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HØRINGSSVAR: NY LOV OM FORSVARESTS ANSVAR FOR Å AVVERGE
LUFTBÅRNE TERRORANSLAG OG FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET.

Generelt.
Norges politilederlag er positive til at begge oppeaver fremlegues i lovs form. Vi har ikke
kommentarer til Forsvarets ansvar for å avverge luftbåme flyangrep. En loyfesting av et så
stort og tungt ansvar i norsk lov er. i våre øyne, viktig og riktig.

Vi forstår at også forsvarcts bistand til politiet fremmes i samme lov, men stiller oss noe
undrende til dette og hadde ønsket at det ble to separate lover. Det er Forsvarsdepartementet
som treffer beslutning om hvordan luftbårne terroranslag skal avverges, herunder gjennom
bruk av makt. Dette er en kapasitet, og beredskap. som bare Forsvaret besitter.

Norges politilederlag mener at det er viktig å skille mellom det å forsvare nasjonal suverenitet
og samfunnets sivile sikkerhet.

Spesielt om Forsvarets bistand til politiet.
Det er utvilsomt at det etter terroranslaget 22. juli 2011 har vært et storre fokus på å forbedre

aretakelse av samfunnssikkerheten i Norge, herunder det sivil-militære samarbeidet og
Forsvarets bistand til politiet spesielt. Viktigheten av dette har Regjeringen redegjort for både
i Prop. 735 (2011-2012) Et forsvar for vår tid, i Meld.St.29 (2011-2012) Samfimnssikkerhet
og Meld.St.21 (2012-2013) Terrorberedskap

Norges politilederlag er opptatt av tolkningen av grunnloven § 99, som forbyr bruk av militær
makt mot egne borgere uten hjemmel i lov. I så måte vises det til uttalelser fra tidligere
høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og til forsker Ragnar L. Auglend ved det juridiske
fakultet i Bergen. Sammen med Heimevernets jurister, konkluderer de med at dagens praksis
kan være grunnlovsstridig. Det er derfor etter vår mening avgjorende. at dauens praksis blir
klart hjemIet i lov.

Felles hjemmelsgrunnlag og effektive prosedyrer
Norges politilederlag mener at det er stor forskjell på politiets våpeninstruks og
Tjenestereglement for Forsvaret, undergruppe 562. Det er derfor etter vår oppfatning
avgjørende at det er den politimester som anmoder om bistand, også beslutter om oppdraget
skal gjennomføres bevæpnet. Ordlyden i dagens bistandsinstruks om at våpeninstruksen for
politiet gjelder "så langt den passer", synes noe upassende. Vi mener at utfyllende
bestemmelser må til så snart som mulig. En større grad av harmonisering mellom de to
regelverkene må til.
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Beslutningsmyndighet må legges på myndighet med tilstrekkelig kompetanse slik at
beslutninQsprosessenblir rask og effektiv.

økonomi
Uklarheter om hvem som skal betale må ikke være avgjørende for at politiet skal kunne
benytte seg av bistand fra Forsvaret. Vi mener det er avgjørende at denne type bistand mellom
statlige organer ikke fører til intemfakturering. Det vises til høringsnotatets pkt 4.22.5 s 24-
25.

Norges politilederlag er av den oppfatning at politianalysen og påfølgende endringer i antall
politidistrikter, gjør at politiet i daglige tjeneste i langt større grad vil ha behov til lufttransport
av spesialister. Dette vil være spesielt viktig i eventuelle nye distrikter med store avstander.
Dette vil ikke nødvendigvis være akuttbistand, men viktig også for utnytte den ressursmessige
og kompetansemessi6e kapasiteten i politidistriktene. Det er viktig å se helheten i dette
lovverket, og at økonomiske forhold avklares i forutsetningene i loven.

Konklusjon
Norges politilederlag støtter forslaget om at dagens alminnelige bistand og
håndhevelsesbistand videreføres. og hjemles i ny lov.
Vi støtter også forslaget om etterretnings- og sikkerhetsbistand som den tredje og nye
bistandsform.
Vi støtter ikke forslaget om å slå sammen de forannevnte og lov om Forsvarets ansvar for å
avverge luftbårne terroranslag, men mener at denne bør fremmes som en separat lov.
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