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Hering- ny lov om forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag
og forsvarets bistand til politiet

LO viser til Forsvarsdepartementets horingsbrev av 11.7. 2013.

Forsvarets primære oppgave er å beskytte Norges nasjonale suverenitet mot ytre
trusler og yte bidrag til NATO og FN ved internasjonal krisehåndtering.
Politict skal bekjempe kriminelle handlinger som begas i Noree mot norske
borgere, oz ansvarct omfatter også terrorhandlinger. Dette er en viktig og
grunnleggende grensedragning, men terrorhandlinger som utgjør en nasjonal
eller sikkerhetspolitisk krise, må politiet kunne innhente bistand fra Forsvaret
når politicts egne ressurser ikke strekker til. Av nasjonale sikkerhetshensyn må
politiet i slike situasjoner ha adgang til å innhente bistand til å fjerne
eksplosiver, nedkjempe terrorister eller pågripe farlige personer som truer liv
eller kan gjøre skade. En forutsetning for at politict skal innhente slik militær
assistanse er at politicts egne ressurser antas ikke å være tilstrekkelige.

Politicts adgang til å innhente militær bistand er regulert i
håndhevingsinstruksen og fastsatt ved kongelig resolusjon. LO noterer at det
materielle innholdet i instruksen i all hovedsak viderefores 02 er positiv til at
instruksen gjøres til formell lov. Lovforslaget stiller krav om at det ved planlagt
bistand, ikke akuttsituasjoner. så forutsetter loven at politicts egne ressurser er
uttomt før det kan ytes militær bistand. Dette er LO enie i. LO stotter også
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lovens utgangspunkt om at militært personell som hovedregel ikke skal utføre
vakt- og sikringsoppdrag med mulighet for inngrep og tiltak ovenfor
sivilbefolkningen.
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