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Møtereferat fra møtet 19/4-21 

 
 
Til stede:  
Ivar Østlie, Arne Østlie, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus, Erik Ax, Morten 
Berntzen, Ove-Mikal Blakset, Steinar Forberg, Hans Frivold, Svein Quist-Eriksen, 
Erling Dagslet, Ragnar Ølstad, Haagen Brækken, Håvard M. Tveitane, Roy 
Hellegaard, Sverre Baard Strand. Gjest Helle Kjorlaug. 
 
Referat: 
Morten ønsket velkommen det digitale møtet og ga ordet til Ivar som tok 3-
minutt. Han gjorde noen betenkninger rundt vår bakgrunn og basis for felles 
referansepunkter. Etter at vi fikk radio i Norge hadde vi felles norske 
programmer med barnetime og senere tv med barne-tv. Vi fikk felles nyheter 
fra NRK og i det hele var disse mediene samlende med et felles referansepunkt 
etter krigen. 
 
Med utviklingen av internett og senere sosiale plattformer, har 
valgmulighetene blitt uendelige og med framvekst  av egne grupperinger med 
egne etablering av «sannheter» har vårt felles referansepunkt blitt truet. Et 
godt eksempel er den amerikanske valgkampen og etableringen av lukkede 
miljøer med konspirasjonsteorier som har medført til et totalt splittet samfunn 
i USA. Dette truer felles forståelser og betyr at vi i langt mindre grad kan stole 
på at nyheter er sant. 
 
Reidar Foss, tidligere Lensmann var dagens foredragsholder. Hans begynte i 
Politiet i 1982 og var lensmann i Hurum fra 2001 og i Røyken fra 2010 og er nå i 
Politidirektoratet. 
 
Han var hos oss i Røyken Rotary og holdt foredrag høsten 2018 og nå ga han 
oss en oppdatering på utviklingen siden sist. Politireformen (uten «nær»-) har 
stadig sine tilhengere og motstandere. Utfordringene for politiet er stadig å 
holde en middelvei i forbindelse med bruk av maktmidler, noe som illustreres 
godt i den Svenske serien «Den tynne blå linjen» som akkurat har gått på norsk 



TV. Dette gjelder spesielt saker som demonstrasjoner som den vi så med Sian i 
Drammen og saker i barnevernet. Filming brukes ofte som bevis for 
maktmisbruk uten at den hele historien blir kjent. Dette er saker som er en stor 
belastning for tjenestemennene. 
 
Reidar var i tidlig fase av pandemien liaison offiser i Helsedirektoratet i en 
periode hvor tilgang på smittevernutstyr var kritisk lav. Han kommenterte også 
at det å stenge grensene til Norge var en umulig oppgave med alle de små 
grenseovergangene og heldigvis har politiet fått god støtte her av forsvaret. 
 
Han har nå ansvar for politipatruljen og er veldig engasjert i denne funksjonen. 
Mye nytt utstyr han kommet til med tre bedre helikoptre, nye patruljebiler fra 
Mercedes og Volvo som er i stand til å frakte stadig mere utstyr. Helikoptrene 
har varmesøkende kamera og dette er en stor  hjelp til søk et personer. Det 
nasjonale beredskapssentere på Taraldrud er også en viktig del av dette. 
Hundetjenesten er nå delt hvor de fleste hundepatruljene er utplassert hos de 
enkelte politidistriktene, men noen spesialhunder er basert på Taraldrud. 
Droner er også et nytt virkemiddel som stadig blir mere brukt og som er en 
stor hjelp for politiet. 
 
En nyhet vedrørende utstyr er også at leasing er tilgjengelig for anskaffelse av 
patruljebiler i distriktene. Siden 80% av kostnadene for distriktene er låst til 
faste utgifter, kan leasing være en løsning for å skifte ut utrangerte biler som 
koster mye å holde i drift og som mye av tiden er på verksted. 
 
Vi takker Reidar for et interessant foredrag. 
 
Nest møte er mandag 3 mai. 


