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Finnmark politidistrikt
• Hovedsete: Kirkenes

• Én geografisk driftsenhet: 
Driftsenhet Finnmark
Fire tjenesteenheter:

◦ Alta politistasjonsdistrikt
◦ Hammerfest politistasjonsdistrikt
◦ Porsanger politistasjonsdistrikt
◦ Varanger politistasjonsdistrikt

17 tjenestesteder

• Fem felles funksjonelle driftsenheter:
− Felles operativ tjeneste
− Felles etterretning, forebygging og etterforskning
− Felles påtale
− Felles utlending, forvaltning og sivil rettspleie
− PST Finnmark



Klima

22.12.2021



Energi – norsk eksport av LNG

• Melkøya - Hammerfest 

• Viktig for Norge

• Viktig for energiforsyningen i 
Europa

• Leteaktivitet

"Olje og gass har sikkerhetspolitisk verdi for Russland, i tillegg til den rent 
økonomiske. Som en viktig konkurrent til Russland som olje- og 
gassleverandør, kan Norge både styrke Europa og svekke Russland gjennom 
kjøp og salg av olje og gass. Det øker etterretningstrusselen".

Oppdatert trusselvurdering fra PST 
18. mars 2022
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Østfinnmark politidistrikt

Passengers:

2009:109030

2014: 318 885

2015: 240 829

2016:  235 469

2017: 265 177

2018: 254 942

2019:  266 267

2020:   61 661

2021:   14 752

2022: 20 855 
(23.10.22)

Customs and 
Police

Opening hr: 07-21(09-15)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei, Tallene fra Juli viser at det var 4033 passeringer over Storskog. Dette er en økning på 234,41 % sammenlignet med Juli 2021. Av disse var det 1 passering på grenseboerbevis fra Norge og 142 passeringer på grenseboerbevis fra Russland. Totalt dette året har det vært 20 736 passeringer over Storskog. Det er en økning på 178,41 % sammenlignet med 2021.



Regjeringen om sikkerhetssituasjonen i Norge
• 26.01. Forsvarsministeren: Ukrainakrisen påvirker også Norge. Vi skal ikke frykte krig, men ta inn over oss det 

sikkerhetspolitiske alvoret i Europa og hvordan det angår oss, ref. Kola og bastionforsvaret.

• 24.02. Statsministeren: Russlands angrep på Ukraina. Tiltak for å styrke Forsvarets årvåkenhet og beredskap. Ikke økt 
aktivitet i våre nærområder. 

• 24.02. Justisministeren: Ingen endring av trusselbildet i Norge – og viser til nasjonale trusselvurderinger fra 11. 
februar om at Russland er en kjent trusselaktør for Norge. Den generelle trusselen om cyberangrep står ved lag. 
Utviklingen i Ukraina kan aktualisere bruken av hybride trusler, såkalt sammensatte virkemidler. 

• 28.02. Justisminister, politidirektør og sjef PST: Trusselbildet ikke endret. Ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Ber 
PST og politiet opprette enhet for sammensatte trusler mot Norge. Trusselbildet kan endre seg raskt. 

• 05.03. Utenriksministeren: Reduserer kontakten med russiske myndigheter til et minimum.

• 09.03. KDD og KS: Trusselnivået i det digitale rom. Ber alle kommuner å vurdere egen sikkerhets- og 
sårbarhetssituasjon. Anbefaler tiltak på sikkerhetsovervåking, sikring av kritiske funksjoner og tjenester, beskytte 
tjenester på internett, årvåkenhet og teknologi

• 10.03. Næringsministeren: Nå bør norske bedrifter være ekstra årvåkne for svindel, spionasje, sabotasje og 
påvirkning. Redusere egen sårbarhet. 

• 16.03. Forsvarsministeren: Nato vil styrke det kollektive forsvaret av medlemslandene
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• 18.03. Forsvarsministeren: Strakstiltak for å styrke Forsvaret (3 mrd)

• 18.03. Justisministeren: Styrker innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater. Økt 
operativ evne og tilstedeværelse særlig i nordligste fylker. Også digital sikkerhet og Sivilforsvaret, samt 
befolkningsvarsling. 

• 01.04. Statsministeren: Trygghet i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Regjeringen styrker forsvar og sivil 
beredskap, samt digital beredskap.

• 06.04. Justisministeren: Styrker sikkerheten, særlig i nord. PST vurderer trusselen fra Russland som økt. Styrker 
mot sammensatte trusler, kontraetterretning og tilstedeværelse i Nord-Norge. 

• 30.09. Justisministeren: Regjeringen styrker beredskapen og kontrollen på den norsk-russiske grensen. 
Politihelikopteret til Finnmark. 

• 06.10. Justisministeren: Regjeringen styrker sivil beredskap og samfunnssikkerhet i statsbudsjettet for 2023. 

