere 
(negativ) plikt pådrar staten seg til å beskytte polititjenestepersonenes liv 
gjennom utdanning, trening og utstyr”.15 
 
For stort vektlegging av overordnede verdier og prinsipper medfører for høy 
terskel for bevæpning, og ikke tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes sikkerhet 
og helse.  
 
                                                
14 NOU 2017:9 (2017). Politi og bevæpning, side 197. 
15 Myhrer, T-G. …dø om så det gjelder (2015). Nordisk politiforskning Årgang 2, Nr. 1-2015 s. 34–72 ISSN Online: 1894-8693, side 53 
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Politiet bør ha tilstrekkelige fullmaktene til å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og 
helse, også når det gjelder bevæpning. 
 
Jeg er glad for debatten om politi og bevæpning. Hovedintensjonen med dette 
høringssvaret er å påpeke mangler i utvalgets rapport, og balansere noen av 
argumentene som er brukt. Politikerne har ansvar for å beslutte rammer for 
bevæpning og våpenhåndtering som ivaretar hensynet til arbeidstakernes 
sikkerhet og helse. Politiet må organisere og tilrettelegge arbeidet for å sikre et 
forsvarlig arbeidsmiljø - uansett bevæpningsmodell. 
 
Beslutningene må fattes med utgangspunkt i situasjonene som skal håndteres, 
og vektlegge hensynet til de som skal utføre arbeidet. 
 
Lykke til med viktig arbeid. 
 
 
Med hilsen 
 
Audun Buseth 
 
 
Vedlegg: 
- Høringssvar fra verneombud, Gardermoen  
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Forord:
I forbindelse med NOU rapport 2017:9 Politi og bevæpning ønsker jeg som verneombud for
operativ seksjon ved Gardermoen politistasjon å komme med et tilsvar. Mitt tilsvar gjelder
kun den delen som omhandler Gardermoen Politistasjon.

November 2015 opprettet jeg i kraft av min rolle som verneombud en vernesak på
manglende bevæpning av politiet ved Norges hovedlufthavn, Oslo Lufthavn Gardermoen.
POD fikk overlevert en begjæring om bevæpning fra Politimester Steven Hasseldal i et møte
19.05.17. POD har fremdeles saken til behandling.
Pr 03.09.17 har POD ikke ferdigbehandlet henvendelsen fra Øst politidistrikt om fast
bevæpning av politiet ved Gardermoen Politistasjon.

Oslo Lufthavn Gardermoen hadde fast bevæpning helt frem til 23.06.99. Frem til 23.06.99
var det Regjeringsbeslutning av 25 juni 1986 som var gjeldene. Denne lyder som følger:

“Væpnet politi må være til stede eller i nærheten av kontrolipunktene på alle lufthavner
hvor det gjennomføres sikkerhetskontroll av passasjerer og deres håndbagasje”
Denne bevæpningen fulgte med over til Gardermoen Lufthavn som åpnet 8 oktober 1998,
før den ble opphevet av et rundskriv fra DET KGL.JUSTIS-OG POLITIDEPARTEMENT rundskriv
nr G53/99. I dette rundskrivet blir det i opphevelsen av den faste bevæpningen begrunnet
med at samfunnsbildet hadde endret seg og at det kun var behov fbr et alarm system som
vekter skal bruke til å varsle politiet.

Det er vanskelig å forstå at dagens situasjon og verdensbilde står tilbake for slik det var den
gang i 1986 med tanke på terrorbildet osv. Dette gjelder både for tredje
mann/reisende/ansatte og i tillegg til våre egne tjenestemenn som blir utsatt for fare i
tjenesten. PST har ved sine siste to trusselvurderinger opprettholdt at det er sannsynlig med
et terrorangrep i Norge mot samfunnsviktige installasjoner osv der det er folkeansamlinger.

