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Høring - forslag til endringer i politiloven § 29 – tydeligere forankring 
av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning  
 
NTL viser til tidligere høringssvar i forbindelse med midlertidig bevæpning, samt tidligere 

høringssvar knyttet til bevæpning av politiet. NTL mener prinsipielt at norsk politi skal være 

ubevæpnet i en normalsituasjon. Spørsmålet om bevæpning av politiet, enten den er 

midlertidig eller generell, er av stor samfunnsmessig interesse fordi det påvirker hele 

samfunnet.   

Departementets forslag til utdypning av bevæpningsinstruksen må ses i lys av 

representantforslaget fra representantene Lysbakken og Solhjell av oktober d.å der forslaget 

om at Stortinget skal beslutte bevæpning ut over ett år. 

NTL mener at det er behov for økt demokratisk kontroll over våpenbruk i samfunnet, og er 

urolig for at langvarige midlertidige bevæpninger medfører økt toleranse i samfunnet for et 

bevæpnet politi med de farene for vådeskudd, redusert respekt for bruk av våpen og økt 

sannsynlighet for skader på liv og helse. Imidlertid forstår vi også departementets synspunkter 

i denne høringsrunden hvor det legges vekt på at Stortinget og regjeringen opprettholder 

ansvar og etablerte rutiner i daglig håndhevelse av hva som ligger innenfor disse 

institusjonenes arbeidsområder. PST i samarbeid med Politidirektoratet er de som er i best i 

stand til å avgjøre hvorvidt trusselsituasjonen er av en slik karakter at det er nødvendig med 

bevæpning av våre tjenestepersoner selv ved langvarige midlertidige bevæpninger.  

Selve lovforslaget innebærer en forsterkning av at midlertidig bevæpning gjelder for en 

begrenset periode. NTL støtter denne endringen som ikke innebærer større materielle 

endringer i eksisterende våpeninstruks, men betyr en viktig utdypning og presisering av at 

dette ikke inngir åpning for en varig og generell bevæpning. Dette mener NTL er klokt. 

Vi avventer videre utredning av problemstillinger knyttet til bevæpning av politiet.  
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