
Norsk politi skal ikke lånes ut til Sverige. 1 

 2 

I oktober 2020 rapporterte Politiets fellesforbund at den svenske Riksdagen ønsker å ansette norske 3 
politibetjenter. Det er et ønske Norge pent må nekte å oppfylle. Det at Sverige sliter med både 4 
rekrutering av betjenter og at de som allerede jobber som politi slutter er selvfølgelig uheldig, men 5 
løsningen er ikke å gjøre norsk politi til en utleietjeneste. En suveren stat har et maktmonopol i eget 6 
territorium som de fleste stater utøver gjennom et statlig politi. Dersom stater begynner å utdanne 7 
maktmonopolutøvere for deretter å sende de ut til andre stater blir nasjonalstatenes grenser 8 
flytende og viktige folkerettslige prinsipper svekkes.  9 

Samtidig som henvendelsen kommer står Norge selv i en prekær situasjon. Store deler av Norge har 10 
fått svekket sin politiberedskap gjennom den famøse «nærpolitireformen» og mange opplever økt 11 
utrygghet i hverdagen. En av statens kjerneoppgaver er å skape trygghet og tillit hos egen befolkning. 12 
Denne tilliten skapes ved at befolkningen vet at politiet har fått en god og seriøs utdanning i 13 
nasjonens regler og begrensinger i maktutøvelsen. Et politi trent i andre stater vil være mindre 14 
tillitsvekkende enn et nasjonalt utdannet politi. Når vi nå skal gjeninnføre et troverdig nærpoliti 15 
trenger vi alle godt utdannende politibetjenter vi har og kan ikke sende en eneste politibetjent ut. 16 
Senterungdommen frykter derfor at å sende norske politibetjenter også kan undergrave både det 17 
svenske og det norskes politis troverdighet og tillit hos befolkningen i begge land.  18 

Senterungdommen ser derimot med bekymring på den svenske utviklinger og vil selvsagt bidra med 19 
det vi kan som en god nabo. Senterungdommen foreslå derfor at norsk politi tar initiativ til et 20 
utviklingsprogram mellom norske og svenske politibetjenter for å trene sammen og utveksle 21 
erfaringer med mål om en bedre politidekning og høyere tillit til politiet på begge sider av grensen. 22 

Senterungdommen mener:  23 

- Norsk politi skal ikke lånes eller leies ut til andre suverene stater.  24 
- Det etableres et utviklingsprogram mellom norske og svenske politibetjenter for å trene 25 

sammen og utveksle erfaringer med mål om en bedre politidekning og høyere tillit til politiet 26 
på begge sider av grensen. 27 
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