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Behandling:
Fylkesordførers besvarelse:
Temaet som representanten Almestrand er krevende og viktig. Terrorhandlinger er ikke
naturkatastrofer. Det er kalkulerte overgrep for å skape frykt. Det finnes mennesker som er
villige til å utøve forferdelige handlinger og ty til vold mot andre for å oppnå det de er ute etter.
Det skal vi minne hverandre på, og det er derfor bra spørsmålet stilles.
Truslene som er blitt framsatt mot våre videregående skoler den siste tiden tas på største alvor.
Skolene, skoleeier og politiet har samarbeidet om håndteringen. Hver og en av truslene er blitt
vurdert og sikkerhetstiltak er blitt iverksatt etter politiets anbefalinger. Over 300 skoler i hele
Norge har mottatt disse truslene og de blir etterforsket av politiet. Innlandet fylkeskommune,
sammen med blant annet Fylkesmannens beredskapsavdeling og Innlandet politidistrikt,
samvirker med andre etater for å håndtere situasjonen og fortløpende vurdere forbyggende
tiltak.
Hver enkelt av våre skoler har iverksatt ulike tiltak for å trygge elever, foresatte og ansatte rundt
situasjonen. Blant annet har elevtjenesten ute på skolene vært aktivt i dialog med elevene for å
trygge de på best mulig måte.
Innlandet fylkeskommune og de videregående skolene i fylket har beredskapsplaner. Planene
inneholder tiltakskort for å møte ulike scenario av uønskede hendelser. Planverket er under
jevnlig revidering, blant annet gjennom øvelser og de hendelsene vi håndterer. Det er tett dialog
mellom skoleeier og rektorene om beredskap og utvikling av planverket og iverksetting av
nødvendige sikkerhetstiltak på skolene. Basert på et grunnlagsarbeid som ble gjort i 2019 så
planlegges det i disse dager oppstart av et prosjekt for å se på ytterligere sikkerhetstiltak ute på
samtlige videregående skoler i Innlandet.
Fylkeskommunen og rektorene på de videregående skolene har gjennomgående god dialog
med politiet. Det jobbes med inngåelse av en samarbeidsavtale med forebyggende enhet hos
Innlandet politidistrikt. En slik avtale hadde Hedmark fylkeskommune. Samarbeidet dreier seg
om gjensidig informasjonsutveksling og samvirke blant annet gjennom øvelser og utvikling av
beredskapsplaner.
På spørsmålet om vi har tilstrekkelige terrorberedskapsplaner er det krevende å svare på. Vi
kan forsøke å ta alle forbehold og iverksette forebyggende tiltak, men vi kan aldri sikre oss 100
prosent mot terrorhendelser. Det ligger i slike handlingers natur, at det kan skje hvor som helst,
når som helst, mot hvem som helst og av hvem som helst.
Derfor er jeg glad for at vi har dyktige ansatte som håndterer dette når det kommer trusler. Det
er viktig at vi ikke lar frykten ta overhånd i hverdagen, men at vi er i stand til å handle klokt når
situasjoner oppstår.

