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Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter 
erfaring med terrorhandlinger

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge

Et godt samfunn skal ivareta innbyggernes behov for både trygghet og handlefrihet. Et 
demokrati er avhengig av åpenhet i samfunnet. Terrorhandlinger betyr en ny trussel mot disse 
verdiene. Hvordan skal vi bygge et vern mot terrorhandlinger uten at det går ut over andre 
verdier? Er det nødvendig å endre noen verdiprioriteringer, og hvilke konsekvenser kan den 
nye situasjonen få for rettslivet og samfunnet?

1. Innledning

22. juli 2011 ble Norge for første gang rammet av et stort terrorangrep. De tragiske hendelsene 
denne dagen avdekket at den potensielle trusselen fra enkeltpersoner som opererer helt alene 
er høyst reell, og samtidig vanskelig å avdekke. Danmark og Sverige har vært utsatt for forsøk 
på terrorangrep de siste årene. Det første angrepet som ble etterforsket som et terroristangrep 
i Norden, utført av en selvmordsbomber, fant sted i Stockholm i desember 2010. Videre har 
Danmark  erfart flere hendelser knyttet til terrorplanlegging de siste årene hvor Jyllandsposten 
og Kurt Westergaard har vært mål for terrorhandlinger.

PST har – som tilsvarende sikkerhetstjenester i de andre nordiske land – i oppgave 
å forebygge, bekjempe og etterforske blant annet terror. Vårt mål er å forebygge og avverge 
innenfor de verdimessige rammer som samfunnet definerer. Det er min oppgave å følge 
opp, og jobbe for at PST har de forutsetninger vi trenger for å lykkes, og at de nødvendige 
forebyggende tiltakene iverksettes. Tre år etter terrorangrepet i Norge, arbeider vi fortsatt med 
de læringspunktene som fremgår av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.1 

I det følgende vil jeg søke å danne grunnlag for en debatt om åpenhet og trygghet 
i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger med utgangspunkt i noen 
spissformuleringer – såkalte teser, ut fra min bakgrunn som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST). Mine refleksjoner er særlig konsentrert rundt tre hovedpåstander.

For det første er jeg av den oppfatning at samfunnet som helhet må engasjere seg mer 
i det primærforebyggende arbeidet. Radikaliseringsaktiviteter skjer i dag innenfor Nordens 
grenser. Bakgrunnen for radikalisering og vilje til å benytte vold berører flere samfunnsaktører, 
og spenner over et bredt spekter av myndighetsområder. Jeg vil understreke viktigheten av 
tidlig intervensjon, for at vi i fellesskap skal kunne forebygge terrorhandlinger så tidlig som 
mulig i handlingsforløpet. Taushetspliktbestemmelser må ikke være til hinder for et slikt 
nødvendig samarbeid.

Videre retter jeg oppmerksomhet mot de virkemidler som sikkerhetstjenesten 
kan benytte når det foreligger grunn til å undersøke om noen forbereder en terrorhandling. 

1  Rapport fra 22. juli-kommisjonen – NOU 2012:14 – er avgitt av en uavhengig kommisjon, ledet av advokat Alexandra 
Bech Gjørv, som ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepet på regjerings- 
kvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011. 
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PST er gitt muligheten til å benytte flere inngripende metoder for å løse sitt oppdrag. 
Regelverket må speile trusselbildet og den teknologiske utviklingen. Når trygghet og åpenhet 
i lys av terrorhendelser skal debatteres, vil debatten derfor også måtte favne hvilke verktøy 
sikkerhetstjenesten skal ha i sitt arbeid.

Hvilke metoder en sikkerhetstjeneste skal kunne anvende for terrorforebyggende 
formål, kan ikke vurderes isolert ut fra sikkerhetstjenestens behov. Beslutningene må tas på 
bakgrunn av en vurdering av hva samfunnet, herunder myndighetene og borgerne, vil oppnå. I 
diskusjonen om hva som er nødvendig, må sikkerhetstjenesten anskueliggjøre hvilke metoder 
som kreves for å være best mulig rustet til å kunne nå de mål samfunnet har satt for den. 
Lovgivers vurdering av om sikkerhetstjenesten skal gis anledning til å benytte nye metoder, 
gjøres etter en vekting av motstridende hensyn og i lys av gjeldende trusselbilde. 

Lovendringer bør være et resultat av gode utredninger, grundige prosesser og utenfor 
de kriser de er ment å rettes mot, slik at man sikrer balanserte vektinger av hensynene. Når 
terroren rammer, utfordres dette, og vektingen av de ulike hensyn står i fare for å bli unyansert.

På bakgrunn av et initiativ fra PST ble kriminalisering av terrorforberedelseshandlinger 
utvidet ved endringer i straffeloven i juni 2013. Jeg er av den oppfatning at kriminalisering av 
forberedelseshandlinger er helt nødvendig for å bekjempe terror. Dagens trusselbilde viser 
at det ikke bare er den særskilte forberedelseshandlingen om å inngå forbund knyttet til en 
terrorhandling som bør være straffbart, men også aktiv deltakelse i terrororganisasjoner må 
belegges med staff, noe som er reflektert i straffeloven i dag. I den tredje hovedtesen drøfter 
jeg hvorvidt kriminalisering av forberedelseshandlinger er nødvendig for å bekjempe terror, og 
peker samtidig på noen bevismessige utfordringer i den forbindelse.

2. Et terrortrusselbilde i utvikling

I dette avsnittet tar jeg for meg utviklingen i trusselbildet. Jeg antar at forholdene er relativt like 
innenfor Nordens grenser. I Norge har terrortrusselen historisk sett vært vurdert som lav. Inntil 
for noen år siden hadde det bare forekommet enkelte sporadiske voldelige hendelser knyttet til 
høyreekstreme grupper. På slutten av 1990-tallet og over på 2000-tallet økte imidlertid antall 
hendelser relatert til ekstrem islamistisk virksomhet. Disse hendelsene knyttet seg primært 
til personer som var involvert i ulike former for økonomisk støttevirksomhet til militante 
grupper i utlandet. Voldspotensialet blant disse personene har generelt sett vært vurdert som 
begrenset. De har sett seg tjent med å ligge lavt for således å kunne opprettholde sin støtte til 
terrororganisasjoner i utlandet.

