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MANDAT 

EVALUERING AV POLITIETS OG PST SIN HÅNDTERING I TILKNYTNING 
TIL TERRORHENDELSEN I BÆRUM 10.8.2019  

BAKGRUNN OG FORMÅL  

Ettermiddagen lørdag 10. august 2019 avfyrte en mann flere skudd mot personer i Al-Noor-

moskéen i Bærum. Gjerningspersonen ble overmannet av tilstedeværende i moskéen og 

senere pågrepet av politiet. Ingen personer ble truffet av skuddene. Forut for hendelsen i Al-

Noor-moskéen, hadde gjerningspersonen drept en kvinne i deres felles hjem i Bærum.  

Politiets sikkerhetstjeneste mottok sommeren 2018 tips om gjerningspersonen. 

 

Formålet med evalueringen er å identifisere læringspunkter om hva som gikk bra og hva som 

kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative 

håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen. Dette skal gi kunnskap inn i det videre 

arbeidet med å forebygge og bekjempe terror og andre alvorlige hendelser. 

 

INNHOLD I EVALUERINGEN 

Evalueringen skal omhandle perioden fra PST mottok tips om gjerningspersonen sommeren 

2018 og frem til Oslo politidistrikts etterforskning gikk fra stabsorganisering til ordinær 

linjeorganisering søndag 11.8.2019 klokken 1500.  

 

Evalueringen skal: 

 

1. Beskrive og vurdere formidling og oppfølging av trusselvurderinger knyttet til høyreekstremisme i 

den angitte perioden for evalueringen. 

 

2. Beskrive og vurdere PSTs og politiets mottak, behandling, oppfølging og deling av informasjon om 

gjerningspersonen i angitte periode for evalueringen. 
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3. Beskrive og vurdere politiets håndtering av hendelsen - fra meldingsmottak ved 

operasjonssentralen i Oslo politidistrikt 10.8.2019 til aksjonsfasen ble avsluttet søndag 11.8.2019 

klokken 1500, herunder bl.a.: 

a. meldingsmottak/håndtering av 112-anrop 

b. situasjonsbilde og situasjonsforståelse 

c. varsling/rapportering til relevante samarbeidsaktører og Politidirektoratet 

d. samhandling internt i Oslo politidistrikt og mellom politiet og PST 

e. planlegging og disponering av operative ressurser i Oslo politidistrikt 

f. tilgjengelige teknologiske hjelpemidler og anvendelsen av disse 

g. den initiale mediehåndteringen i politiet og PST (10. og 11. august) 

I evalueringen må utvalget blant annet se hen til: 

 

 Planverk (PBS I, II og III), beskrevne/etablerte prosedyrer, instrukser, opplæringsmateriell samt 

andre relevante kilder som beskriver hvordan arbeidet skal utføres, herunder krav til responstid. I 

denne sammenheng må det også gjøres en vurdering av om disse kildene er tilstrekkelige og 

hensiktsmessige.  

 Relevant materiale fra politiet og PST som belyser håndteringen av informasjon og hendelsen. 

 Relevante læringspunkter etter 22.juli-kommisjonens rapport.  

RAMMEBETINGELSER 

Utvalget må kunne håndtere gradert informasjon. Utvalget skal utarbeide en ugradert rapport 

som er egnet for offentliggjøring.  

 

Dersom utvalget ser behov for å utvide evalueringen utover mandatet, må dette avklares med 

oppdragsgiver. 

 

Evalueringen skal ferdigstilles seks måneder etter oppstart. 

 

Oppdragsgiver besørger nødvendig frikjøp/godtgjørelser. 

 

Utvalget skal ledes av Anja Dalgaard-Nielsen.  

 

 

 

 

 

 

Marie Benedicte Bjørnland Hans Sverre Sjøvold Beate Gangås 

Politidirektør Sjef PST Politimester 

 

 

 

VEDLEGG 1: Om innhenting av informasjon til bruk i utvalgets arbeid og arbeidets organisering 

 


