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DEBATTINNLEGG

Forholdsmessighet i koronaens tid?
Er ikke tiltakene forholdsmessige er de heller ikke lovlige. Vurderingene av

virusets farlighet og smittsomhet må offentliggjøres og diskuteres, da de er

En politibil i Finnmark politidistrikt desin�seres for å unngå smitte med koronaviruset. Foto: Politiet
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Det fremstår som regjeringen virker å ha glemt et sentralt prinsipp i forvaltningen gjennom

pandemihåndteringen.

Som de �este andre mennesker i Norge lot jeg meg skremme i mars 2020 av nyhetene om at

koronaviruset hadde ankommet Norge. Bilder av mennesker som falt døde om i gatene i Kina

sirkulere på nettet. Kinesiske myndigheters totalitære og drakoniske inngrep mot

befolkningen var skremmende og ga inntrykk av at dette var en situasjon som krevde resolutt

handling ifra våre egne myndigheter.

Å vedta en nedstegning inntil helsevesenet hadde fått tid til å omorganisere seg for å håndtere

pandemien fremsto nok for de �este som en fornuftig respons, gitt usikkerheten som rådet og

tiden man hadde til disposisjon.

Heldigvis har koronavirusets farlighet sunket med tiden og i takt med at kunnskapen har økt. I

pandemiens begynnelse den 12. mars 2020 anslo FHI dødeligheten av viruset til å være på

0,12 prosent. Til sammenlikning har en moderat in�uensa-pandemi en dødelighet på cirka 0,09

prosent.

I august 2021 stipulerte Preben Aavitsland ved FHI dødeligheten ved koronaviruset å være på

0,05 prosent og betydelig lavere for aldersgruppene under 70 år. Sjansen for å dø dersom man

blir smittet av koronaviruset er altså beregnet til å være omtrent halvparten av sjansen man

har av å dø av en middels in�uensa.

Korona og in�uensa

Selv med årlige in�uensatiltak for sårbare grupper, anslår FHI at det i perioden 1975-2004

årlig døde minst 900 mennesker av in�uensa i Norge. Norges befolkning i 2004 var på 4,5

millioner, mot 5,5 millioner i dag. Gjennomsnittsalderen i befolkningen har økt siden den gang.

hele premisset for smittevernlovens hjemler og at straffesanksjoner er

hjemlet.

PUBLISERT Mandag 27. september 2021 - 14:40

    

Simen Kristoffer Thorvaldsen
POLITIBETJENT OSLO PD OG PF-MEDLEM

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.
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Vi må derfor kunne anta at antallet som hadde dødd av in�uensa i Norge hadde vært høyere i

dag enn i 2004, dersom ikke in�uensaen hadde forsvunnet på grunn av koronatiltakene. En bør

også kunne legge til grunn at en befolkning med høyere gjennomsnittsalder vil ha en høyere

dødelighet generelt.

Det blir derfor feilaktig bruk av statistikk å kun legge til grunn det antallet mennesker som dør

fra ett år til et annet, uten å korrigere for befolkningsvekst eller andre medvirkende faktorer,

som alder og generell helsetilstand.

Koronavirusets smittsomhet har også relevans for hvor stor utbredelse viruset kan få og hvor

stor belastning det vil påføre helsevesenet dersom mange smittes samtidig og utvikler

sykdom. Ifølge VGs tall har det blitt påvist koronasmitte hos totalt cirka 145.000 mennesker i

Norge fra mars 2020 til i dag.

Koronaviruset virker å følge in�uensasesongen når det kommer til smitte og sykdom. Smitten

har i hovedsak skjedd om høsten og vinteren i 2020, og på våren 2021, som er de vanlige

månedene for in�uensasesongen. Smitten har i hovedsak vært lav om sommeren både i 2020

og 2021.

I VGs tall regnes smittede som de som har testet positivt for koronaviruset med en PCR-test,

og ikke om personene har blitt syke av viruset. Hvor stort antallet av de smittede som ble syke

er det vanskelig å �nne gode tall på. Ifølge FHIs beregninger blir 5-10 prosent av befolkningen i

Norge syke av et in�uensavirus i løpet av vintersesongen i vanlige år. Dette tilsvarer mellom

275.000 – 550.000 mennesker. Merk at dette er mennesker som har blitt syke av viruset og

ikke bare testet positivt uten å ha symptomer.

En må derfor kunne anta at det �nnes mørketall på hvor mange som får in�uensaviruset uten å

bli syke av det, på samme måte som med koronaviruset. Disse tallene er vanskelige å beregne

da man aldri har testet store grupper av symptomfrie mennesker for in�uensa tidligere.

