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Iløzing - Forslag til ny forskrift Il lov om heimevernet

Vi viser til Forsvarsdepartementets brev 14. jull 2011 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

ARKBET:
KASSERES5

KASSERES 50
R

BEVARES

Dato
05.10.2011

Generelt
forslaget til ny forskrift til lov om Fleimevernet vises det til en rekke lover.

Forsvarsdepartementet har i den forbindelse valgt å benytte lovenes offisielle korttittel,
slik som arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven. Ved henvisning til heimevenfloven
vises det i forslaget til forskrift hovedsakelig til «loven». 1 noen få tilfeller vises det også
til «heimevernsloven». For å imngå tvil om hvilken lov det dreier seg om foreslår
Justisdepartementet at det ved henvisning til heimevernloven i forskriften alltid brukes
lovens offisielle korttitteL

Tilforslagets  §  6-3
Det foreslås at Heimevernets bistand for å avverge eller begrense naturkatastrofer eller
andre alvorlige ulykker skal følge gjeldende instrukser om deltakelse i
redningstjeneste, jf. forslaget § 6-3.

Innsats for å avverge eller begrense naturkatastrofe, som for eksempel flom, innebærer
ikke nødvendigvis etablering av redningstjeneste. Ved kriser og katastrofer i fredstkl
som Wke er redningstjeneste og som er alvorligere enn det som regnes som
nonnalrisiko og normalbelastning, vil det ofte være fiere instanser involvert. 1 slike
situasjoner har Fylkesmannen ansvaret for å samordne innsatsen i fylket, iL kgl.res. 12.
desember 1997 om regionalt samordningsansvar ved kriser i fred. Ved krise har
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Fylkesmannen en rolle som varslingsformidler, bistandsyter og samordner og som •
bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter.

For å sikre at forskriften også ivaretar Fylkesmatmens rolle foreslår
Justisdepartementet at § 6-3 endres til:

«Anmodninger om bistand fra Heimevernet for å avverge eller begrense
naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker skal følge gjeldende instrukser og
retningslinjer for redningstjeneste og Fylkesmannens samordningsansvar ved kriser i
fred.»

justisdepartementet har forelagt høringssaken for Politidirektoratet (POD). Deres
uttalelser følger vedlagt, og vi slutter oss til disse. Vi gjør oppmerksom på at de
endringer POD henviser til, er de endringer som ble tilføyd i instruksen i 2005.
Bistandsinstruksen av 2003 er fortsatt gjeldende, men 12005 kom det en tilføyelse om at
•instruksen også gjelder i krig. Dette bør presiseres i den nye forskriften lov om
Heimevernet.

Med hilsen

PaÅHarald Aass
fagdirektør

Vedlegg
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POLITIET
PDLITIDIREKTORATET

Det kongelige justis- og poliddepartement
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dens referanse
201105597

Vår referanse
2011/01999-4 008

Høring ny forskrift til lov om heimevemet

Poliddirektoratet viser til brev av 20. juli 2011 med vedlegg fta justisdepartementet. Det
oversendte utkast bygger på endringer som følge av kvalitetsreformen i Forsvaret og
refererer etter det vi forstår en allerede implementert struktur.

Poliddirektoratet gjør oppmerksom på at det på side 9 og i forsktiftsutkastet § 6-2 på side
18 vises til instruka for førsvarets bistand iii politiet i fred. Denne instruksen ble opphevet
ved ny instruks av 28, februar 2005, om: Forsvarets bistand til politiet. Overskriften og
teksten i § 6-2 bør endres i samsvar med dette.

I forskriftens § 6 2 bør det etter vårt syn også være naturlig å vise til at det er inngått en
rekke lokale sarnarbeidsavtaler mellom politiet og Forsvaret v/Heimevernsdistatene med
utgangspunkt i avtalen mellom politiet og F01-1 av 23. april 2010, om bistand til polidet.

• e toratet har ingen merknader utover dette.

ed hilsen
;

O tzl *ø jolhus
•T'e

Politidirektoratet
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