Det er pr i dag kun 2-3 land i verden som ikke har bevæpnet politi tilstede på internasjonale
flyplasser. Dette er meg bekjent Island Norge og Sveits. Det sies at Sveits nok har fått
bevæpning. Jeg har forsøkt å få svar på om det er andre enn de nevnte land dette gjelder,
men det finnes ikke noe oppslag på dette. Men utfra kjent kunnskap om internasjonal
reisevirksomhet så er det disse landene som er uten fast bevæpning av politiet.

Luftfartstilsynet har vektet Oslo Lufthavn Gardermoen til å være et nivå i objekt innen
luftfart hvor det da både kreves og forventes at politiet er til stede til en hver tid.
Kravet om tilstedeværese av politi er satt opp som nødvending for driften for lufthavner
NASP(Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart), og må bli tatt med i vurderingen videre
i denne saken. Dersom dagens lovverk for bevæpning jfr Våpeninstruksen og Regjeringens
egen beslutning av 25 juni 1986 ikke dekker væpnet tjeneste ved Lufthavner, bør disse
revurderes.

Verneombud, Operativ seksjon Gardermoen
tistri

olitioverbetjent RandlNymQ n-Jahren



Innledning:
Grunnlaget for at jeg som VO mener dette er en vernesak er Objektet i sin helhet og dets
utforming. Det er det opp til 2.6 km forflytning i verstefall for at patruljemannskaper skal
være klare med våpen. Det vil si at tjenestemenn da også eventuelt må passere farlig sted
for å komme frem til bilen eller annet fremskutt lagtingssted.

For den enkelte tjenestemann blir det i situasjoner, som vil kreve andre virkemiddel en
pepperspray og betong, en umulighet å velge å gå fra situasjonen for å skaffe seg nødvendig
utstyr — våpen, tilleggs vesten TTV som er en tyngre skuddsikkervest og skuddsikker hjeim
for å håndtere hendelsen. Det vil igjen si at den enkelte tjenestemann står igjen med det
verneutstyret som man normalt har med seg: Skuddsikkervest, pepperspray, batong og
h å n dj e rn.

Jeg tror at mange, i likhet med undertegnende, da ville valgt å bli igjen i situasjonen med
forhåpentligvis noe skjul og dekning for å ikke miste overblikket over situasjonen og
muligheten til å begrense skade på tredjemann. Er det god HMS for polititjenestemenn?

Vi jobber etter begreper som nødvendig og forsvarlig når det gjelder bruken av maktmidler.
Disse uttrykkene kan også brukes om verneutstyr. Vi trenger nødvendig utstyr i umiddelbar
nærhet.

Videre er tjenesten i hverdagen ved lufthavnen, som er Norges eneste internasjonale
lufthavn, preget av oppdrag med faste bevæpningsoppdrag på div VIP av både nasjonal og
internasjonal opprinnelse. Vi er pålagt oppgaver med mottak av utenlandske flighter som har
bevæpnede Air Marshalls om bord.

I det daglige bevæpner og avvæpner en patrulje seg i snitt 3-5 ganger pr tjenestesett bare
for mottak av VIP i tillegg til at det blir enda flere med de kommende pålagte mottak av
utenlandske fly med væpna vakter om bord. Dette tar tid og skal etter instruks gjøres på
egnede steder. Dvs at det også brukes tid på å ta seg til egnede steder for å både bevæpne
seg og avvæpne seg. Dette er tidkrevende for patruljemannskapene.

NOU 2017: 9 Politi og bevæpning, Kapittel 9.15.1 Punktbevæpning ved flyplasser.
I dette avsnittet tar Bevæpningsutvalget opp ulike muligheter og utfordringer rundt det å
punktbevæpne for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen. Utvalget oppgir at de mener andre
tiltak en bevæpning vil redusere en eventuell risiko for terror. Det blir foreslått tiltak som
smartere parkering av tjenestebilene som har våpen og flere steder i terminalbygget der
våpen oppbevares. Videre oppgir utvalget at publikum synes å også være tjent med å møte
et ubevæpnet politi også ved lufthavner.

Utvalget har snakket med representanter fra Luftfartstilsynet og AVINOR som alle ønsker at
det skal være bevæpnet politi tilstede ved sikkerhetskontrollen ved enkelte lufthavner.