I løpet av de siste årene har terrortrusselbildet endret seg i negativ retning. 
Sammenlignet med sakene tjenesten arbeidet med noen år tilbake, inngår det i dagens 
oppgaveportefølje svært alvorlige og komplekse saker. I det følgende vil jeg peke på tre ulike 
forhold: radikalisering, soloterrorisme og utviklingen av et all-europeisk trusselbilde. 

Radikaliseringsutfordringer 

Den kanskje viktigste årsaken til den nåværende situasjonen er den betydelige 
radikaliseringen som har vokst frem i norskbaserte ekstreme islamistiske miljøer de siste årene. 
Så sent som i 2007 skrev PST blant annet følgende i sin åpne trusselvurdering: 
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«De aller fleste i Norge, som kan knyttes til ekstrem islamistisk virksomhet, ble radikalisert før 
de kom til landet. Det foreligger i dag ingen indikasjoner på at radikalisering av personer bosatt i 
Norge representerer en vesentlig faktor for det norske trusselbildet.» 

Dette lar seg ikke lenger hevde. I løpet av noen få år har radikaliseringsaktiviteten tiltatt. Dette 
har ført til at det er aktive miljøer her i landet som består av personer som er oppvokst i Norge, 
og som synes inspirert av det ideologiske grunnlaget til al-Qaida. Disse miljøene er på mange 
måter blitt selve navet i utviklingen av terrortrusselen her i landet. 

Det er vanskelig å gi en entydig forklaring på hvorfor dette har skjedd. En forklaring 
kan være at Internett er blitt en hovedarena for formidling av militant islamistisk propaganda 
og kommunikasjon mellom sympatisører av ekstreme islamistiske grupper. Deler av den 
islamistiske propagandaen, som i dag utveksles i digitale og sosiale medier, er rettet mot norske 
sympatisører og appellerer til norskbaserte miljøer. 

Uavhengig av hva som er årsakene til islamistisk radikalisering, har den virket 
negativt inn på trusselbildet de siste årene. For det første innebærer radikalisering at vi  i 
Norge har fått grupper som sympatiserer med og fremmer en voldelig islamistisk ideologi 
innenfor en norsk referanseramme. Mens sympatisørene tidligere støttet militante islamistiske 
grupper primært ut fra et motiv om å støtte og bidra til lokale konflikter i utlandet, er motivene 
i dag også å støtte og bidra til en mer global militant islamistisk bevegelse. Fremveksten av 
et norskbasert islamistisk miljø har bidratt til å øke ekstreme islamistiske gruppers sensitivitet 
overfor Norge, norske interesser og norske symboler. Vi har sett at norske aktører og norske 
politiske spørsmål i langt større grad enn før er en del av fiendebildet til ekstreme islamistiske 
grupper. Jeg antar at dette er trekk som vi også kan finne i andre nordiske land.

For det andre ser vi hvordan radikaliseringen bidrar til en operativ dreining i 
islamistiske miljøer. Personer fra miljøer i Norge reiser i dag i et omfang vi tidligere ikke 
har sett, til konfliktområder i utlandet for å delta på treningsleire eller utkjempe det de anser 
som «hellig krig». Flere av dem som har reist ut, får trening og erfaring i bruk av våpen og 
eksplosiver. Det gjør at kapasiteten blant norske ekstremister til å gjennomføre alvorlige volds- 
og terrorhandlinger har økt. Videre vet vi at det i disse konfliktområdene etableres kontakter 
og bånd til andre og likesinnede personer. Det har økt faren for at personene som reiser fra 
Norge, blir involvert i nye grupper og nettverk, som kan planlegge aksjoner i europeiske 
land. I de fleste terrorsakene i Europa de senere årene har en eller flere av de involverte fått 
terroropplæring i Afghanistan, Pakistan, Somalia eller Jemen. Jeg ser en reell mulighet for at 
vi i tiden som kommer, vil kunne gjøre samme erfaring med personer som har deltatt i trening 
og voldshandlinger i Syria. I den åpne trusselvurderingen for 2014 skriver PST at mellom 40 
og 50 personer har reist til Syria for å delta i aksjoner.  

Samlet sett bidrar den pågående radikaliseringen og reisevirksomheten til å endre deler 
av det ekstreme islamistiske miljøet i Norge. Miljøet består ikke lenger kun av godt voksne 
menn som har gjennomgått en radikalisering i sitt hjemland og har en forankring i en lokal 
konflikt der. Stadig flere ekstreme islamister i Norge fremstår som internasjonalt orienterte og 
med forbindelser til organisasjoner innenfor den internasjonale jihadistbevegelsen. Disse er 
ikke knyttet til en lokal militant organisasjon. I stedet ser vi at de nye personene i miljøet er 
pragmatiske med hensyn til hvilke organisasjoner de støtter. For dem synes det ikke viktig hvor 
kampen finner sted, så lenge den utkjempes. Det skaper også økt uforutsigbarhet. Det er blant 
denne grupperingen vi venter å finne personer som kan utgjøre en trussel mot Norge og norske 
interesser. Jeg antar at det samme kan gjelde for de andre nordiske land.
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Den «suksess» som ekstreme islamistiske grupper opplever å ha hatt på Internett, 
synes å inspirere andre ideologiske retninger. Høyreekstremismen i Europa er i dag i ferd med 
å endre seg, blant annet som følge av at de tar i bruk nye midler for å nå ut til sympatisører. 
Høyreekstrem ideologi finnes i dag innenfor et bredt og voksende spekter av politiske partier, 
aktivistgrupper, blogger og nettsamfunn. 

Utfordringer knyttet til soloterrorister og «selv-organiserte» grupper

Terroraksjonene i Norge 22. juli 2011 peker mot et annet vesentlig element ved dagens 
terrortrusselbilde: trusselen knyttet til såkalte soloterrorister. Dette er ingen ny utfordring, men 
er noe som har vært kjent lenge. 

22. juli 2011 illustrerte for alle hvor stor ødeleggelse en enkelt person kan påføre 
samfunnet. Behring Breivik lyktes over lang tid å skjule sine planer for omverdenen. Hans 
manifest står fremdeles som et oppslagsverk for hvordan likesinnede personer kan planlegge 
og gjennomføre lignende aksjoner. Vi kan derfor ikke se bort fra risikoen for at personer med 
en høyreekstrem orientering vil ta etter Behring Breivik. 

