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Lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne

terroranslag

og

Forsvarets bistand til politiet
Det vises til Forsvarsdepartementets
høring.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
følgende bemerkninger.

(FD) brev av 11. juli 2013 hvor ovennevnte sendes på

(NSM) har gjennomgått

forslaget og ønsker å komme med

Det er viktig at det er balanse mellom tiltak innen forbyggende sikkerhet, beredskapstiltak
og evne til krisehåndtering, og at det er bevissthet rundt sammenhengen mellom de ulike
typene tiltak.
Med referanse til bistandsinstruksens § 136) viser NSM til at de enkelte lokale politidistrikt
må gjøre en vurdering av hvilken prioritet de ulike objektene har ved planlegging av vakthold
og sikring av objekter og infrastruktur. Dette må gjøres blant annet med bakgrunn i oversikt
over nasjonale skjermingsverdige objekter, og er særlig viktig der det på forhånd planlegges
med bistand fra Forsvaret til vakthold og sikring av objekter og infrastruktur. Statlige
sikringsressurser, som etterretningsstøtte,
sikringsstyrker, sensorer m.v, er knapphetsgoder
som det må foretas prioriteringer av.
NSM har levert en oversikt over skjermingsverdige objekter til politiet. Objektene er
innrneldt NSM og utpekt som skjermingsverdige av departementene, gjort på bakgrunn av
en skadevurdering. Denne listen oppdateres fortløpende, og gir en oversikt over statens og
samfunnets mest kritiske avhengigheter, med en angivelse av skadepotensiale for rikets
sikkerhet. NSM legger til grunn at politiet bruker denne oversikten til å prioritere
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disponeringen av sine reaksjonsstyrker, og eventuelt vurdere hvorvidt det er behov for
bistandsressurser fra Forsvaret.
Politiet representerer samfunnets initiale maktapparat ved terroranslag, spionasje og/eller
kriminell virksomhet rettet mot objekter som er definert som skjermingsverdige objekter
etter sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det må være en tett dialog mellom
lokalt politi og eier av skjermingsverdig objekt. Objekteiere skal sikre objektene gjennom en
kombinasjon av barrierer og deteksjons-, verifikasjons- og reaksjonstiltak. Alle
sikkerhetsbarrierer er forsinkende i sin natur og gitt tilstrekkelig tid og ressurser vil alle
barrierer kunne forseres. Gode systemer og rutiner for deteksjon, verifikasjon og reaksjon
skal virke sammen med barrierene. Et viktig element i denne sammenheng er å avklare
påregnelig utrykningstid for en tilstrekkelig reaksjonsstyrke. Reaksjonstiden vil ha betydning
for nivå på grunnsikringstiltak som eiere av skjermingsverdige objekt må etablere for å sikre
objektet. Det er viktig at dette forholdet avklareres slik at objekteier kan balansere
sikkerhetstiltakene i forhold til den klassifisering objektet har.
NSM vil påpeke viktigheten av tilstrekkelig samhandling, planlegging og øving mellom politi
og forsvar på strategisk, taktisk og operativt nivå for å synliggjøre behov og sikre tilstrekkelig
forberedelse til beskyttelse av skjermingsverdige objekter i fredstid.
NSM vil understreke at eventuell forhåndsplanlagt bistand fra Forsvaret, for eksempel i form
av vakt og sikring av objekter og infrastruktur, ikke vil være en del av grunnsikringen av
objektene, men at dette vil være situasjonsbestemte sikkerhetsmessige påbyggingstiltak.
Disse tiltakene kan etableres ved endring i risikobildet, for eksempel ved
om forhøyet terrortrussel, eller eventuell endring av verdi ved for
etterretningsinformasjon
eksempel statsbesøk.
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