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Ny lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbarne terroranslag og Forsvarets bistand til
politiet

Innledning
BFO viser til høringsbrev av 12.juli 2013 hvor Forsvarsdepartementets legger fram forslag til ny
lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet på
høring.

Under følger BFO sine merknader til høringen.

Høring luftbårne angrep

BFO stiller seg bak lovregulering av dette slik omtalt i Høringsnotatet.

BFO forutsetter at dette lovforslaget erkjenner de komplekse sammenhengene i en slik trussel.
Kommando og kontroll vil være avgjørende for god oppdragsløsning og BFO forutsetter at de
nærmere regler referert til i høringsnotatets pkt 3.2 er vide nok til disse tilfellene. BFO legger
videre til grunn at Forsvarets beredskapsmessige begrensninger er erkjent av regjeringen slik at
lovreguleringen er fundert på de faktiske tilgjengelige kapasiteter. BFO legger til grunn at de
graderte dokumenter i saken, slik henvist til i pkt 3.2, synliggjør dette og vil peke på
høringsnotatets omtale av Forsvarsministerens konstitusjonelle ansvar.

Forsvarets bistand til Politiet.
BFO stiller seg bak lovforslagets intensjon slik beskrevet.

BFO merker seg at sektorprinsippet tydeliggjøres og Forsvarets kapasiteter nå settes inn i en
overordnet ramme i samfunnets tjeneste. Ansvar og ledelse synes forsøkt avklart, men BFO vil
peke på behovet for gjensidig informasjonsutveksling og planmessig utvikling av samarbeid. Her
må det atferdsendring til slik at fellesskapets behov ivaretas.

BFO legger til grunn at oppgaveutvikling etter loven ikke fører til en utarming av Forsvarets
primæroppdrag. BFO peker spesielt på etablert helikopterberedskap på Rygge og Bardufoss som i
dagens situasjon ikke synes å være tilstrekkelig finansiert. Med økte ambisjoner vil dette
forverres. BFO vil peke på det forventningsgapet begrepet beredskap kan skape, forskjellen
mellom forventet beredskap, i betydningen reaksjonstldievne og den faktiske kapasitet.

Her ligger nok svarene i de utfyllende bestemmelsene.
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Avslutning
BFO stiller seg bak lovreguleringen og lovforslaget. Samtidig understreker vi at de må vises
tydelighet i hva dette innebærer for å få på plass den forventede beredskapen og det settes av
nødvendig med kapasitet for å fylle intensjonene som er beskrevet.
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