De siste årene har også terrororganisasjoner fra andre ideologiske retninger enn 
høyreekstremisme fremhevet fordelene med soloterrorisme som strategi. Militante islamister 
har i sin propaganda overfor vestlige sympatisører i økende grad oppfordret til soloterrorisme. 
De mest alvorlige terrorhendelsene i Europa og Nord-Amerika de siste årene har vært knyttet 
til både soloterrorister og såkalte «selv-organiserte smågrupper». Sikkerhetstjenestene i andre 
europeiske land fremhever for tiden denne trusselen som den mest akutte i Europa.  

Et alleuropeisk trusselbilde

Terrorisme er et alleuropeisk og grenseoverskridende fenomen. De fleste av de mest voldelige 
gruppene har forgreninger i flere land, og enkelte ser også ut til å flytte virksomheten mellom 
landene. For eksempel har både høyreekstreme og ekstreme islamistiske miljøer i Norge 
regelmessig kontakt med personer og grupper i andre nordiske land. 

Dette er også en del av terrortrusselbildet som påvirker utviklingen her i Norden. 
Terrorister søker ofte minste motstands vei når de planlegger terrorhandlinger. Det innebærer 
også at de etablerer baser i land med antatt lavere kapasitet til å avdekke og forebygge 
terrorrelatert virksomhet. I flere saker relatert til ekstrem islamisme som PST har vært involvert 
i de senere årene, har personer og grupper organisert og planlagt aksjoner i et land, for deretter 
å forsøke å gjennomføre dem i et annet. Videre ser vi at utenlandske aktivister fra tid til annen 
trer inn i pådriverroller i høyreekstreme grupper. 

3. Sikkerhetstjenestens samfunnsoppdrag 

Det er en oppgave for et lands sikkerhetstjeneste å forebygge og bekjempe terrorhandlinger, 
herunder også at personer her i landet medvirker til, planlegger eller fasiliterer terrorrelatert 
aktivitet også utenfor landets grenser. PSTs arbeid drives på oppdrag fra Storting og Regjering. 
Mål og oppgaver følger av beslutninger fra Stortinget og Regjeringen. 

Forventningene til å trygge samfunnsstrukturen og borgerne er blitt tydeligere etter 



36 37

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

22. juli 2011. Litt upresist kan det sies at vi innser at terror kan skje, men samtidig krever vi 
at terrorplaner skal avdekkes og forhindres. Norges statsminister uttalte 25. juli 2011: «Aldri 
mer 22. juli»2 – et utsagn som ikke kun reflekterer øyeblikkets sjokk og sorg, men antakelig 
også en ambisjon om betydelig styrket innsats for å forhindre fremtidige terrorhandlinger. 
Forventningene reflekteres også i de metoder som lovgiverne har gitt sikkerhetstjenesten til å 
forebygge terrorhandlinger, hvor inngangsvilkårene generelt er lavere enn ved etterforskning.

Det er sikkerhetstjenestens rolle å utarbeide presise beslutningsgrunnlag for 
myndighetene hvor trusselbildet beskrives. Det tilligger Stortinget og Regjeringen å vurdere 
hvilket mål for trygghet som skal settes og hvilke virkemidler som skal tillates. Dersom 
sikkerhetstjenesten finner at mål og middel ikke stemmer overens, er det tjenestens ansvar å 
gjøre oppdragsgiverne oppmerksomme på dette, således hvis ambisjonsnivået etter tjenestens 
vurdering ikke lar seg oppfylle uten mer inngripende metoder. 

Hvilke virkemidler som er nødvendige, endrer seg over tid. En diskusjon 
om virkemidlene må avspeile både hvilket trusselbilde man står overfor, og hvor 
integritetskrenkende virkemidlene vil være. Det er et kollektivt ansvar å føre en balansert 
debatt. For sikkerhetstjenesten innebærer det en nøktern beskrivelse av hva som anses 
nødvendig, hvilke rettssikkerhetsgarantier som samtidig kan innføres, og i hvilke situasjoner 
de ulike virkemidlene er nødvendige. Det er viktig å klargjøre formålet. Intet virkemiddel 
er et mål i seg selv. Målet er å beskytte borgerne mot alvorlige trusler og voldshendelser. 
Desto alvorligere trusler, desto mer inngripende virkemidler kan være nødvendig. Samtidig 
forutsettes at mer inngripende virkemidler stiller større krav til presisjon, rettssikkerhet og 
kontroll. 

4. Forebygging av terrorhandlinger – et felles samfunnsansvar

Forebygging av terror blir tradisjonelt sett på som en politioppgave, og i særdeleshet en oppgave 
for landets sikkerhetstjeneste. Jeg er av den oppfatning at PST ikke kan drive forebyggende 
arbeid alene. Skal vi lykkes med å forhindre terrorhandlinger, må samfunnet gripe inn på et 
tidlig tidspunkt. Et tidlig forebyggende arbeid er først og fremst lokale myndigheters ansvar. 
Det finnes enkelte gode eksempler på lokalt, effektivt arbeid rettet spesielt mot forebygging 
av radikalisering, men dessverre skjer radikalisering ofte uten nødvendig mobilisering i 
lokalsamfunnet og førstelinjen. Samfunnet har sviktet når personer ikke blir fanget opp før de 
er «ferdig radikaliserte» med en potensiell vilje og evne til å bruke vold, uten at det er iverksatt 
tidlige forebyggende tiltak. Hvis samfunnet som helhet tar et større ansvar for å forebygge 
radikalisering og voldelig ekstremisme, vil vi sammen kunne hindre uønskede og alvorlige 
handlinger, og bruken av inngripende tvangsmidler vil kunne reduseres.

Samhandling i terrorbekjempelsens ånd fordrer informasjonsdeling på tvers 
av myndighetsorganer, offentlige sektorer og private aktører. Taushetspliktregler og 
praktiseringen av disse bestemmelsene, må ikke hindre nødvendig utveksling av opplysninger. 
Ingen virksomhet favner alle virkemidler som er nødvendige for en effektiv forebygging 
alene. Jeg vil understreke at PST har et særlig ansvar for å legge til rette for samhandling. Jeg 
sikter da til at vi besitter kunnskap om det til enhver tid gjeldende trusselbildet, og innehar 
fenomenkunnskap. Bevisstgjøringstiltak om radikalisering er et satsningsområde for PST. 

