
Ambisiøs politimelding 

fremlagt 
Meld St. 29 (2019 – 2020) 

Politimeldingen – et politi for 

fremtiden, beskriver et endret 

kriminalitetsbilde, og de ut-

fordringer og behov for endringer 

det medfører. Meldingen 

beskriver politiets situasjon i dag 

og utviklingen av beredskaps-

evnen etter terroranslagene 22. 

juli 2011. Hovedprioriteringene er 

mange og intensjonene gode, 

men som vanlig vil det bli et 

spørsmål om fordeling av midler. 

Slik sett har meldingen åpenbare 

svakheter. 

- Det er bra at den lenge 

bebudede meldingen nå er på 

plass. For politiet er det spesielt 

viktig at det slås ring om 

Bachelor-ordningen og at det 

signaliseres satsing på kunn-

skap og kompetanse. Samtidig 

ser vi at store, tunge tiltak vil 

kreve betydelige midler. Vi frykter 

at dette vil kunne gå på bekost-

ning av hverdagsberedskapen og 

at det blir mindre politi ute blant 

folk enn det allerede er. Vi må ta 

grep for å balansere dette bedre 

gjennom omprioriteringer, sier 

forbundsleder Sigve Bolstad i 

Politiets Fellesforbund (PF) i en 

kommentar. 
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Nordområdene:  

Ny militær kommunikasjonssatellitt vil løse et stort  
problem 

 
I en årrekke har radiokommunikasjonen i nord vært en vanskelig utfordring  
for Forsvaret. I oktober 2021 vil det imidlertid bli sendt en såkalt nanosatellitt  
opp i verdensrommet. Den er på størrelse med en «stresskoffert» og skal gå  
i lav polar bane og fungere som rele for militært kommunikasjonsutstyr. 
  

 

Sjefsforsker og prosjektleder Lars Erling Bråten ved Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI) opplyser at testsatellitten vil passere over 

Nord-Norge 15 ganger per døgn. 

- Såkalte UHF-radiosendere (Ultra High Frequency), som Forsvaret 

bruker, trenger fri sikt for å nå fram. Da kan en bruke satellitter som 

relè for å kommunisere over lengre avstander. Men 

satellittsystemene som finnes i dag har ikke tilstrekkelig dekning i 

nordområdene. Forskerne ved FFI vil bruke testsatellitten for å 

demonstrere hvordan den kan gi stabil UHF-dekning også nede i 

dype, trange daler og på den måten forbedre taktisk kommunikasjon 

i militære operasjoner, forklarer Bråten. 

På sikt kan det bli aktuelt å utvikle en konstellasjon av satellitter som 

et kommunikasjonsnettverk. Ett av prosjektets oppgaver blir å finne 

ut hvordan dette kan gjøres. 

Firmaet GornSpace er valgt ut til å utvikle og levere den første 

satellitten til FFI. Kontrakten er verdt 19 millioner SEK. 

___________________________________________________  

Korona-pandemien:  

Viktig å finne 

læringspunkter 
I forbindelse med at mange 

virksomheter etter hvert nå 

kommer i gang med å evaluere 

sin håndtering av Korona-

pandemien har Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) utarbeidet en mal med 

ulike råd, bestående av temaer 

og problemstillinger det er viktig å 

belyse. Målgruppen er virksom-

heter med ansvar for kritiske  

samfunnsfunksjoner, men også 

andre, både offentlige, 

private og frivillige virksom-

heter og organisasjoner kan 

ha nytte av malen. 

 

- Formålet med all 

evaluering etter hendelser 

og kriser, er å finne lærings-

punkter. Klarer vi det så kan 

vi bruke lærdommen fra 

denne hendelsen, både til å 

forebygge og til å håndtere 

nye hendelser på best mulig 

måte, sier avdelingsdirektør 

Elisabeth Longva i DSB. 
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Mange 

forbedringspunkter i 

ambulansetjenesten 
Arbeidstilsynet har gjennomført 

111 tilsyn med ambulanse-

tjenesten i perioden 2018-2019. 

Resultatene, som nylig er 

offentliggjort, viser at det ble 

funnet en rekke brudd som viser 

at det er behov for forbedringer 

knyttet til smittevern, forebygging 

av skader og helseplager grunnet 

manuelt arbeid, i tillegg til 

forebygging av vold og trusler i 

ambulanse-tjenesten. Samtlige 

111 tilsyn Arbeidstilsynet 

gjennomførte resulterte i pålegg. 