• 06.10. Justisministeren: Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

• 17.10. Justisministeren: Høy beredskap og fullt fokus på trusselbildet rundt oss og den sikkerhetspolitiske 
situasjonen. Sammensatte trusselbildet – kan være falske nyheter, dataangrep, migrasjonspress, militær aktivitet for 
å skape frykt, gps-jamming. Økt forståelse i hele samfunnet viktig, alle kan bidra. Alle bør bli mer bevisste på hvilke 
trusler som kan ramme oss, og hvordan vi kan beskytte oss. 

• 31.10. Statsministeren: Regjeringen hever Forsvarets beredskap. Støre: "Norge befinner seg i en utsatt 
sikkerhetspolitisk situasjon"



Det sikkerhetspolitiske bakteppet

• 2000- Utviklingen i Russland 

• 2007 – Cyberangrep mot Estland

• 2008 – Georgia blir invadert 

• 2014 – Russlands invasjon av 
Krim 

• 2014 – 2022 –Russlands 
destabilisering av øst-Ukraina

• 2022 – Invasjon av Ukraina

Brukernavn
Presentasjonsnotater
2000: Utviklingen i Russland siste 20 årene forutsetter jeg at forsamlingen er godt kjent med. Spesielt utviklingen i en mer proteksjonistisk retning hvor utenlandsk innflytelse blir sterkt regulert og definert som utenlandsk agentvirksomhet. Den frie presse er byttet ut med propaganda osv. Opposisjon er brakt til taushet, satt i fengsel eller har forlatt Russland. 2007:Flytting av sovjetisk minnesmerke, bronsjesoldaten fra frigjøringen av Tallin i 1944 – etterfulgt av demonstrasjoner og – 27. april 2007 – stort cyberangrep som lammet estiske banker, mediehus og offentlige institusjoner. Angrepet kom fra russiske ip-adresser. 2008: Russland besvarte uroligheter i Sør-Ossetia med å rykke inn og knuse den georgiske hæren- stoppet ikke før de var nesten i Tblisi -  Georgia ønsker å bli medlem av EU og NATO – Russlands daværende statsminister Dmitri Medvedev sa Georgias medlemskap i NATO vil være en trussel mot hele verden.2014: 27. februar 2014 okkuperte et antall bevæpnede, grønne, maskerte soldater viktige bygninger på Krim (parlamentet og flyplassene), ødela telekommunikasjonsutstyr og internettforbindelsen mellom Krim og resten av Ukraina. I februar og mars 2014 benektet både president Putin og utenriksminister Lavrov at de grønne mennene var russiske soldater men pro-russiske styrker. Mange av styrkene som ble benyttet til å okkupere Krim ble sendt fra militæravdeling som ligger tett opp vår grense i Sør-Varanger. 2014-2022: Vi har 8 år bak oss med brudd på våpenhvile og destabilisering av øst-UkrainaOppsummert har Russland frem til februar 2022 begått grove brudd på Folkeretten. FN-pakten fastsetter forbudet mot bruk av militær makt mot en annen stat (artikkel 2.4) og ikke respektert flere  nabolands suverene rettigheterNorge vedtok å støtte sanksjonene som ble innført av EU mot Russland i lys av annekteringen av Krim, selv om enkelte i den nord-Norge tok til kraftig motmæle mot sanksjonene og mente vi ikke burde involvere oss fordi naboforholdet måtte opprettholdes. 



Russiske fartøy i havn i Finnmark 

- Ingen andre sikkerhetspolitiske hensyn



Hva har vi foran oss? 

• Hvordan vil utviklingen treffe Finnmark fremover?

• Hvilke nye sanksjoner kommer?

• Hvordan vil sanksjonene virke på naboforholdet?

• Hvilke motreaksjoner kommer og i hvilket domene?

• Påvirkningsoperasjoner?

• Hvordan vil samfunnet takle det som kan komme?



Hvem gjør hva?
Politiet

Statsforvalteren – tilsyn og veiledning

Kommunene: beredskapsplikt



Norges EOS-tjenester

− Politiet:PSTs primære ansvar er å forebygge 
og etterforske straffbare handlinger mot 
rikets sikkerhet.

− Forsvaret: Etterretningstjenesten er 
Norges militære og sivile 
utenlandsetterretningstjeneste

− Sivil/militær: Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet er Norges 
ekspertorgan for informasjons- og 
objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet 
for IKT-sikkerhet.

− Kontrollorgan: EOS-utvalget, 
domstolskontroll ved bruk av metoder

16. november 2022
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Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver 
eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og 
stabilitet











NATOs´ 7 BASELINE REQUIRMENTS

1. Sikre kontinuitet for styresmaktene og kritiske offentlige tjenester 
2. Sikre en robust kraftforsyning 
3. Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av mennesker 
4. Sikre robust mat- og vannforsyning 
5. Sikre evnene til å håndtere masseskadesituasjoner 
6. Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer 
7. Sikre robuste transportsystemer
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