2  Tale av daværende statsminister Jens Stoltenberg på Rådhusplassen i Oslo 25. juli 2011.
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Min første tese er derfor:

Tese 1: Jo bredere samfunnsansvar for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme – 
jo mindre bruk av tvangsmidler vil være nødvendig

Det er grunn til å fremheve det ansvar samfunnsaktører utenfor justissektoren har for å 
forebygge radikalisering som kan lede til terrorhandlinger – fra en uaktet ideologisk plattform. 
Lykkes samfunnet med et bredt forebyggende arbeid, er det grunn til å tro at færre personer 
vil være sårbare for radikaliseringspåvirkning, og færre personer vil utvikle intensjon om å 
gjennomføre voldelige ekstreme handlinger. Målet må være å forhindre eller avbryte en 
radikaliseringsprosess før personer blir en oppgave for sikkerhetstjenesten. 

Ansvaret omfatter også evnen til å fange opp signaler fra personer som allerede er 
radikaliserte, og som kan ha vilje og evne til å gjennomføre en voldelig, ekstrem handling. Jeg 
skal peke på enkelte områder hvor det etter min mening er gevinster å hente i det forebyggende 
arbeidet. I Norge er dette berørt i rapporten fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012:14) og i den 
eksisterende handlingsplanen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, «Felles 
trygghet – felles ansvar» fra 2010.3 Det synes fortsatt å være et uutnyttet potensial.

Først og fremst er det et behov for forskning på årsakene til radikalisering og hva 
som utgjør sårbarhets- og beskyttelsesfaktorer. Skal man kunne arbeide effektivt og målrettet, 
må man i tillegg ha kunnskap om hva som virker forebyggende – og hva som ikke virker. 
Forskningen bør være bredt anlagt, og den må se utover landets grenser, da radikalisering skjer 
uavhengig av landegrenser. Det er ønskelig med internasjonalt forskningssamarbeid, og jeg 
etterspør en sammenstilling av forskningsbidrag fra andre nordiske og europeiske land med de 
samme utfordringene som i Norge.

Et inkluderende arbeidsliv og en robust velferds- og integreringspolitikk må stå sentralt 
både i arbeidet med å forebygge radikalisering, og i innsatsen med å bringe tilbake til samfunnet 
potensielt farlige personer som har intensjoner om og kapasitet til å utøve ekstreme handlinger. 
Det kan gjelde personer hvor psykisk sykdom, rusproblemer, kriminalitet, arbeidsledighet, 
dårlige skoleferdigheter eller mangelfull integrering – alt sammen «marginaliseringsfaktorer» 
– gjør seg gjeldende. Det er i ungdomsårene og i overgangen mellom skole og arbeidsliv at 
radikalisering har en tendens til å skyte fart. Selv om det foreligger lite forskning på området, 
er det grunn til å anta at et mer inkluderende arbeidsliv kan bidra til å redusere et eventuelt 
nag til samfunnet. 

Den viktigste normdannelsen skjer i unge år. Derfor bør radikalisering settes 
på dagsordenen i skolen, både i undervisningen av elevene og i lærerutdanningen. Det 
samme gjelder for utdanningstilbudet innen barnevern og helse. Fenomenforståelse er en 
grunnleggende forutsetning for å kunne identifisere tegn på radikalisering. I enkelte land gjøres 
det en innsats rettet mot å lage såkalte «counter narratives», enten ved deltagelse i nettdebatter 
eller som ledd i undervisning. Gjennomslaget synes å bli størst når for eksempel religiøst 
kyndige korrigerer feiltolkninger av Koranen. Man kan også tenke seg tilsvarende balanserte 
bidrag på antiislamistiske, høyre- eller venstreekstreme nettsteder.

Europakommisjonen la i januar i år frem et dokument som lister opp ti anbefalinger 

3  «Felles trygghet – felles ansvar». Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (Justisdeparte-
mentet, 2010). En ny handlingsplan er under forberedelse.
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og tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.4 En av oppfordringene 
i rapporten knytter seg nettopp til viktigheten av at ansatte som er i direkte kontakt med 
personer som står i fare for å bli radikaliserte, som eksempelvis sosialarbeidere, lærere, 
helsepersonell, politi, fengselsbetjenter med mer, får nødvendig kunnskap om identifisering av 
radikaliseringsindikatorer og hvordan man reagerer på slike. I dette arbeidet kan også landenes 
sikkerhetstjenester bidra med å dele fenomenkunnskap, og PST vil følge opp anbefalingene fra 
Europakommisjonen.

Å forebygge terror er et felles samfunnsansvar. Samfunnet som helhet rår over tiltak av 
mindre inngripende art, som har mindre konsekvenser for åpenheten og den enkeltes integritet 
enn det en tradisjonell politi- og sikkerhetstjeneste har gjennom bruk av politimetoder. Kort 
oppsummert kan en si at jo bredere samfunnsansvar, jo mindre behov vil samfunnet ha for bruk 
av inngripende virkemidler.

Tese 2: Taushetspliktbestemmelser er til hinder for samhandling

Det hjelper lite om de ulike offentlige aktørene arbeider hver for seg med problemstillinger 
knyttet til terror. Det er behov for informasjonsdeling på tvers av sektorene, typisk ved 
å utveksle bekymringsmeldinger mellom skole, arbeid, barnevern, helsevesen og politi. 
Taushetspliktbestemmelser, og praktiseringen av slike, må ikke være til hinder for nødvendig 
samhandling. 

Politiet kan i relativt stor utstrekning, uhindret av taushetsplikten, utlevere informasjon 
både til offentlige etater og private i medhold av henholdsvis politiregisterloven §§ 30 og 
31.5 Problemet er imidlertid at taushetspliktsbestemmelser i andre lover ofte stiller høyere 
krav til mistanke for at etaten på eget initiativ, eller etter oppfordring fra PST, kan utlevere 
opplysninger for å forebygge radikalisering eller voldelig ekstremisme på et tidlig stadie. Disse 
problemstillingene ble også tydelig identifiserte av 22. juli-kommisjonen (NOU 2012:14).6

I tillegg kommer det faktum at der taushetspliktsregler åpner for en utleveringsrett, så 
blir ikke nødvendigvis handlingsrommet utnyttet. Erfaringene våre fra praksis i helsesektoren 
er at taushetspliktreglene praktiseres ulikt, og at det kan være tilfeldig om, og i hvilken 
utstrekning vi får de opplysninger vi trenger om eksempelvis psykisk syke personer som 
representerer en trussel mot myndighetspersoner. Olsenutvalget (NOU 2010:3 «Drap i Norge 
i perioden 2004–2009») anbefalte nettopp en nærmere utredning av om ikke det bør gis en 
adgang for helsepersonell til å formidle sin informasjon til politiet mer rutinemessig.