I Sverige, som har hatt få tiltak utover ordinære tiltak i in�uensasesongen, har rundt én million

mennesker testet positivt for koronaviruset i løpet av de 18 månedene pandemien har vart.

Dette tilsvarer cirka 10 prosent av befolkningen i landet.

Ved å se på smittetallene fra Sverige og andelen av befolkningen som blir smittet fremstår ikke

koronaviruset som særlig mye mer smittsomt enn den vanlige in�uensaen.

Gyldighet og lovlighet

Innen offentlig forvaltning må det alltid gjøres en forholdsmessighetsvurdering før vedtak kan

fattes. Som i all annen offentlig forvaltning må koronatiltakenes styrke veies opp mot virusets
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farlighet og smittsomhet. Det må ligge en forholdsmessighetsvurdering til grunn for at

tiltakene skal være gyldige og lovlige.

Per i dag fremstår både dødeligheten og smittsomheten til koronaviruset som lavere enn en i

en middels in�uensapandemi.

Ved tidligere in�uensapandemier har myndighetene aldri innført denne typen inngripende

tiltak. Hva er det nå som gjør at dette kan anses som forholdsmessig? Hva er det som gjør at

politijurister mener det var forholdsmessig å bøtelegge ungdom som samlet seg i et for stort

antall tidligere i pandemien?

Hvor ligger forholdsmessigheten i å internere reisende til landet på karantenehotell selv om

de har testet seg negativt for viruset? Har ikke myndighetene tiltro til sitt eget testregime?

Hvor ligger forholdsmessigheten i å diskriminere uvaksinerte i enkelte situasjoner, og innføre

koronaserti�kat?

Hvor lå forholdsmessighetsvurderingen da myndighetene stengte skoler og barnehager og

nektet barn og unge sosial omgang med venner og familie?

Dette er alle spørsmål som bør avklares av fagpersonell og rettssystemet før vi går inn i en ny

sesong for luftveisinfeksjoner.

Er ikke tiltakene forholdsmessige så er de heller ikke lovlige. Det bør da være en selvfølge at

det gjøres hyppige vurderinger av virusets farlighet og smittsomhet. Disse vurderingene må

offentliggjøres og diskuteres da de er hele premisset for at smittevernlovens hjemler og at

straffesanksjoner er hjemlet.

LES OGSÅ: Nær halvparten av politistudentene utsatt for vold: - Det har helt klart blitt

tøffere der ute

MENINGER  KORONAVIRUSET

Siste publiserte meningsytringer
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Birgitte-saken: Vi tilgir dem ikke, fordi de visste hva de
gjorde
Vi er glade for at saken nå forhåpentligvis står foran en oppklaring. Men det er sterkt blandet med en
overbevisning om at dette kunne skjedd allerede i 1998, om ikke politiet hadde vært så preget av
både tåke og tunnelsyn.

Hvorfor skal disse forskerne absolutt mene så mye?
Politihøgskolens ledelse svarer ikke for hva de fagansatte uttaler seg om, og verken kan eller vil be
dem tie.
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Forholdsmessighet i koronaens tid?
Er ikke tiltakene forholdsmessige er de heller ikke lovlige. Vurderingene av virusets farlighet og
smittsomhet må offentliggjøres og diskuteres, da de er hele premisset for smittevernlovens hjemler
og at straffesanksjoner er hjemlet.

Student? Engasjer deg!
Det �nnes ikke en arbeidsgiver i verden som synes det er negativt at den som søker jobb har
engasjert seg ved siden av studiene.
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Det digitale totalforsvaret av Norge
Totalforsvaret er viktig, men må også inkludere de øvrige aktørene i sivilsamfunnet.

Hvem vinner kampen om kriminalitet på og ved hjelp av
internett?
Er politidistriktene blitt satt i stand til å håndtere utfordringene med kriminalitet på internett og ved
bruk av internett?

Viktig melding til alle politipensjonister: Erna trenger
DEG!
Til deg som allerede har gått av med pensjon har regjeringen nemlig ordnet det slik at du kan få
gleden av å igjen høste arbeidslivets frukter – uten å få en krone ekstra.
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Når troen blir førende
Birgittesaken viser med all tydelighet at den menneskelige faktoren styrte etterforskningen i en
bestemt retning.

Vi skylder Politiet en enorm takk for innsatsen!
Norsk politi blir bedre i hele landet, og politiet fortjener skryt for sin bekjempelse av kriminalitet og
arbeid for å holde oss trygge.
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Mer penger til etterforskning må gå til lønn
Vi har veldig mange dyktige etterforskere blant våre medlemmer, både med politiutdanning og sivil
bakgrunn, som fortjener en anstendig lønn.

