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Budsjettkapittel, post og
evt. prosjektnummer:
Det vises til brev fra Politidirektoratet (POD) 31. januar 2019 vedrørende en
arbeidsgrupperapport om samarbeidet mellom Forsvaret og politiet om utdanning av
personell innen eksplosivrydding. Rapporten er utarbeidet av politiet og Forsvaret på
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Forsvarsdepartementet (FD).
I dialog mellom FD og JD har departementene blitt enige om å gi POD og Forsvarsstaben
(FST) i oppdrag å gjennomføre de anbefalte løsningene i arbeidsgrupperapporten.
Det innebærer at FST får i oppdrag fra FD å tilby et bestemt antall kursplasser for
politiet ved Forsvarets utdanningstilbud innen eksplosivrydding i 2019 og 2020 jf.
anbefalingen i utredningen. I den forbindelse gir JD følgende oppdrag til direktoratet:
-

Sørge for at politiet bidrar med ulike kapasiteter og dekker egne utgifter i
tilknytning til politiets kursdeltakelse i 2019 og 2020.

Det vises videre til arbeidsgrupperapportens anbefaling om at det på lengre sikt
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utarbeides en avtale mellom Forsvaret og politiet, som dekker alle aspekt innen
utdanning og trening, inkludert utdanningsmateriell. En slik samarbeidsavtale må
inngås innen utgangen av 2019. Det bes om at en kopi av avtalen sendes JD, og at
oppdraget rapporteres i den ordinære styringsdialogen. Det forutsettes at utgifter
knyttet til oppdraget og samarbeidet fremover tas innenfor egne budsjettrammer.
Et tilsvarende oppdragsbrev sendes fra FD til Forsvarsstaben.
Med hilsen

Unni Gunnes
Ekspedisjonssjef
Steffen Evju
avdelingsdirektør
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