Jeg vil nevne at det i Sverige er lagt til rette for en slik regelmessig informasjonsdeling 
mellom helsemyndighetene og sikkerhetstjenesten – (SÄPO) som følge av Anna Lindh drapet. 
Jeg kunne imidlertid aller mest ønske meg en kopi av den danske PET-loven § 47, som åpner for 
at andre forvaltningsmyndigheter skal utlevere opplysninger til Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) etter anmodning fra PET når opplysningene må antas å ha betydning for tjenestens 
oppgaver. 

Det pågående arbeidet med å utrede og effektuere nødvendige endringer i 

4  «Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Strengthening the EU´s Response COM(2013) 941 
final.

5  Lov av 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.
6  NOU 2012: 14 «Rapport fra 22. juli-kommisjonen» side 387 følgende og punkt 27 på side 459.
7  Lov om Politiets Efterretningstjeneste, Lov nr. 604 af 12/06/2013 § 4.
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taushetspliktbestemmelser lov for lov og bestemmelse for bestemmelse er etter mitt skjønn ikke 
den optimale løsningen. Det vises her eksempelvis til den allerede gjennomførte endringen om 
informasjonsutveksling uhindret av taushetsplikten fra utlendingsforvaltningen til PST, som 
trådte i kraft 31. juli 2013.8 Et annet eksempel er den foreslåtte endringen av taushetsplikten 
i tolloven. Etter en bokstavtro tolkning av dagens taushetspliktbestemmelse i tolloven, kan 
ikke tollmyndighetene utlevere informasjon i forebyggende øyemed før en mistanke om et 
faktisk lovbrudd foreligger.9 Det er nå foreslått at tollmyndighetene kan utveksle opplysninger 
i forebyggende øyemed.

5. For å bygge nødvendig vern mot terror må virkemiddelporteføljen speile 
utviklingen i samfunnet og trusselbildet

Det er høye ambisjoner om trygghet for borgere og samfunnsstrukturen. Det gjør det naturlig 
å reise spørsmål om hvilke virkemidler som skal være tilgjengelige, og om det er mulig og 
”bygge et vern mot terrorhandlinger uten at det går ut over andre verdier”.

Spørsmålet reflekterer en generell ambivalens i samfunnet for så vidt gjelder balansen 
mellom åpenhet og trygghet. Åpenheten skal ikke utfordres, men man skal likevel være trygg. 
Vi ønsker ikke inngrep overfor den enkelte, men krever samtidig at terrorplaner skal avdekkes 
og forhindres. 

I en slik debatt er det viktig å se motstriden som foreligger, og anerkjenne begge 
verdier. Åpenhet er grunnleggende for vårt demokrati - for borgerens rett til å delta og ytre seg. 
For å kunne beskytte disse rettighetene må staten beskyttes mot angrep, og borgerne må ha 
trygghet for at dette skjer. Uten trygghet foreligger heller ingen reell åpenhet.

Lykkes man ikke i å ta et bredt samfunnsansvar for å forebygge terrorhandlinger, eller 
oppdages ikke personer i en radikaliseringsprosess i en tidlig fase, vil det kunne oppstå behov 
for mer inngripende virkemidler - som vil gå ut over andre verdier.  

De relevante spørsmål blir da: Hva er nødvendige virkemidler? Hvorfor er de det? Og 
når skal de brukes?

I Norge er PST i dag gitt anledning til å benytte en rekke virkemidler for 
informasjonsinnhenting, både for forebyggende formål og som ledd i etterforsking. Felles for 
dem er at de er gitt etter grundige prosesser hvor behov er veid opp mot andre hensyn. Som 
utgangspunkt kan sies at jo større inngrep i den enkeltes privatsfære, desto strengere krav til 
forutgående rettslige prosesser og kontrollmekanismer.

Virkemiddelporteføljen bør ikke være statisk. Trusselbildet har endret seg negativt 
de senere år. Også den generelle samfunnsutviklingen har endret seg betraktelig, spesielt 
med hensyn til bruk av elektroniske kommunikasjonsplattformer. Dette innebærer at også 
virkemidlene bør endres.

I det videre skal jeg berøre tre områder som knytter seg til en utvidelse av virkemidlene, 
og hvor jeg vil påpeke behovet for endring, herunder datalagring, dataavlesning og stordata.

8  Utlendingsforskriften 15. oktober 2009 nr. 1286  § 19A-5.
9  Tolloven 21. desember 2007 nr. 119 § 12-1 andre ledd bokstav f er foreslått endret i: «Høringsnotat- forslag til endringer 

i brann- og eksplosjonsvernloven, straffeloven 2005 og tolloven» sendt fra på høring fra Justis- og beredskapsdeparte-
mentet 9. desember 2013.
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Tese 3: Datalagring er et nødvendig virkemiddel for bekjempelse av terror

Endringer i lovverket om at tilbydere av offentlige kommunikasjonstjenester skal lagre 
teledata ble gjennomført i norsk lov i 2011 ved endringslov om datalagringsdirektivet.10 
Lovendringene som knytter seg til at opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, 
når dette skjer, hvor de involverte befinner seg, og hvilket utstyr som er benyttet skal lagres, 
bygget på datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF). Den norske endringsloven var tenkt 
gjennomført 1. juli 2014. Før bestemmelsene trådte i kraft, kom dommen fra EU-domstolen 
den 8. april 2014 som erklærte datalagringsdirektivet ugyldig. Det har fått den konsekvens at 
Norge og de øvrige nordiske land ikke lenger plikter å innføre datalagringsdirektivet. Dommen 
er i skrivende stund fersk, og det er foreløpig usikkert hva som vil bli konsekvensene for den 
norske endringsloven om datalagringsdirektivet. Regjeringen må trolig nedsette et arbeid med 
å gjennomgå loven på nytt, og siste ord er neppe sagt i debatten rundt datalagring.