Valgkampen på justisfeltet handler om troverdighet
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Valgkampen på justisfeltet handler om troverdighet
Ankepunktet mot den borgerlige regjeringens justispolitikk er at politidistriktene i praksis har blitt
svekket som en konsekvens av økt sentralisering og styrking av fagmiljøene.

Politifagligheten må tilbake!
Det er knapt spaningskapasitet i �ere distrikt. Enkelte politidistrikt er helt ærlige på at de ikke
jobber med organisert kriminalitet.

Det er sannsynlig at hatefulle ytringer vil fortsette å øke i
omfang
Dette er urovekkende og vil kunne ha uønsket negativ effekt på samfunnsdebatten.
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Regjeringens omstridte særaldersgrense-vedtak
Statsråden kunne i de minste innrømmet at våre politiske partier har funnet ut at AS Norge har
pådratt seg for store utgifter. Dette må dekkes inn på en eller annen måte.

Har vi virkelig råd til å tillate svart økonomi?
Innsatsen mot økonomisk kriminalitet bør totalt sett både økes og skjerpes.
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Dagens regjering lurte over 200 000 med
særaldersgrense, hva nå?
Uten en tilpasning vil det nye pensjonssystemet medføre at arbeidstagerne som går av på særalder
etter hvert får mindre og mindre pensjon.

- Vi er nødt til å snakke om vold i nære relasjoner
I veldig mange partnerdrapssaker og vold i nære relasjoner har samfunnet og omgivelsene rundt de
det gjelder, visst om det eller båret på en bekymring på forhånd.

Stillingskodesaken – Et symptom på en mer autoritær
arbeidsgiver
Våre medlemmer har i realiteten mistet ti år med pensjon og fritid uten å få så mye som et rødt øre
tilbake. Dette er ran på høylys dag og vil aldri kunne godtas av en arbeidstakerforening med respekt
for seg selv og sine medlemmer.
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Psykisk vold: Politiets prioritering av ulike voldsformer
opp mot hverandre
Psykisk vold er skadelig for barn, men i tilrettelagte avhør er fysisk vold hovedfokuset. En av
årsakene kan være at politiet har for lite kunnskap om hva de leter etter og hvilke spørsmål de skal
stille.

Ti år siden den vondeste dagen
Jeg er fortsatt bekymret for hvor godt rustet vi er til å håndtere en terroraksjon i et mer
avsidesliggende sted i Norge.
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Jeg tror ikke noen av oss som var på jobb 22. juli kommer
til å glemme den vakta, eller de påfølgende vaktene etter
terroren
Det er ikke slik at noen tåler mye mens andre tåler lite. Vi tåler forskjellig.

Skjebnedagen 22. juli
Diskusjonen vi burde fått, men som vi ikke �kk, handler om ressursene politiet ikke hadde
tilgjengelig denne dagen.
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Fysisk robusthet i politiet: Politihøgskolens rolle i
utvikling og ivaretagelse
Fysisk robusthet er viktig for tjenestepersoners beredskapsevne og prestasjonsevnen i krevende
oppdrag. Politihøgskolen bør ta et større ansvar for å sørge for best mulig grunnlag for å utvikle
fysisk robusthet hos studentene.

Hvorfor har ikke Politidirektoratet sørget for at politiets
fremste linje er prioritert i vaksineringskøen?
Når helsepersonell, inkludert ambulansearbeidere, ble vaksinert så tidlig som i februar, burde også
de i fremste linje hos politiet blitt det.

Bokanmeldelse: En klassisk og litt grå kriminalroman
Velskrevet, men litt forutsigbart om drap i IS-stil.

Et d li t di å
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Et underlig studieår er over
2020-kullet. Det er ikke mange som kan si at man startet på Politihøgskolen under en pandemi, og
kanskje blir vi de siste.

Politiet hadde 1000 millionar i samla mindreforbruk i
2020 - kvar vart det av pengane?
Politiet vert ofte skulda for å ha meir fokus på dei pengane ein ikkje har enn dei ein har. Men no har
mange leiarar og tillitsvalte fokus på dei «pengane ein har fått frå Stortinget, men ingen har sett noko
til».

Ny som leder i politiet
Å tre inn i en lederrolle i politiet innebærer en stor omveltning, med mye usikkerhet, tilvenning og
læring. Det er noe alle nye ledere må gå gjennom.
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Det er viktig å være organisert
Selv om vi har klart å omstille og tenke nytt i løpet av året, så har vi dessverre ikke nådd
rekrutteringsmålet vårt blant årets B1-studenter.

