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Han har vært gissel- og 
kriseforhandler i 25 år, har 
utdannelse fra FBI og er en 
av årsakene til at Flaktveit-
gjengen forsvant. Nå gir 
overbetjent Stig Slaatten 
fra Tertnes seg i politiet, og 
tar med seg kunnskapen til 
næringslivet sammen med 
den svært erfarne psykolo-
gen Jøri Gytre Horverak fra 
Fossekleiva.

Tekst og foto
Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

De to åsabuene skal gjennom 
selskapene sine Trygg kommu-
nikasjon og Sense Psykologi & 
Konsulenttjenester samarbeide 
om seminarer og rådgivning 
innen trussel og risikohåndtering 
i små og store bedrifter.

–Uønskede hendelser kan føre 
til alvorlige situasjoner og kriser 
på arbeidsplasser. Vår plan er å 
forebygge slike hendelser eller 
stanse dem før de eskalerer, sier 
Slaatten til Åsane Tidende.

Han forteller at de to selskapene 
er først i Norge med kombinasjo-
nen politiforhandler og psykolog.

Viktig bakgrunn
Slaatten er trolig landets mest 
erfarne gissel- og kriseforhandler, 

og har utdanning fra Politihøy- 
skolen, britiske Scotland Yard i 
tillegg til FBI. Han har forhandlet 
i gissel og barrikadesituasjo-
ner, og i andre ulike fastlåse 
konf liktsituasjoner. Han har 
dessuten hindret f lere titalls 
mennesker i kriser fra å hoppe 
fra broer. Før denne tid var han 
sterk involvert i oppløsningen av 
Flaktveitgjengen, og ikke minst 
i kriminalitetsproblemene på 
Toppe tilbake til 90-tallet. 

– Jeg har alltid vært opptatt av å 
kommunisere meg gjennom pro-
blemene, og kan telle på en hånd 
de gangene jeg har vært involvert 
i voldsepisoder. Det handler om 
å være et medmenneske, sier han 
til Åsane Tidende.

Bydelens mest markante politi-
mann går fredag av i en alder 
av 57 år, men gir seg altså ikke i 
arbeidslivet.

– Når vi er så heldige at vi kan gå 
av med pensjon fra 57 år i politiet, 
så ville jeg benytte muligheten 
og ta med meg kunnskapen inn 
i næringslivet.  Å få samarbeide 
med en av landets beste orga-
nisasjonspsykologer, Jøri Gytre 
Horverak, blir veldig spennende, 
og jeg tror vi kan gjør mye bra 
sammen.

Fra små til store 
Horverak har doktorgrad innen 
organisasjonspsykologi, og har 
17 års erfaring som psykolog. Hun 
har også bakgrunn fra forsvaret, 
og er en av få kvinner i landet 

med sertifikat på tanks. Sense 
etablerte hun i Fossekleiva i 2015, 
og hun har hatt en rekke oppdrag 
for Vest politidistrikt siden den 
gang. 

De to ekspertene retter seg mot 
alt fra mindre bedrifter til større 
organisasjoner. 

– Det kan være alt fra store kon-
sern med mange hundre ansatte 
til små bedrifter. Eksempler kan 
være NAV-kontorer, institusjoner, 
utelivsbransjen, kollektiv trans-
port, og andre steder der mange 
ferdes, og hvor vanskelige og 
truende situasjoner ofte oppstår. 
Vi mener vi kan gå inn og gjøre en 
svært viktig jobb for disse, sier 
Horverak. 

SPENT: Landets mest erfarne gissel- og kriseforhandler, Stig Slaatten, gir seg som politioverbetjent. Nå tar Tertnes-mannen, med utdanning fra FBI og Scotland Yard, steget videre inn i det private næringslivet. – 
Jeg har mye å bidra med, sier 57-åringen til Åsane Tidende.

Gir seg i politiet – starter privat bedrift 

Nå skal gisselforhandleren 
hjelpe næringslivet
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Vi har gode pakketilbud for førerkort i 
klasse B og BE og tilbyr nå bil med automatgir.
Se våre pakketilbud for alle tunge klasser, som nå 
også kan inkludere YSK grunnutdanning.

Pakketilbud 
for førerkort

For info og påmelding ring 55199200 eller 
besøk oss på www.asane-trafikkskole.no

SAMARBEID: Gissel- og kriseforhandler Stig Slaatten skal samarbeide med psykolog Jøri Gytre 
Horverak om seminarer og kurs i trussel og risikohåndtering på arbeidsplasser.

Gir seg i politiet – starter privat bedrift 

Nå skal gisselforhandleren 
hjelpe næringslivet

Og de er sikker på at behovet er stort.

– Ja, absolutt. Dette behovet har vi god 
kjennskap til fra før gjennom våre jobber. 
Det kan oppstå uønskede hendelser på 
alle arbeidsplasser. Dette kan eskalere og 
ødelegge for bedrifter og organisasjoner. 
Det kan føre til dårlig miljø og mistrivsel 
på arbeidsplassen. Flere kan bli syke-
meldt, og bedriftene kan tape penger. 
Vi ønsker å delta på fagdager, holde kurs 
med konkrete eksempler for å hindre 
at uønskede hendelser utvikler seg. Vi 
vil også lære de ansatte opp i hvordan 
håndtere eventuelle situasjoner internt 
i bedriften, og dersom det kommer men-
nesker utenifra som utgjør et problem 
eller en trussel. Vi vil også gi gode råd om 
hvordan man kan ta enkle og smarte valg 
i lokalene sine, som forebygger truende 
eller farlige hendelser, sier Slaatten og 
Horverak.

En drøm
Stig Slaatten legger ikke skjul på at han 
har syslet med tanken om å starte opp 
et slikt tilbud i mange år. Nå gleder han 
seg til å komme i gang.

– Jeg har erfaringen som skal til og har 
vært gjennom mange tøffe situasjoner og 
kriser. At jeg har fått et samarbeid med 
Sense-psykologene er en stor styrke. Jeg 
alene kan ikke rekke over alle bedrifter, 
men sammen med Jøri Gytre Horverak 
og de andre som er tilknyttet Sense, vil 
vi kunne rekke over mange. Vi er også 
mye sterkere sammen enn hver for oss. 

– Det blir et lavterskeltilbud med høy 
kompetanseservering, avslutter avtrop-
pende overbetjent og leder for ordens-
seksjonen ved Bergen nord politidistrikt 
til Åsane Tidende.
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