 I gjennomsnitt førte hvert tilsyn til 

mer enn seks reaksjoner. 

Arbeidstilsynet opplyser at 

ledelsen i helseforetakene er gjort 

kjent med de utfordringer 

ambulansetjenesten står i og at 

de opplever et positivt samarbeid. 

Etter tilsynene ble det iverksatt 

flere tiltak som eksempelvis 

grundigere kartlegginger og 

risikovurderinger, forbedring av 

rutiner og opplæring, riktig vask 

av arbeidstøy og utbedring av 

arbeidslokaler. 
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Risiko for vold og trusler er en del 

av arbeidsdagen for ansatte i 

ambulansetjenesten og det 

oppleves som en økende 

utfordring. De aller fleste 

ambulansearbeidere 

Arbeidstilsynet snakket med 

hadde opplevd vold og trusler fra 

pasienter, pårørende eller 

tilskuere. Ved 9 av 10 

ambulansestasjoner var det 

manglende kartlegging, risiko-

vurdering, planer og tiltak for å 

beskytte arbeidstakerne mot vold  

og trusler. 

Arbeidstilsynet tar sikte på å 

gjennomføre oppfølgingsmøter 

med helseforetakene i løpet av 

høsten om det er forsvarlig, gitt 

Korona-situasjonen. 

 

Kampen mot radikalisering: 

Nye tiltak i revidert 

handlingsplan  

Regjeringens handlingsplan mot 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme ble lansert i 2014. I 

2019 ble det igangsatt et arbeid 

for å videreutvikle den. Mange 

har gitt viktige bidrag til dette 

arbeidet, alt fra trossamfunn og 

frivillige organisasjoner til 

forskningsmiljøer og offentlige 

etater. Tilnærmingen og mange 

av de opprinnelige tiltakene ligger 

fast og er fortsatt relevante, andre 

er blitt videreutviklet og noen nye 

er lagt til. Et av de nye tiltakene 

er en nasjonal veilednings- og 

ressursfunksjon rettet mot landets 

kommuner. Funksjonen etableres 

ved regionalt ressurssenter mot 

vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging. Her kan 

også privatpersoner få råd om 

hvor de kan henvende seg lokalt 

med en bekymring. 

- Vi må fange opp personer i 

risikosonen så tidlig som mulig. 

Slik forhindrer vi ikke bare at 

noen kan bli sårbare mot 

radikalisering, men også at vi får 

et mer inkluderende samfunn, 

sier statsminister Erna Solberg. 

Regjeringen skal også etablere 

en nasjonal veiledningsfunksjon 

for NAV for å øke kompetansen 

og styrke rutinene knyttet til 

voksne som har falt utenfor 

arbeidslivet. 

 

- Vi vet i dag at mange 

høyreekstreme er godt voksne og 

at en stor andel av dem har liten 

eller ingen tilknytning til 

arbeidsmarkedet. Da må vi være 

der med kunnskap og tiltak som  

virker, presiserer justis- og  

beredskapssminister Monica 

Mæland. 

 

Kunnskapsbank for 

naturhendelser 
En kunnskapsbank med data fra 

forsikringsselskapene skal bidra 

til forebygging og skade-

redusering ved naturutløste 

hendelser. Regjeringen mener 

dette vil hjelpe Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 

kommuner og andre offentlige 

organer i det forebyggende 

samfunnssikkerhetsarbeidet. 

- Slik informasjon vil bidra til at 

forebyggende og beredskaps-

messige tiltak settes inn der dette 

gir høyest samfunnsøkonomisk 

gevinst. Dette vil kunne medføre 

reduserte skader, mindre behov 

for gjenoppbygging og lavere 

forsikringsutbetalinger, mener 

justis- og beredskapsminister 

Monica Mæland. 

Regjeringen foreslår i tillegg 

lovbestemmelser som klargjør 

rettigheter og plikter for 

tjenestepliktige i Sivilforsvaret, og 

som danner grunnlag for en 

samleforskrift på sivilforsvars-

området. 

Lovforslaget inneholder også 

tilpasninger til lovgivning som har 

kommet til i etterkant av 

sivilbeskyttelsesloven, herunder 

bestemmelser i forvaltningsloven, 

forsvarsloven og person-

opplysningsloven. 
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Luftambulanse-

tjenesten i Norge 

styrkes 
Som den første i verden vil 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse i 

løpet av høsten kunne ta i bruk 

den nye versjonen av Airbus 

helikopter 145 til ambulanse-

formål. 

