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Tidligere referanse 

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) viser til Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med 
Forsvarsdepartementet NOU 2013: Når det virkelig gjelder, med høringsfrist 15. august 2013. 

Drøfting 
BFO mener utredningen har betydelige svakheter fordi en lang rekke sentrale momenter enten 
ikke er utredet eller ikke tilstrekkelig drøftet. Hva gjelder politireserven registrerer BFO at den 
foreslås nedlagt fordi den ikke er nyttet i stor nok utstrekning. Personell med politikompetanse er 
en kritisk ressurs ved kriser under henvisning til manglende robusthet og bemanning i politiet ved 
langvarige hendelser. Utvalget slår også fast at bruk av politireserven vil være begrenset til 
sjeldne og komplekse hendelser der politimyndighet er avgjørende for håndtering av oppdraget. 
Utvalget konkluderer allikevel at oppgavene kan utføres bedre av heimevernet og sivilforsvaret. 
BFO er av den oppfatning at dersom slike oppdrag skal utføres av HV må det gjennomføres en 
lovendring eller ny fortolkning av grunnlovens paragraf 99. Departementet burde derfor utrede 
politireserven organisert under HV etter dansk modell, hvor HV tilrettelegger for utdanning og 
trening. I en aktuell situasjon kan politikompaniet avleveres til den respektive politimester som 
anmoder om bistand. 

Likeså burde det vært vurdert et tettere samarbeid, og mulig integrasjon av en rekke funksjoner 
mellom HV og sivilforsvaret. Dette vil gi en bedre samordning og ledelse av de statlige 
forsterkningsressursene og sannsynligvis en bedre og billigere beredskap. 

Hjemmevernet har tidvis problemer med oppfyllingsgrad av mannskaper i ikke kystnære områder, 
samt nord Troms og Finnmark. I slike områder kan HV ha en svekket robusthet. BFO registrerer 
at utvalget foreslår å halvere mannskapsmengden i Sivilforsvaret og nytte innsparingene til 
modernisering av Sivilforsvarets materiell. Ut fra en samfunnsberedskapsvurdering fraråder BFO 
at Sivilforsvaret svekkes ytterligere utover de kutt som allerede er gjennomført. Vi er allikevel 
positive til en modernisering av Sivilforsvarets materiell , men da som en finansiering utover den 
tildelte rammen. Utvalget mener at det bør innføres en lønnskompensasjon for sivilforsvarets 
tjenestepliktige mannskaper slik at de kan stå over lengere tid. BFO bemerker at både 
mannskapene i Sivilforsvaret og Heimevernet utfører en lovpålagt tjenesteplikt og bør således 
behandles likt hva gjelder økonomisk kompensasjon for utført tjeneste. 
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BFO vil fraråde at det innføres en lønnskompensasjon for Sivilforsvaret uten at dette 
kommer til anvendelse for alle som utfører plikttjeneste som følge av lov. 

BFO er enig i at Heimevernets oppgaver videreføres som i dag mht. støtte til Politiet med 
hjemmel i bistandsinstruksen og heimevernslovens paragraf 13. I lys av terrorhandlingen 
22. juli 2011 anmodet BFO General advokaten (GA) om en betenkning om militære 
sjefer hadde selvstendig handleplikt under henvisning til Kgl. res l O jun. 1949 også kjent 
som "plakaten på veggen". GA konkluderte med at det ikke forelå en handleplikt i den 
angjeldende situasjon, men presiserte at det er en militær sjefs plikt å tilby relevant hjelp 
og kapasiteter når det inntreffer en alvorlig ulykke eller katastrofe. Politiet opplyser at 
HV har vært mer offensiv på tilbydersiden enn det Politiet har behov for. Dette viser at 
militære sjefer i HV har en riktig beredskaps- tenkning og forståelse. BFO vil også 
bemerke at utredningen viser at redningsetatene har manglende kunnskaper om så vel 
Forsvaret som Heimevernet. Departementet bør derfor foranledige til at denne viktige 
kunnskapen gis plass på de institusjoner som formidler kunnskap i både politi og 
brannetaten. BFO bemerker at dette vil kunne være avgjørende for riktige beslutninger 
ved kriser, ulykker og katastrofer. 

Konklusjon: 
BFO mener at det er betydelige svakheter i den utredning som er gjennomført i tillegg til 
at sentrale områder er utelatt. Utredningen bør ikke tjene som beslutningsgrunnlag for en 
fremtidig organisering av forsterkningsetatene. Det bør gjennomføres en ny utredning 
som utreder en tettere integrasjon mellom HV og Sivilforsvaret. Likeså bør politireserven 
vurderes overført til HV etter Dansk modell. Lønnskompensasjon for lovpålagt 
tjenesteplikt bør behandles likt i alle etater. 
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