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Viser til brev av 13.6.2017 fra Politidirektoratet med anmodning om høringsinnspill, samt mail
av 27.6.2017 fra Politidirektoratet med utsettelse av frist for innspill til 15.10.2017.

Trøndelag politidistrikt mener norsk politi bør bevæpne seg på generell basis.

Bevæpningsutvalget er delt i sin anbefaling vedrørende bevæpningsmodell. Trøndelag
politidistrikt er av den oppfatning av at man på bakgrunn av utviklingen i terrortrusselen,

kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, bør bevæpne politiet på generell basis.
Ingen av anbefalingene i rapporten kan derfor få vår tilslutning.

En videreføring av dagens bevæpningsmodell, tar ikke innover seg et endret trusselbilde, hvor
behovet for økt innsatsevne gjennom kortere responstid er avgjørende for utfallet. Sekundene

kan være avgjørende  i  kritiske situasjoner.  Et fast  bevæpnet politi vil ha kortere
responstid og kunne begrense alvorlig skade på person bedre enn et ubevæpnet
politi.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier i et intervju til  VG  24.09.17, at deres opptelling av
terrorangrep i Europa de siste årene har vist en dramatisk økning. I2014 telte PST 9 angrep,
mens det i 2016 ble registrert 21 angrep. Hittil i 2017 er det registrert 18 angrep. Ved flere av
disse angrepene har resolutt inngripen fra politiets side antakelig berget menneskeliv.
Foreløpig vurdering fra PST er fremdeles at det er sannsynlig med terrorangrep i Norge i 2017.
Trøndelag politidistrikt mener Bevæpningsutvalget ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til dette.
En  normalisering av for høy risiko vil bidra til at våre operative mannskaper utsettes for større
sårbarhet.  En  aksept med drift av for høy risiko bidrar til å normalforskyve aksepten
for et skarpere trusselbilde.

Anbefalingen om fremskutt lagring på kropp med uladd våpen, fremstår som uegnet da en
akutt trussel krever ekstra håndgrep for å gjøre våpenet klart.

Utvalgets sammenligning med stater hvor politiet har en langt mer militær framtoning og
taktikk, fremstår som uegnet sett i lys av de erfaringer norsk politi gjorde seg i perioden med
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midlertidig generell bevaepning. Trøndelag politidistrikt hadde i perioden 25.november 2014 til
3.februar 2016 ingen negative responser fra publikum vedrørende bevæpnede mannskaper.
Det er heller ikke grunnlag for å si at taktikk, eller oppdragsløsning, endret seg i samme
periode. Imidlertid ble politiet satt i bedre stand til å håndtere de trusler som ble beskrevet i
gjeldende trusselvurdering. Det faktum at hendelser som ble beskrevet i trusselvurderingene
ikke skjedde, er ikke et argument for feilslåtte beslutninger, snarere tvert om.

Utvalget peker på at det er lite som tilsier at forskjellen på fremskutt lagring og generell
bevæpning vil være avgjørende i de fleste angrep. Trøndelag politidistrikt har som klar
ambisjon for vår operative kapasitet å håndtere alle angrep.

Våre operative mannskaper skal settes i stand til å håndtere de situasjoner som kan oppstå i

et samfunn hvor trusselbildet er i stadig endring. Personellet skal håndtere hverdag og krise
med samme kvalitet. En videreføring av dagens bevæpningsmodell, hvor man utstyrer seg
med våpen kun når situasjonen krever det, bidrar etter politidistriktets syn til å gjøre en
stressende situasjon enda mer krevende. Et verktøy du bare tar frem når krisen er som
størst, kan bidra til utrygghet og svakere mestringsfølelse.

Bevæpningsutvalget beskriver videre i sine anbefalinger en rekke tiltak, som skal sikre
samfunnet et politi som er i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag og beskytte seg selv og
publikum. Trøndelag politidistrikt kan ikke se at noen av disse tiltakene påvirker beslutningen
om hvilken bevæpningsmodell norsk politi skal ha. Tiltakene vil isolert sett øke kompetanse,
berike verktøykassen, øke antall ressurser på operasjonelt og taktisk nivå, samt sikre notoritet
og dokumentasjon. Trøndelag politidistrikt ser derfor positivt på disse tiltakene, og mener det
vil heve kvaliteten på den operative tjenesten.

Norsk politi må ta sine operative mannskaper på alvor, og gi dem de verktøy og den tillit et
endret trusselbilde krever.

Med hilsen

/ _s,   
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