Tiden er inne for å anerkjenne jobben som gjøres hver
dag av samfunnets voktere: De politioperative.
Jeg har over tid sett at polititjenestekvinnene og -mennene vi ser rundt oss i samfunnet, i mindre og
mindre grad verdsettes og jeg føler nå behov for å si noe på deres vegne.

 

https://www.politiforum.no/studentropet/det-er-viktig-a-vaere-organisert/215642
https://www.politiforum.no/kronikk/tiden-er-inne-for-a-anerkjenne-jobben-som-gjores-hver-dag-av-samfunnets-voktere-de-politioperative/216254
https://www.politiforum.no/sikkerhetspolitikk/dagens-trusselsituasjon-politiets-rolle-i-totalforsvaret-er-enda-mer-avgjorende-enn-for-bare-et-par-tiar-siden/215630
https://politiforum.no/


01.10.2021, 13:34 Forholdsmessighet i koronaens tid?

https://www.politiforum.no/koronaviruset/forholdsmessighet-i-koronaens-tid/218382?fbclid=IwAR0yzMUumUOjfXDIaZsWnroJndp7WL1AtOZFn… 18/30

Dagens trusselsituasjon: Politiets rolle i totalforsvaret er
enda mer avgjørende enn for bare et par tiår siden
Politiets ansvar og rolle som aktør i totalforsvaret er, i lys av dagens trussel- og sikkerhetssituasjon,
enda mer sentral og avgjørende enn den var for bare et par tiår siden.

Faktafeil og mangelfull dokumentasjon i kommisjonens
rapport tilknyttet «Jensen-saken»
Jeg de�nerer rapporten som et nødvendig bestillingsverk og en måte å vaske sine egne hender på.
Finn syndere, og legg til grunn Jensens dom og at denne er sannheten.

En hyllest til Oslo-politiet som demokratiets voktere
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Politiets egen trusselvurdering er at det vurderes som svært sannsynlig at politikerne blir utsatt for
negativ oppmerksomhet på internett under valgkampen.

Mitt største ønske er å beskytte publikum
Et offer kan dø i løpet av tiden det tar å låse opp våpenskrinet i bilen. En gjerningsmann kommer
langt på to minutter. Dette medfører at liv går tapt.

Tilliten har vært tynnslitt lenge
Selv om vi ikke kan vende hver sten, må vi ta på alvor at tilliten til politiet alt for lenge har vært
tynnslitt.
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Enkeltpersoner får fortsatt skjellsord slengt etter seg
eller blir banket opp på byen
I juni måned vaier regnbue�aggene. Møter og arrangementer, korona til tross. Artikler og debatter.
Pride engasjerer. Det er bra og fortsatt litt for nødvendig. Dessverre.

Den siste tiden har vi inntrykk av at tilbakemeldingene
om politiet i det offentlige rom har hatt en ensidig negativ
vinkling
Vi som i en årrekke har jobbet tett med politiets forebyggere i vårt arbeid med ungdom, kjenner oss
ikke igjen i den negative kritikken politiet nå får.
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Rusreformen begynner i helt feil ende - Man må fokusere
på hjelpen
Når ungdom ruser seg fordi de mener det er gøy/kult og lignende, har de heller ikke motivasjon til å
slutte med det og de er heller ikke mottakelig for hjelp hvis det tilbys. De mener heller ikke at de har
noe problem.

Er det slik at straff gjør det enklere å komme i posisjon til
å hjelpe?
Jeg forstår frustrasjonen og hjelpeløsheten man kan føle på i møte med et ikke fungerende
hjelpeapparat, men det har i utgangspunktet lite med straffen å gjøre.

En sivil salderingspost
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En sivil salderingspost

Nå er politimestrene trengt opp i et hjørne etter mange år med vilkårlige budsjettkutt og
under�nansierte satsinger. Og de sivilt ansatte står lagelig til for hugg.

Innsyn i ansettelsessaker

Jevnlig får jeg inn saker som omhandler ansettelser hvor innsynsretten er en sentral del av saken.
Som søker er man å regne som part i saken, og det gir søkeren rettigheter til innsyn.

Tilsvar til Tania Randby Garthus
En lærer ved Politihøgskolen kritiserer narkotikapolitikken og skjærer alle kolleger over en kam,
fordi enkelte av hennes kollegaer har opptrådt på en klanderverdig måte.
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Politiet i møte med unge – på tide å tenke nytt?
Som tidligere operativ politibetjent og nå lærer ved Politihøgskolen er jeg blitt mer og mer
overbevist om at dagens narkotikapolitikk ikke fungerer etter intensjonen.