Det er min påstand at datalagring er et nødvendig virkemiddel for å lykkes i kampen 
mot terror – uavhengig av om endringen pålegges oss via EU/EØS eller ei. Utviklingen i 
trusselbildet tilsier at lagring av teledata kan ha en avgjørende betydning i arbeidet med å 
forebygge og etterforske terrorhandlinger. Erfaring viser at planlegging, organisering og 
utførelse av slike handlinger pågår over lang tid, og at informasjon om kontaktnett, hyppighet, 
bevegelsesmønster og eventuelle avvik er av avgjørende betydning for forebygging og 
avdekking.

Teletilbydernes rett til å lagre teledata har vært begrunnet i et forretningsmessig behov 
for å lagre dataene, og formålet har særlig vært fakturering av teletjenester. Konsesjonen som 
en teletilbyder har etter personvernlovgivningen til å lagre personopplysninger,11 har satt 
vilkår for lagringen med utgangspunkt i hvor lenge det har vært nødvendig å oppbevare 
opplysningene av hensyn til kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av tjenester i 
forbindelse med abonnentens bruk av telenett. 

Hovedforslaget i den norske gjennomføringsloven er å utvide formålet med lagringen 
til å pålegge teletilbyderne å lagre teledata, også ut fra formålet om å bekjempe kriminalitet. 
Formålsutvidelsen er nødvendig da endringer i abonnementsform ellers vil kunne medføre at 
tilbyderne må slette kommunikasjonsdata langt tidligere enn før, eller ikke vil ha grunnlag for 
å lagre slike data overhodet.

Analyse av teledata og annen elektronisk kommunikasjonshistorikk er en av 
de viktigste metodene for å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet. Selv om de 
kriminelle miljøene tilpasser sitt handlingsmønster til politiets kapasitet og metodebruk, er det 
erfaringsmessig likevel slik at teledata og annen elektronisk kommunikasjonshistorikk er av 
avgjørende betydning for å forebygge og etterforske blant annet terrorhandlinger. Uten regler 
som åpner for datalagring, vil teledata som ikke lenger trengs til fakturering, fortløpende bli 
slettet, og viktig informasjon for å forebygge og etterforske terrorhandlinger vil gå tapt.

Det kan påpekes at Politiet og sikkerhetstjenesten i dag har tilgang til teledata, men 
at slik at innhenting fordrer en rettslig kjennelse.12 Alternativt kan teletilbydere selv velge å 

10  Lov 15. april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. 
11  Forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger § 7-1.
12  Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 216 a, og politiloven § 17 d for tvangsmiddelbruk i 

forebyggende øyemed. 
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utlevere trafikkdata frivillig dersom taushetsplikten oppheves.13 Det er med andre ord ikke fritt 
frem for politiet å innhente data fra teleleverandørene.  

Avveiningen av personvernhensyn mot hensynet til samfunnssikkerhet har vært 
gjenstand for debatt i forbindelse med gjennomføringen av datalagringsdirektivet. I Norge har 
det vært reist spørsmål om personvernet på nytt blir ofret til fordel for samfunnets behov for 
økt sikkerhet. I diskusjonen har grupper i samfunnet i flere år stått mot hverandre og fremført 
til dels svært motstridende syn og interesser. Etter at datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig 
av EU-domstolen, vil det trolig blåses liv i debatten på ny. 

Tese 4: En nødvendig forutsetning i bekjempelsen av terrorhandlinger er at vi kan følge 
den samme teknologiutviklingen som lovbryteren. Ved å innføre dataavlesning kan 
allerede lovhjemlede tvangsmidler sikres den effekt de var ment å ha, og gi samfunnet 
den nødvendige beskyttelse 

Politiet kan i dag avlytte kommunikasjon som er i en transportfase mellom avsender og mottaker, 
og foreta hemmelig ransaking og beslag av datamaskiner på gitte vilkår. Den teknologiske 
utviklingen har imidlertid gjort det mulig å sørge for at innhold i kommunikasjonen og lagring 
av data er kryptert, og således i praksis uleselig for politiet.  

Bruk av kryptering øker og vil fortsette å øke i fremtiden. Avanserte og rimelige 
krypteringsprogrammer er enkle å fremskaffe i dagens samfunn. Den enkelte borger blir 
stadig mer bevisst på å beskytte sin kommunikasjon og sine data mot kriminalitet og av 
personvernhensyn på nettet. Den som har mest å skjule vil ha en særlig interesse i å være 
oppmerksom på forholdet mellom kryptering og politiets metoder. Denne utviklingen har 
ført til at utbyttet av politiets kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking fremstår som 
stadig mindre effektive metoder i dag enn hva de gjorde for noen år siden. 

For å møte de utfordringene som jeg her nevner, er det helt avgjørende for PST å få 
mulighet til å kunne benytte seg av dataavlesning. Dataavlesning er ikke et entydig juridisk eller 
teknologisk begrep, men har vært forsøkt definert som: «å skaffe seg tilgang til opplysninger i 
et elektronisk datasystem ved hjelp av dataprogrammer eller på annen måte».14 

Dataavlesning er for det første ytterst nødvendig for å møte den teknologiske 
utviklingen som alltid vil løpe foran metodene. Der vi før fikk et godt innblikk i kommunikasjon 
over Internett eller telefonlinjer, får vi i dag vesentlig mindre informasjon, blant annet fordi 
kommunikasjonen skjer kryptert. Jeg tør påstå at dataavlesning ikke bare er snakk om en ny 
metode, men vel så mye en gjenoppliving av metoder og muligheter vi hadde da metodene ble 
innført. 

