
                  

 
 
Sta tsminister  Erna So lberg på Pol i t i ets  nasjonale 
beredskapssenter .  Foto :  Anne Kris t in Hjukse/S MK  

Politiets nasjonale beredskapssenter offisielt åpnet:  
- Styrker hele totalforsvaret 
 
Politiets nasjonale beredskapssenter ble offisielt  
åpnet av statsminister Erna Solberg 31. mai. I sin åpnings- 
tale pekte statsministeren på at alle anbefalingene fra  
22. juli-kommisjonen nå er oppfylt.  
 
– NTF ser på dette som et kraftig løft, ikke bare for politiet,  
men for hele totalforsvaret, sier styreleder Signe Øye. 
 

 

Det nye senteret, som er lokalisert på Taraldrud syd 

for Oslo, har allerede vært i drift en stund, men på 

grunn av pandemien har den offisielle åpningen, som 

så mye annet, måttet utsettes flere ganger. Men nå er 

det altså et faktum. 

- Dette er en gledens dag, ikke bare for politietaten 

alene, men for hele beredskaps-Norge. Dette blir 

spydspissen for det nye politiet. Her skal beredskaps-

troppen trene, men mer enn det – her skal alle 

politidistriktene kunne trene og perfeksjonere seg. 

Senteret bidrar til å øke tryggheten for hele landet, sa 

statsminister Erna Solberg. 

Statsministeren oppsummerte de tiltak som er blitt 

gjennomført for å forbedre beredskapen etter terror-

angrepene 22. juli 2011. Dette førte blant annet til en 

grundig gjennomgang av norsk politi. 

- Politireformen har gitt oss større og sterkere 

politidistrikter; og grunnberedskapen er styrket i hele 

landet. I løpet av året når vi målet om to tjeneste-

personer per tusen innbyggere. Kravene til responstid 

er skjerpet. Politiets innsatspersonell trener mer, og 

flere har mer spesialiserte oppgaver for å håndtere 

krevende hendelser. Siden 2013 har Beredskaps-

troppen fått nærmere 60 prosent flere folk. Tre nye 

politihelikoptre med god rekkevidde styrker evnen til 

innsats i hele Sør-Norge. Fra 1. mai 2020 fikk politiet 

tilgang til et sivilt helikopter, tilgjengelig fra Tromsø  

 

lufthavn. Det vil støtte politiet i Troms, Nordland og 

Finnmark politidistrikter, og gjøre at mannskapene 

kommer raskere fram, opplyste Erna Solberg. 

 

Hun trakk også fram den nasjonale prosedyren om 

nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 

(PLIVO), og opplyste at alt innsatspersonell i 

nødetatene har fått opplæring i dette. Statsministeren 

nevnte også den årlige nasjonale kontra-terrorøvelsen, 

som politiet har sammen med Forsvaret og andre 

samarbeidspartnere. 

«Senteret bidrar til å øke  

tryggheten for hele landet» 

- Den nye bistandsinstruksen fra 2017 og samarbeids-

avtalen mellom norsk og svensk politi, der de spesielle 

innsatsenheter kan hjelpe hverandre ved håndtering 

av gisseltaking og kapring viser at vi tar beredskap på 

største alvor, understreket Erna Solberg. 

- I en kommentar til åpningen av det nye senteret, sier 

Signe Øye, at dette styrker hele totalforsvaret. 

- Politiet er en bærebjelke i totalforsvaret. Det nye 

senteret vil bidra til økt kompetanse og 

profesjonalisering. Håndtering av krevende hendelser 

betinger øving og samvirke på høyt nivå mellom alle 

aktører i totalforsvaret. Vi i NTF er svært tilfreds med 

de muligheter for effektiv ressursutnyttelse det nye 

beredskapssentret innebærer, sier Signe Øye. 
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