Da utvalget tok kontakt med den gangen Romerike Politidistrikt og spurte om det var noen
utfordringer rundt bevæpning for distriktet, ble det gitt mangelfull informasjon av
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daværende leder. Det ble oppgitt at det ikke var noen utfordringer rundt det å være
ubevæpnet i distriktet.

Ledelsen sentralt i tidligere Romerike har i ettertid erkjent at det var et mangelfulit svar og
at man da ikke tok innover seg utfordringene ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
Dvs at utvalget har arbeidet med feil utgangspunkt for hva sentral og lokal ledelse mener om
at politiet ved Oslo Lufthavn Gardermoen ikke har bevæpning i den daglige tjenesten i denne
tappotten.

Gjennomgang av utvalgets rapport om objekter og
punktbevæpning
Utvalget oppgir en rekke forslag til alternative måter å sikre bedre beredskap ved Oslo
Lufthavn Gardermoen. Utvalget legger ulike forslag til hvordan man kan forbedre
sikkerheten. Jeg har under gjengitt de avsnitt som utvalget har skrevet angående hva som
bør gjøres og endres før bevæpning blir vurdert:

1”Et bevæpnet politi på flyplassen vil muligens kunne håndtere en terroraksjon raskere
enn et ubevæpnet politi dersom angriperne benytter kniv eller skytevåpen. Dette ville
imidlertid kreve at innsatspersonellet er på stedet i det hendelsen finner sted. Bevæpnet
politi vil stort sett ikke være avgjørende ved hendelser hvor det brukes andre midler enn
de som kan møtes med skytevåpen (se kapittel 6), som f.eks. eksplosiver eller kjemiske
angrep”

En selvmordsbomber vil kunne hindres ved at vedkommende nØytraliseres. Videre vil evt
politiet kunne forstyrre en angriper i deres forarbeid med å rigge seg til før hendelsen
inntreffer. Gjerningsmenn med bilbomber osv vil kunne stanses på vei inn mot stedet da
deres kjøre adferd evt viser avvik osv. Siste tids hendelser viser at gjerningsmennene
angriper myke mål med enkle midler som knivet/sablet og kjøretøyer. Viser til hendelser i
Spania der en tjenesteperson på fotpatrulje klarte å eliminere 4 gjerningsmenn fordi hun var
tilstede og bevæpnet. Videre hendelsen på en bru i London hvor engelsk bevæpnet politi
klarte å eliminere gjerningsmennene i løpet av ca 8 min. Begge disse hendelsene viser at det
er klart tisikoteduserende at tjenestemennene var bevæpnede da de mottok! ble involverte
i hendelsen.

2”Det kan ikke vises til konkrete situasjoner der det har vært behov for bevæpnet politi,
og det uttrykte behovet er ikke forankret i et uttalt ønske fra publikum”

I 2003 var det skyting i avgangshallen ved Oslo Lufthavn. Dette ble knyttet til et gjengmiljø.
Fornærmede ble skutt i hodet, men overlevde. Polititjenestemenn som opplevede denne
hendelsen måtte krysse forbi åstedet for å komme frem til tjenestebil der deres våpen var
oppbevart.
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Denne hendelsen viser i praksis hvordan tjenestemenn blir utsatt for stor fare og må gjøre
kritiske vurderinger om sikkerhet til publikum og egen sikkerhet for å løse oppdraget best
mulig.

3 ‘Utvalget vurderer at det er en verdi i seg selv at reisende møter et ubevæpnet politi
også på flyplassene.”

Uttalelsen om at publikum ikke har uttalt et ønske om at politiet ved for eksempel Oslo
Lufthavn er bevæpnede er litt utopisk. Ja hvorfor er ikke publikum ved Oslo Lufthavn spurt
om dette som en del av arbeidet til utvalget?