Jeg mener også det er behov for noe mer enn kun å benytte dataavlesning for å 
muliggjøre kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking. Gjennom dataavlesing som en 
ny metode, vil vi kunne fange produksjon av viktige dokumenter som kanskje ikke finnes på 
det tidspunktet en ransaking finner sted, og som kanskje heller ikke sendes elektronisk slik at 
det blir fanget opp ved hjelp av kommunikasjonsavlytting. Jeg vil for ordens skyld presisere 
at PST i dag ikke har anledning til å benytte romavlytting eller hemmelig ransaking i noens 
private hjem i det forebyggende sporet av hensyn til politiloven § 17 d og de konstitusjonelle 
skranker som Grunnloven § 102 trolig trekker opp.15

13  Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-9.
14  Slik Metodekontrollutvalget i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll side 237 (kapittel 23.1.4).
15  Metodekontrollutvalget i NOU 2009:15 Skjult informasjon – åpen kontroll kapittel 13.
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I Norge er de juridiske problemstillinger knyttet til dataavlesning i skrivende stund til 
behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. I Sverige er jeg kjent med at et forslag om 
dataavlesning som en ny metode ble foreslått innført i SOU 2005:38 («Tilgång till elektronisk 
kommunikasjon i brottsutredningar»). Så vidt vites er ikke forslaget vedtatt per i dag. I Danmark 
har man hatt bestemmelser om dataavlesning som en egen metode i rettplejeloven § 791 b i 
flere år allerede.16  Nevnte bestemmelser åpner for at mine danske kollegaer kan benytte seg 
av såkalte «sniffer-programmer» og få tilsendt kopi av samtlige inntastninger som brukeren 
av datasystemet foretar, herunder åpning av systemet, opprettelse av nye dokumenter og nye 
inntastninger i allerede eksisterende dokumenter eller visse nærmere angitte inntastinger.17 Det 
kan videre nevnes at finsk politi så vidt meg bekjent nylig skal ha fått tillatelse til å foreta 
datainnbrudd.

Tese 5: Det er et behov for regelverksutvikling som gjør det mulig for PST å lagre stordata 
over tid

Internett er i dag den viktigste plattformen for kommunikasjon og spredning av informasjon. 
Internett har en sentral rolle både hva gjelder rekruttering til radikale miljøer, og som møteplass 
og arena for formidling av ideologi og propaganda. Sosiale medier bidrar til at mange opplever 
et fellesskap med andre likesinnede. I den åpne trusselvurderingen til PST for 2014 skriver vi 
at «Internett utgjør det viktigste verktøyet i radikaliseringsøyemed».  At sikkerhetstjenester må 
kunne benytte Internett som informasjonskilde må alle kunne si seg enig i. Men i hvilken grad 
kan en sikkerhetstjeneste anvende stordata i sin oppgaveløsning?

Det finnes ingen entydig definisjon av stordata, men jeg vil henvise til definisjonen 
gitt av EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål, «Artikkel 29-gruppen» (i 
norsk oversettelse):18

« Big Data refererer til gigantiske mengder digitale data som er kontrollert av selskap, myndigheter 
og andre store organisasjoner, og som gjøres til gjenstand for omfattende analyse ved bruk av 
algoritmer. Big Data kan bli brukt til å identifisere generelle trender og sammenhenger, men kan 
også bli benyttet slik at det berører enkeltindivider direkte.»

Etterretningstjenester i USA ligger i front når det gjelder anvendelse av stordata. Jeg er ikke 
kjent med hvorvidt mine nordiske kollegaer anvender stordatateknologi i dag eller om de utreder 
muligheter for slik bruk av data. Jeg vil hevde at det for Norges del er et behov for å kunne 
anvende nye analyseteknologier for å kunne avdekke mønstre og trender, danne utgangspunkt 
for gode analyser og for å avsløre mistenkelig adferd hos enkeltindivider. Stordatateknologi 
er etter mitt syn et nødvendig virkemiddel å kunne ta i bruk når ivaretakelse av den nasjonale 
sikkerheten er formålet. 

For å kunne dra nytte av potensialet som stordata utgjør, vil det være nødvendig å samle 
en større mengde informasjon over tid. Innsamlingsprosessen vil ikke bare være rettet mot 
enkeltindivider, men grupper, trender og tematikk, uten at den enkelte person i utgangspunktet 
er interessant for oppgaveløsningen til PST. Dette kan eksempelvis være personer som er nevnt 

16  Lov nr 378 av 6. juni 2002.
17  Jf. Kommenteret til Retsplejeloven, 7 utg., 2004, bind III side 187.
18  Opinion 03/2013: On purpose limitation, side 35.
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i blogger, nettavisartikler eller via sosiale medier, og som i utgangspunktet ikke hører hjemme 
i datasystemene til PST. Innhenting av store mengder data vil følgelig inneholde opplysninger 
om personer, som i utgangspunktet ikke oppfyller de krav til formålsbestemthet, nødvendighet 
og relevans for behandling av opplysninger som i dag gjelder for sikkerhetstjenesten. 

Viktige hensyn må drøftes. På den ene siden kan det hevdes at personopplysninger 
som finnes på det åpne nettet kjennetegnes ved at den enkelte nettopp har ønsket å ytre seg 
for at informasjonen skal være allment tilgjengelig. Det foreligger således en viss forventing 
om at opplysningene kan benyttes til flere formål. På den annen side er det en reell fare for at 
visshetene om at opplysninger kan behandles hos en politimyndighet kan legge bånd på den 
frie meningsutvekslingen som er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati. 

Radikalisering i Norge foregår i ikke ubetydelig grad på nett og gjennom blant annet 
sosiale medier. En sikkerhetstjeneste uten tilstrekkelige muligheter til å følge denne utviklingen 
vil bli hengende etter. Jeg mener at tiden er moden for å meisle ut regler som gir oss hjemler til 
å benytte stordata på en hensiktsmessig måte. 

6. Noen strafferettslige utfordringer

Tese 6: Kriminalisering av forberedelseshandlinger er nødvendig for å bekjempe terror 

Hovedregelen i norsk rett er at forberedelse til en forbrytelse ikke er straffbart før det 
foreligger et forsøk. Dette innebærer at en gjerningsperson først kan straffes når han har 
foretatt en handling som leder direkte mot utføring av et lovbrudd. Jeg mener med styrke at 
straff for alvorlige og reelle forberedelser til terrorhandlinger kan begrunnes med det særlig 
store fare- og skadepotensialet ved slike handlinger. Samtidig bør også kriminalisering av 
forberedelseshandlinger avgrenses til å gjelde de farlige og straffverdige forberedelsene i lys 
av gjerningsmannens forsett. Hvis det avdekkes, og deretter kan bevises, at en person har 
forberedt en terrorhandling, er det utilfredsstillende om ikke vedkommende blir straffet. 