Nå må politiet vaksineres
Aldersgruppen 25 - 44 år har blitt prioritert nedover i vaksinekøen. Blant de operative mannskapene
i Trøndelag er 74 prosent i denne aldersgruppen.
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Henriettes melding til kollegene
Polititjenestekvinnen Henriettes personlige Facebook-innlegg om rusreformen og foreldrenes
rusmisbruk skapte ettertanke hos kollegene. Her kan du lese innlegget i sin helhet.

Generell bevæpning av norsk politi
I Danmark ble permanent bevæpning først innført etter at to politibetjenter ble skutt på åpen gate i
forbindelse med et ran. Er det virkelig slik at noen må bli skadet eller i verstefall drept under tjeneste
før de ansvarlig tar grep?

Bredere rekruttering til politiet – betyr det noe?
Politi- og lensmannsetaten har lenge hatt ambisjoner om økt mangfold blant de ansatte og om å ta i
bruk den særskilte kompetansen ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn besitter. I hvilken grad
lykkes de med det?
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Medfører en økning i poenggrensen mangel på mangfold?
Jeg er redd for at et stort søkerantall vil medføre at poenggrensen blir så høy at Politihøgskolen i
stor grad vil bestå av teoretikere og at noe av mangfoldet dermed forsvinner.

Manglende fokus på operative krav ved opptaket til
Politihøgskolen
Egnethetsvurderingen i PHS-opptaket mangler relevans for politiutdanningen og egnethet for
yrkesutførelsen etter endt utdanning.
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Gjør Støres eventyrhistorie at Politiet sover bedre om
natta
Å sette et skille mellom tunge og unge rusbrukere er nær umulig i seg selv, og det er i strid med
likhetsprinsippet i Grunnloven. Støres historie er altså en eventyrhistorie.

Uholdbart å utvide politiets taushetsplikt
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Det �nnes �ere eksempler på slik lovgivning i forvaltningen, og vi har fått mer av det de siste årene.
Det utgjør en reell utfordring for det åpne demokratiet.

De setter egen trygghet på spill for samfunnet - det bør
de belønnes for
Den dagen politiet, i frykt for at noe skal skje seg eller familien sin, vegrer seg for å gjøre en jobb er
det kritisk for samfunnet og demokratiet.

Et slag i ansiktet
Politiansatte har også familier og venner de har rett til å komme trygt hjem til. Det er det politikerne
og samfunnets ansvar å sørge for.
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Listen over regjeringens justispolitiske forsømmelser er
lang
Vi har beveget oss fra et servicepoliti til et utrykningspoliti.

 

Redaktør
Erik Inderhaug 
E-post: erik@pf.no 
Mobil: 908 64 608

Journalist
Karianne Grindem 
E-post: karianne@pf.no 
Mobil: 408 62 411

Journalist
Oda Aarseth 
E-post: oda@pf.no 
Mobil: 920 51 545

Markedsansvarlig
Heidi Bjørkedal 
E-post: heidib@pf.no 
Mobil: 906 81 717

https://www.politiforum.no/justisdepartementet-sigurd-klomsaet/listen-over-regjeringens-justispolitiske-forsommelser-er-lang/213385
https://politiforum.no/
mailto:erik@pf.no
mailto:karianne@pf.no
mailto:oda@pf.no
mailto:heidib@pf.no


01.10.2021, 13:34 Forholdsmessighet i koronaens tid?

https://www.politiforum.no/koronaviruset/forholdsmessighet-i-koronaens-tid/218382?fbclid=IwAR0yzMUumUOjfXDIaZsWnroJndp7WL1AtOZFn… 29/30

 

Politiforum er et redaksjonelt uavhengig fagblad som drives etter Vær varsom-plakaten og
Redaktørplakaten. 
 
Politiforum er medlem av Fagpressen. 
 
Følg oss i sosiale medier: 
Twitter.com/politiforum 
Facebook.com/politiforum 
Instagram.com/politiforum

https://politiforum.no/
https://twitter.com/Politiforum
https://www.facebook.com/Politiforum/
https://www.instagram.com/politiforum/
http://fagpressen.no/
https://www.pfu.no/
https://www.nored.no/Redaktoeransvar


01.10.2021, 13:34 Forholdsmessighet i koronaens tid?

https://www.politiforum.no/koronaviruset/forholdsmessighet-i-koronaens-tid/218382?fbclid=IwAR0yzMUumUOjfXDIaZsWnroJndp7WL1AtOZFn… 30/30

 

https://politiforum.no/
https://www.nored.no/Redaktoeransvar