Vi som jobbet som politibetjenter ved Oslo Lufthavn Gatdermoen opplever ofte at reisende
stiller seg uforstående til at vi IKKE er bevæpnede. I tillegg har rapportskriver snakket med
andre Verneombud i OSL organisasjonen om dette. Tilbakemeldingen til meg fra disse
Verneombudene er nesten uten unntak at de følte seg mye tryggere på jobb ved OSL i den
perioden politiet var bevæpnede.
Dersom påstanden fra utvalget om at publikum og da også ansatte ved OSL er best tjent med
å møte et ubevæpnet politi skal kunne brukes som argument, må det gjennomføres en
undersøkelse. Det er rystende å se at utvalget med slik letthet utelukker å dokumentere
dette men heller bruker sin egen oppfattelse av det.

4 “Utvalget vil også peke på at særskilt sikring av enkelte objekter kan medføre
målforskyvning, og at potensielle terrorister bruker andre midler eller finner seg et annet
mål på flyplassområdet eller et annet sted. Terrorister er opportunister og det er
sannsynlig med forflytning av risiko i slike tilfeller.”

De aller fleste vil nok si at i en gitt situasjon så er det ønskelig at færrest mulig blir rammet av
en hendelse. Dvs at dersom en gjerningsmann velger Jessheim sentrum fremfor Oslo
Lufthavn Gardermoen fordi det ble vanskeligere å gjennomføre så har vi lykkes med å
redusere skadeomfanget. Det er selvsagt ikke ønskelig med at noen blir rammet av en
ondsinnet handling, men vi kan ikke la være å beskytte store ansamlingssteder med
argument om at det da kan bli målforskyvning.
Konsekvensen av en eventuell terrorhandling/kritisk hendelse ved lufthavnen vil være fatal.

5 “Utvalget er kjent med at det i liten grad er patruljerende politi på hovedflyplassen. For
bedre å bli i stand til å avdekke og/eller stanse uønskede handlinger, mener utvalget at
det som hovedregel skal være tilstedeværende politi på landets hovedflyplass,
Gardermoen.”

Arbeidet med Ros analyser for bemanning for Gardermoen har flere år på rad påpekt at det
er for få ansatte. Dette toppet seg sommeren 2016 hvor vii Vernetjenesten måtte true med
å stenge passkontrollen ved Oslo Lufthavn Gardermoen pga meget høyt sykefravær.
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Situasjonen for operativ avdeling druknet litt i denne kampen men var også tatt med da vii
lengere tid også hadde høyere sykefravær enn det en arbeidsgiver kan akseptere.
Arbeidspresset på den enkelte ansatte er vedvarende stor.

Det er fortsatt behov for flere ansatte til å drifte sikkerheten ved patruljering av Oslo
Lufthavn Gardermoen, da vi har vurdert at behovet/minste bemanningen bør være minst 2
patruljer. Dagens bemanning på enkelte kvelder og netter i ukedagene samt alle vakter i
helger er bemanningen ofte kun i patrulje.

6 “Utvalget mener andre tiltak enn bevæpning i større grad vil bidra til å redusere en
eventuell risiko for terror. Dette kan være etterretning, bruk av ny teknologi og
tilstedeværelse av kontrollører, herunder også sivile, vektere og politi.”

Den senere tid viser at gjerningsmenn lykkes med enkle taktikker som falske bombebelter og
kniver, stjeler store tunge kjøretøy. Ingen av disse forberedelsene krever lengre planlegging
og vil ikke nødvendigvis kunne avdekkes av etterretning mot aktuelle personer.

Bevæpnet tilstedeværelse ansees å være det beste risikoreduserende tiltaket for et så stort
ansamlingssted som Oslo Lufthavn Gardermoen.
Avinor har uttalt at tilstedeværende politi er det største risikoreduserende tiltaket de har.

7 “Videre er det viktig at politiet også ved flyplassene har tilgang til fremskutt lagring av
skytevåpen. Utvalgets flertall, Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler
derfor at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig, slik at
avstanden mellom tjenestepersonene og våpnene blir hensiktsmessig. Dette kan for
eksempel skje ved å foreta strategisk plassering av kjøretøy der skytevåpen er
forhåndsiagret, eller ved å etablere flere våpendepoter foreslår en bevæpningsmodell med
uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp).”

