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Høring - Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste - Rapport fra 

Traavikutvalget 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 6. desember 2012. 

 

Utenriksdepartementet har følgende innspill til høringen: 

 

Utenriksdepartementet (UD)arbeider daglig med PST som også har en fast liaison i 

departementet. Dette er et viktig løpende og operativt samarbeid som også har 

betydning for UDs sikkerhetsarbeid. UD har derfor lest Traavik-utvalgets rapport med 

stor interesse. I det følgende ønsker departementet å kommentere spesielt kapittelet 

«Analysearbeidet – hovedtrekk og utfordringer»  (s. 32-34). 

 

UD har stor nytte av de analyser og vurderinger som felles analyseenhet (FAE) leverer. 

Departementet noterer at andre land trekker frem kvalitet på det omforente 

analysearbeidet som gevinst når analysekapasitet fra ulike etater er samlet. 

Departementet støtter derfor anbefalingen om å opprette en permanent felles 

analyseenhet. Erfaring viser at denne typen enhet også styrker samarbeid og 

samhandling på tvers av de involverte tjenestene utover selve analysearbeidet. En 

noterer også at rapporten anbefaler å utvide og styrke felles analyseenhet med 

deltakelse fra NSM. 

 

Antallet trusselvurderinger som UD mottar fra FAE, er økende. De er enten et resultat 

av konkrete sikkerhetstruende hendelser eller bestilt ifm planlagte besøk og offisielle 

delegasjonsreiser til risikoutsatte land og regioner for Kongefamiliens medlemmer og 

egne statsråder hvor UD har et særlig oppfølgingsansvar. I begge tilfeller er samlet 
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behandlingstid og rask formidling kritisk da UDs respons ofte er avhengig av FAEs 

trusselvurdering.  

 

Det arbeides med rutiner for å bedre informasjonstilfanget fra steder hvor øvrige 

tjenester ikke er representert. UD støtter også forslaget om etablering av en 

samrådsmekanisme. Relevante aktører som kunne tenkes å bidra inn i en slik 

mekanisme er f.eks. Utenriksdepartementet, Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, 

Direktoratet for samfunnssikkerhet, Toll- og avgiftsdirektoratet og 

Utlendingsdirektoratet.  Departementet ønsker å bistå i utforming av et nærmere 

samarbeid og bedre gjensidig utnyttelse av analysekapasitet også med tanke på 

kvalitetsheving og en ytterligere tilpasset presentasjon av trusselvurderingene. 

 

Avslutningsvis vil Utenriksdepartementet minne om at norske myndigheter etter 

Wienkonvensjonen om diplomatisk samkvem har et ansvar for å ivareta sikkerheten for 

utenlandske ambassader i Norge.  Departementet har et overordnet ansvar for å påse at 

norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser på dette området, og PSTs 

trusselvurderinger spiller her en nøkkelrolle.  PSTs ansvar i forbindelse med 

ivaretakelse av sikkerheten til utenlandske ambassader i Norge kunne også med fordel 

vært omtalt i rapporten.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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avdelingsdirektør 
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