- Grunnen til at vi har bestilt et 

dedikert utviklingshelikopter er at 

vi ønsker å sikre våre pasienter 

en så god hjelp som overhodet 

mulig. For oss står pasientene 

alltid i sentrum. Med det nye 

helikopteret vil vi kunne teste ut 

nye metoder, drive forskning, 

tenke ut av boksen og inn i 

fremtiden. Vi skal finne de beste 

løsningene og den raskeste 

behandlingen når det står om liv. 

Det aller meste av det unike 

utviklingshelikopteret er nå ferdig 

montert og installert, og i løpet av 

juni skal det opp i luften for første 

gang. Akkurat nå er helikoptret 

ferdig i produksjonslinjen og blir 

klargjort for testflygning. Går alt 

etter planen vil det være på plass 

i Norge i september. Da skal det 

brukes i forsknings- og utviklings-

prosjekter slik at pasienter kan få 

enda bedre hjelp i fremtiden, sier 

generalsekretær Hans Morten 

Lossius.  
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H145 brukes som luftambulanse i 

en rekke land, inklusive Norge. 

Her i landet flyr det i dag åtte 

slike helikoptre fra Airbus. Det 

brukes også som politihelikopter 

og sivilt. Den nye utgaven av 

H145 er spekket med avansert  

 

teknologi, forbedret løfteevne og 

firakslet autopilot som gjør 

vanskelige operasjoner sikrere.  

 

Mangler systematiske 

planer for 

kompetanseheving 
Politiet mangler planer og 

organisering av systematisk 

kompetanseøkning og læring. 

Toppledere i politiet innrømmer at 

de har for lite organisering og 

fokus på dette. Slik lyder 

hovedfunnene i en ny rapport, 

utgitt av førsteamanuensis Rune 

Glomseth ved Politihøgskolen. 

Han har intervjuet 16 toppledere i 

Politiet og påtalemyndigheten om 

hva omorganiseringen etter 

Politireformen har ført til. Fire 

ledere i særorgan som Økokrim, 

Kripos og PST var også med. 

Den operative utdanningen som 

skytetrening og annen fysisk 

trening har blitt grundig og 

omfattende og holder høyt nivå. 

Andre lyspunkter er Politiets 

nasjonale nettsted for 

kompetansedeling KO:DE. De 

såkalte tilbakemeldinger på det 

politifaglige og påtalemessige 

arbeid i utvalgte saker er metoder 

for god læring og erfarings-

utveksling. Men bortsett fra disse 

eksemplene er det mangel på 

systematikk og planer for 

kompetanseutvikling og læring. 

Lederne gir ikke dette nødvendig 

prioritet. Mange av de ledere som 

ble spurt pekte på at politiet har 

oppgaver og oppdrag hele tiden. 

Blant de forklaringer som ble gitt 

var bl.a. at døgnkontinuerlig 

tjeneste og turnusordning gjør det 

vanskelig å samle alle 

medarbeidere til ny læring. 

Topplederne synes også det er 

krevende å balansere borgernes 

og politikernes forventninger og  

 

ivareta medienes behov for 

informasjon. Arbeidet med å 

forbygge og oppklare lovbrudd er 

mer komplekst enn før, fremgår 

det av rapporten.  

 

Samarbeid på tvers av 

forsvarsgrenene 
Forsvarets satsing på 

nordområdene de senere år har 

resultert i opprettelsen av 

Finnmark landforsvar (FLF). 

Dette er viktig for å kunne hevde 

suverenitet og har en permanent 

tilstedeværelse i regionen. 

Utenfor kysten av Finnmark 

består Sjøforsvarets bidrag av 

Task Unit Nor (TUNor) med 

fregatten KNM Thor Heyerdahl. 

Besetningen ombord 

samarbeider tett med de øvrige 

forsvarsgrener og allierte. Det er 

utviklet en god dialog mellom 

partene. 

 
Foto: FMS / HV under FOA3 2019 

- Militære operasjoner foregår 

ikke bare i ett domene. En 

forutsetning for å lykkes er at vi 

kan samarbeide på tvers av 

forsvarsgrenene og med våre 

allierte, slik at vi kan forsvare 

Norge hvis det trengs, forklarer 

skipssjef på KNM Thor 

Heyerdahl, kommandørkaptein 

Arild Skoge. 

Riktig god sommer ønskes  

alle våre samarbeidspartnere 

og lesere! 
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