Det blir for oss litt utopi å gjennomføre punktet om mere strategisk plassering av kjøretøyer
der skytevåpen er forhåndslagret. Det er til sammen 70 gater på to nivåer ,terminal over2
nivåer med henholdsvis ankomst og avgang. Terminalen er på ca 330 000 kvadratmeter. Det
vil stjele mye tid av oppdrag vi skal gjennomføre, som til tider er meget tidskritiske, om vi
skulle flytte bilen før hvert oppdrag og flytte bil etter en viss distanse under fotpatrulje. Det
vil også kunne føre til at vi løper forbi situasjonen vi er tilkalt til for å flytte bilen for så å
komme tilbake til situasjonen.

AVINOR har blitt forespurt om det er mulig for politiet å få oppbevare våpen flere steder i
terminalen. Avinor har svart at det ikke er aktuelt at politiet får oppbevare våpen andre
steder enn der det er tilstedeværende politi til en hver tid. Og det er vurdert av stasjonens
ledelse at det ikke er ønskelig for politiet heller, med tanke på kontroll på alle våpen til
enhver tid.
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AVSLUTNING:

Gardermoen Politistasjon har en godt innarbeidet rutine opp i mot ROS arbeid for både det
som gjelder rene HMS saker og sikkerhets rutiner for vårt arbeide ved Oslo Lufthavn.

De siste års ROS arbeid har avdekket at det var og er fortsatt mangel på mannskaper ved
Gardermoen Politistasjon. Vi ble i løpet av 2017 delt inn i to egne tjenesteenheter som i dag
kalles FUF (Grensekontroll underlagt Felles utlendingsenhet og forvaltning) og Gardermoen
politistasjon.

Dette er meldt i linjen og det er gjort noen tiltak for å bedre situasjonen spesielt på FUF
siden. Det et fortsatt for lav bemanning i forhold til hva som av lokal ledelse blir sett på som
minste bemanning (bør være minst 2 patruljer pr vaktsett). Dette er også meldt inn i siste
ROS analyse for Gardermoen Politistasjon. Som dokumentasjon for dette kan vi vise til en
rekke avvik på bemanning som er meldt inn i HA systemet for Politiet.

Videre har vii ROS analyse for bevæpning for Gardermoen gått gjennom de forslagene som
Bevæpningsutvalget har lagt frem som forslag til for bedringer fremfor fast bevæpning av
politiet ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Denne analysen avdekket store utfordringer rundt
beredskapen og vår mulighet til å aksjonere godt nok ved en kritisk hendelse. Gardetmoen
Politistasjon håndteret flere hundre bevæpninger i forbindelse med Statsbesøk og Vip i
løpet av et år. Bare hittil i 2017 har vi 571 stk oppdrag med bevæpning. Dvs at patruljen
daglig bevæpner seg og avvæpner seg mange ganger. Dette skal skje på egnede steder og
krever en del logistikk for at det skal være i henhold til gjeldende reglement. Dette tar tid og
går i praksis utover patrulje beredskapen ved lufthavnen.

Det blir etter hvert også fremtvunget en responstid for politiet også ved Oslo Lufthavn. Det
igjen betyr at politiet må ha tilgang på riktig utstyr raskt. Slik det er i dag vil en kritisk
situasjon bli meget tidkrevende da vii verstefall har ca 2.6 km å forflytte oss før
tjenestemennene er klare med evt våpen til å håndtere situasjonen.

Det er også en stor belastning i hverdagen for den enkelte tjenestemann som jobber i
terminalen daglig og kjenner på kroppen hva avstand til beredskapsvåpen i praksis betyr. Det
skaper en veldig usikkerhet og ubehag. Det er ikke en god tanke å måte løpe vekk fra et sted
der reisende står i fare for å hente våpen. Det vil oppleves av utenforstående som at
tjenestemennene løper fra hendelsen for å redde seg selv. Dette kan føre til panikk blant de
reisende og andre ansatte ved lufthavnen.
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