
Kommunedirektørforum

Politidirektør Benedicte Bjørnland

30. august 2022  

Side 108.09.2022



Side 208.09.2022

Politiets trusselvurdering

• Politiets trusselvurdering fremlegges i offentlig 
utgave

• Den omhandler utvalgte kriminalitetstrusler

− valgt ut både pga. alvorlighet og negativ utvikling

• Trusselvurderingen er nasjonal og har et ettårig 
perspektiv

• Den reflekterer politiets samlede 
etterretningsproduksjon



Trusler og hatefulle ytringer

"Det er meget sannsynlig at trusler og hatefulle ytringer vil 
fortsette å øke i omfang både på digitale og fysiske flater.
Det er også mulig at det stadig økende omfanget legitimerer
ytringene og virker radikaliserende på enkeltindivider med 
intensjon om å utøve hatmotivert vold."



Beskyttelse av demokrati og ytringsfrihet

• Styrket innsats for å beskytte demokrati og ytringsfrihet, samt forebygge hatefulle 
ytringer og trusler.

• Politiet iverksatte i forbindelse med valget i 2021 en nasjonal operasjonsordre og en 
varig innsats. 

• Vi oppfordrer til å bruke politirådene aktivt for å utveksle kunnskap og diskutere 
aktuell oppfølging.

• Videreutvikle nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet.

✓ Det nasjonale kompetansemiljøet skal tilby politidistriktene kompetanseheving på feltet og, ved behov, gi 
bistand i konkrete saker.
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Vold begått av personer med 
alvorlige psykiske lidelser

"Det er sannsynlig at det vil bli en økning i voldsutøvelse 
begått av personer med alvorlig psykisk sykdom. Det er 
mulig at antall grove voldshendelser utøvet av personer 
med alvorlig psykisk sykdom vil fortsette å øke. Det er 
meget sannsynlig at enkelte hendelser vil medføre tap av 
liv. "



Hvordan skape bedre trygghet og forutsigbarhet? 

• Politiets handlingsrom og forventninger til kommunal sektor  

• Kartlegging av enkeltindividers voldspotensiale

• Tverretatlig samhandling – forebyggende informasjonsdeling

• Taushetsplikt som hinder for forebyggende samhandling 
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Nasjonalt 
etterretningssenter 
for sammensatte 
trusler



Nasjonalt etterretningssenter for sammensatte trusler

• Nødvendig i lys av trusselbildet og utviklingen vi må forvente å håndtere framover

• Felles bilde av fremmede staters virkemiddelbruk på sivil side i Norge

• Langsiktig perspektiv

• Kvaliteten henger sammen med informasjonstilgang

• Bruk politiråd, politikontakt og næringslivskontakt aktivt

• Styrke samarbeidet på tvers av sektorer



Forutsigbar leder i uforutsigbare omgivelser – noen 
refleksjoner

• Regnværsdagene kommer – kunsten å beholde et metaperspektiv.

• Viktigheten av kompromissløs faglighet ift politisk nivå.

• Sårbarheter kan reduseres; viktigheten av psykologisk trygghet i egen 
organisasjon, godt forebyggende arbeid og samhandling med 
tillitsvalgte.

• Varslingsinstituttet – mye bra men også krevende når leder er 
omvarslet.

• Kunsten å være en ok kollega – også på tvers av sektor/etat.
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