Forberedelseshandlinger har typisk til formål å legge til rette for utøvelsen av en 
straffbar handling. Terroristen som skaffer (ingredienser til) sprengstoff og pyromanen som 
kjøper fyrstikker er to eksempler. Beslektet med slik fysisk forberedelse er planlegging 
av lovbrudd, for eksempel ved å inngå forbund - eller avtale - med andre om å begå en 
lovovertredelse. En tredje gruppe forberedelseshandlinger er deltakelse i miljøer eller 
grupperinger som typisk kan knyttes til straffbare handlinger, som en terrororganisasjon - eller 
en al-Qaida-assosiert gruppering. 

Vi er enige om at terrorisme må bekjempes og terrorhandlinger forhindres. I norsk 
rett ble den særskilte forberedelseshandlingen å inngå forbund om å begå terrorhandling, gjort 
straffbar ved en lovendring 28. juni 2002.19 

Terrororganisasjoner vurderes som en stor trussel mot samfunnssikkerheten og 
demokratiske verdier. Å motarbeide eksistensen av terrororganisasjoner vil derfor kunne være 
et viktig tiltak for å forhindre terrorhandlinger. Ulike terrororganisasjoner vil ha ulik profil. 
Mens noen vil være utpreget aksjonsorientert, vil andre høste oppslutning gjennom samtidig 
å drive samfunnsnyttig arbeid, eller operere som frigjøringsbevegelse. Denne varierende 

19  Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 147 a fjerde ledd.
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profilen kan imidlertid ikke være relevant så lenge organisasjonen har som hovedformål å 
begå terrorhandlinger, eller at det å begå terrorhandlinger er en vesentlig del av gruppens 
virksomhet. Ingen fine visjoner eller veldedige tiltak skal kunne legitimere virksomheten 
til politiske organisasjoner som først og fremst begår terrorhandlinger. Jeg viser i denne 
sammenheng også til EMK artikkel 11 om organisasjonsfriheten, som verner de fredelige 
forsamlinger. Terrororganisasjoner nyter ikke dette vernet. 

For å kunne karakteriseres som “terrororganisasjon”, må organisasjonen ha en 
viss struktur og varighet - den må ha en substans. Videre må organisasjonen ha demonstrert 
sin vilje til å realisere sitt mål ved å begå lovbrudd - og da ikke nødvendigvis som ledd i 
terrorhandling. Kravet til skyld må innebære at den som deltar må utvise forsett med hensyn 
til alle straffbarhetsbetingelsene - det vil si sin deltakelse i organisasjonen, at organisasjonen 
er en terrororganisasjon og at den “har tatt skritt for å realisere sitt mål med ulovlige midler”. 
En slik handling er i seg selv straffverdig, og den er ikke vernet av organisasjonsfriheten i 
EMK art 11. Å skulle tillegge et ytterligere krav om at gjerningsmannen må ha et terrorforsett 
med sin deltakelse synes overflødig. I tillegg vil et slikt krav kunne skape store og 
unødvendige bevismessige utfordringer, for eksempel der primærhandlingen er deltakelse i en 
terrororganisasjon med delt formål (humanitær bistand og terror) i en krigssone. 

Jeg mener trusselbildet viser oss at også aktiv deltakelse i terrororganisasjoner må 
være straffbart. I Norge utvidet vi kriminaliseringen av terrorforberedelseshandlinger med en 
ny lovgivning i juni 2013. Vi fikk en bestemmelse som rammet kvalifisert terrorforberedelse 
også der den ble foretatt av en person alene.20 Aktiv deltagelse i terrororganisasjoner ble 
kriminalisert i en egen ny bestemmelse,21 og vi kriminaliserte også mottagelse av terrortrening.22

Vi ser disse nye bestemmelsene som helt nødvendige for å kunne møte dagens 
trusselbilde. Når det er sagt, er vi fullt klar over de utfordringer disse bestemmelsene reiser 
bevismessig sett. Typisk vil saker vedrørende forberedelseshandlinger være omfattende 
indisiesaker hvor bevisbildet er stort og komplekst.

Det er videre en stor utfordring å bevise ut over enhver rimelig tvil handlinger begått 
i et land hvor det fremdeles pågår en væpnet konflikt, og hvor man ikke kan etterforske på 
bakken.

7. Avslutning

Som i andre land som har opplevd terrorhandlinger, er det i Norge i etterkant vist politisk vilje 
til endringer som skal hindre at liknende handlinger skjer igjen. Men i Norge begynte arbeidet 
med å utrede bruken av politimetoder i forebyggende øyemed allerede i 2001.23 

At det i 2005 ble åpnet for bruk av politimetoder som tvangsmidler uten at en straffbar 
handling var begått eller var nært forestående, var banebrytende i Norden. I den offentlige 
høringen av lovforslaget ble det fra flere hold fremmet innsigelser om at personvernet ble 
krenket. Forarbeidene til den nye bestemmelsen i politiloven § 17 d behandlet derfor dette 

20  Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 147 a femte ledd.
21  Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 147 d.
22  Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 147 c første ledd bokstav d.
23  Se NOU 2004:6 Mellom effektivitet og personvern.
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særskilt, og veide de personvernmessige hensyn opp mot samfunnets behov for sikkerhet.  
Slik jeg ser det, er innføringen av tvangsmidler/politimetoder før en straffbar handling 

er begått, et godt eksempel på et nasjonalt lovgivningsarbeid hvor personvernhensyn er veid 
opp mot samfunnssikkerhet, i en tidsperiode uten nasjonale hendelser som utløste og «presset 
frem» lovarbeidet. 

De fleste lovendringene i etterkant av hendelsene 22. juli 2011, er gjort på bakgrunn 
av en liknende prosess som tok til før 2011, som omtalt i avsnittet over.24 Endringene er basert 
på innspill PST har gjort over lengre tid og som er grunnet i utviklingen i trusselbildet og 
samfunnet generelt. 

Kan vi forene åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter at vi har opplevd 
terrorhandlinger? Er det mulig å bygge et vern mot terrorhandlinger uten at det går ut over 
andre verdier? 

Mitt utgangspunkt er et betinget ja. Men det er en oppgave for hele samfunnet, og ikke 
bare for politiet og sikkerhetstjenesten.

24  Prp 131 L (2012–2013). Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.). Deler av 
dette lovforslaget kom i stand etter innspill fra PST, et innspill som PST hadde jobbet med også før 22. juli 2011. 




