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Det vises til møte 4. november 2020 mellom Justis- og beredskapsdepartementet og
Politidirektoratet1, om behov for justering i oppdrag jf tildelingsbrev for POD for 2020.
Det angjeldende oppdrag 5 i tildelingsbrev for 2020 er:
Utarbeide en rapport på politiets kontraterrorarbeid;
POD skal i årsrapporten for 2020 gi en vurdering av hvordan politiets kontraterrorarbeid
bidrar til å oppnå det overordnede målet om at befolkningens trygghet og sikkerhet
ivaretas. Rapporten skal også inkludere en vurdering av effekten knyttet til arbeid mot
radikalisering og voldelig ekstremisme, og der det er relevant politiets bidrag i
internasjonale fredsoperasjoner.
Bakgrunnen for bestillingen var blant annet JDs behov for bidrag inn i det nystartede
arbeidet med en nasjonal kontraterrorstrategi, samt bidrag til det pågående arbeidet
med langsiktige planer for politiet, PST og påtalemyndigheten. Det ble i møtet diskutert
muligheten for at POD kan svare ut oppdrag 5 ved å bidra inn med ressurser og
tekstbidrag til de to nevnte arbeidene. Forslaget støttes fra JD.
Justert oppdrag 5 skal derfor lyde:
Bidra i JDs strategiske kontraterrorarbeid;

Til stede i møtet var representanter fra Beredskapsavdelingen og Politifagavdelingen i POD. Fra JD deltok
representanter fra Seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging og Seksjon for nasjonal sikkerhet.
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POD skal bidra med kompetanse til departementets arbeid med å utvikle en nasjonal
kontraterrorstrategi. POD skal stille med personell som kan belyse politiets samlede
innsats og evne innen kontraterrorarbeidet som bidrar til å oppnå det overordnede målet
om at befolkningens trygghet og sikkerhet ivaretas. Det vil legges særlig vekt på politiets
innsats innen forebygging og avverging. Det er videre ønskelig med bidrag i
november/desember 2020 til å identifisere gap og mangler i Norges samlede innsats mot
kontraterror på et samfunnsnivå. Det forventes at POD kan stille i arbeidsmøter med
departementet og eventuelt andre aktører. PODs bidrag vil ved behov brukes i andre deler
av departementets arbeid, herunder i langtidsplanarbeidet.
Med hilsen
Unni Gunnes
ekspedisjonssjef
Kristin Hemmer Mørkestøl
avdelingsdirektør
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