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

1 Bakgrunn

Norges Offisersforbund viser til høringsbrev av 12.07.2013 om Ny lov om Forsvarets ansvar
for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet.

Forbundet vil i dette skrivet redegjøre får vke høringskommentarer til høringsnotatet.

2 Drefting

2.1 Generelle kommentarer

Norges Offisersforbund vil starte med å slå fast at vi støtter de overordnede målsetninger om
å lovfeste forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag, samt gi en lovmessig
hjemmel/oppheng for forsvarets bistand til politiet. En slik lovfesting vil bidra til en tydeligere
grensedragning mellom politi og forsvaret, samt lovmessige forankre nødvendig bistand og
maktanvendelser fra forsvaret i gitte situasjoner.

2.2 Vurdering av ansvar for å avverge luftbårne terror anslag

Norges Offisersforbund er positiv til å lov forankre forsvarets ansvar for å avverge luftbårne
terroranslag.

Gitt støtten til dette forslaget, vil vi påpeke noen forhold knyttet opp til selve oppdraget.

2.2.1 Instruks og fullmaktsavklaringering

Det vil i fortsettelsen av den lovmessige forankringen være naturlig at det gjennomføres en
helhetlig gjennomgang av tilhørende instrukser og fullmakter på alle nivå og stillinger som er
forutsatt å ha oppgaver innenfor dette området.

Gjennomføring av oppdrag etter disse paragrafene vil sette enkeltpersoner på alle nivå i
situasjoner hvor det skal fattes svært viktige avgjørelser, ofte under stort tidspress og
marginalt beslutningsgrunnlag. Det vil derfor være viktig at det eksisterer instrukser og
fullmakter som kan gi legalitet til de beslutninger som fattes.

Vi vil anbefale departementet å initiere en slik gjennomgang som en del av
implementeringen av lovutkastet.
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2.2.2 Budsjettmessige forhold

Gjennomføring av oppdraget vil medføre kostnader både for å sikre tilstrekkelig trening og
øving på gjennomføring av oppdraget, samt engangskostnader knyttet til høynet beredskap
eller i aktuelle situasjoner.

Norges Offisersforbund forutsetter at disse forhold sikres nødvendig oppmerksomhet i de
årlige budsjettprosesser.

2.2.3 Graden av beredskap

Norges Offisersforbund vil fillate seg å påpeke at med det som er normal beredskap i dag,
og lokalisering av disse vil det ut fra fid-rom betraktninger være slik at enkelte og sentrale
deler av landet vårt vil ha en responstid på ca. 1 fime. Dette fra en ordre om tiltak blir gitt. Før
dette vil det gå med tid tii å detektere en trussel, samt vurdere og beslutte tiltak.

Høringsnotatet påpeker at forsvarets ansvar omfatter følgende eksempel: «Et eksempel på
sistnevnte er en person som tar av med et fly fra en flyplass i Norge med den hensikt å
angripe et mål i Norge når handlingen kan forventes å forårsake store tap av menneskeliv
eller store materielle ødeleggelser, jf. lovforslagets § 3.»

Forbundet mener det er meget viktig at sentrale myndigheter er kjent med hvilke
begrensninger som ligger i Forsvarets evne til hurtig beredskap gitt dagens forutsetninger,
når man skal invitere Stortinget til å slå fast ansvaret for denne beredskapen i egen lov.

2.3 Vurdering av Forsvarets bistand til politiet

Norges Offisersforbund tar til etterretning at lovforslaget i stort tar til orde for en videreføring
av det materialistiske innholdet i dagens bistandsinstruks, men en materiabsfisk utvidelse
knyttet til Etterretning- og sikkerhetsbistand. Vi støtter denne utvidelsen.

Relatert til høringsnotatets pakt 3.5.2, er forbundet av den formening at
beslutningsmyndighet bør delegeres til et filstrekkelig lavt nivå, slik at hurtighet kan sikres i
fidskrifiske situasjoner.

Forbundet finner ikke å anføre ytterligere forhold knyttet til denne lov fastsettelsen.

Norges Offisersforbund tar videre til etterretning at lovforslaget ikke vil medføre noe endring i
Kystvaktens tjenestemenns politimyndighet i medhold av kystvaktloven, og vår vurdering er
at dette fungerer tilfredsstillende med dagens regler.

Tilsvarende vurderinger gjelder for dagens regler knyttet til Forsvarets myndighetsutøvelse
på landegrensen mellom Norge og Russland, hvor forbundet finner å støtte at dette
reguleres i egen særlov

3 Konklusjon
Norges Offisersforbund støtter de overordnede målsetninger om å lovfeste forsvarets ansvar
for å avverge luftbårne terroranslag, samt gi en lovmessig hjemmel/oppheng for forsvarets
bistand til polifiet.

Norges Offisersforbund er posifiv til å lov forankre forsvarets ansvar for å avverge luftbåme
terroranslag. Forbundet mener det er viktig at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av
filhørende instrukser og fullmakter, og forutsetter at nødvendig økonomiske midler stilles til
disposisjon. Forbundet mener det er viktig at sentrale myndigheter er kjent med hvilke
begrensninger som dagens normalberedskap gir mtp hurtig respons.

Norges Offisersforbund er posifiv til at det gjøres en lovmessig forankring av Forsvarets
bistand til politiet.
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