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HORING —NY LOV OM FORSVARETS ANSVAR FOR Å AVVERGE
LUFTBARNE TERRORANSLAG OG FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

11<ililidirektoratet viser til brev av 11. juli 2013 fra Forsvarsdepartementet (FD) og

horingsnomi om lov onl fiorsvarets ansvar fin a ayeergc luftbarne tern wan slag og

binsVarers histand til pohnet.

Politidnektoraret (POD) har morratt horingsurralelser ft-a særorgan og politidistrikter.

I Mkelte av loningsunalelselm cr svært omfattende og grundige. lle beroter en rekke forhold

av nsiplell og faglig art basert pa en omfattende innsikt og erfaring fra området. Disse

1111alelsene utgjor en integrert del av direktoratets horingssvar, og ma leses med dette for

ovet. Som en fiilge av derte er direkunaters brev konsenutert om prinsipielle forh<ild ved

lovutkaster, og den arbeOlsprosess som inntil na er valgt i hmarbeided Iloringsutralelsene

oversendes ca)m vedlegg til derre brevet.

Geuerch

1)izektoratel er positiv tj1 konseptet om at Forsvaret på annoolning stiller ressurser

111radighed <)g er opplatt av at deite samarbeidet urvikles vklere. Forsvaret er en viktig

bistandsressurs for po1itiet og ran)mebetingelser for slik bist and bor etter vår oppfatning

best reguleres i formell loto

Bruk av miliner makt over for statens borgere er el svært sentralt og viktig Spors mii I i l'årt

demokrati, og er av den grunn regulert i Grunnk nen.

Sporsmålet om Forsvarets 1nstand til politiet reiser en rekke rettslige spommål pa ulike plan.

1(nkelte problemstillinger horer hjemme på ei 1åmstitusjonelt og folkerertslig niva, jf

(1runnlovens (1)99. Anclre om vilkarene for at Forsearet skal kunne gi bistand, og til sist

men ikke minst, sporstnal km tret til den praktiske gjennomforingen av Forsvarets bistand

til polMer. -11i1sismeente gruppe horer sporsma1om begrenser politimondigher til fi)rsvarets

personell, sporsmal om beetepning, sporsmal om instruksjonsmondighet og kontu)11,

sporsmal om i heilken grad Forsvaret kan sette betinge1ser fin bistand, sporsITI=:11<un

informasjonsurveksling,beslutnings]nosedyrer, planverk, opplæring og ovelser mv.

Polit idirektoratet

Pophok s1 DepI Oslo
Haminersborpp  ta 12

'11P23 36 41 (88 Faks: 23 36 -12 96
I8post: politidirektorate5@;polirict.no

0865 niu 982 531 930 mva
Bankgiro: 7694.03.02388



Politidirektoratet mener at de ovennevnte problemstillinger burde vært undergitt en langt
grundigere drøfting og behandling enn det som er tilfelle i lovforslaget slik det nå foreligger.

Man lende olitideltakelse i lovarbeidet

Det fremgår av høringsnotatet at lovforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe med
deltakelse fra FD, Justisdepartementet GD) og delvis også Utenriksdepartementet.
Direktoratet kjenner ikke til at noen med erfaring fra politiet med erfaring fra praktisering
av bistandsinstruksen på operativt nivå har deltatt i arbeidsgruppen. Dette linner vi
beklagelig. Utkastet bærer etter vårt syn preg av at det er skrevet ut fra en forsvarsvinkling,
og i mindre grad tar utgangspunkt i politiets situasjon og behov. Dette tilsier at politiet etter
vår oppfatning burde vært en natudig og selvskreven deltaker i lovarbeidet. Vi vil derfor be
om at politiet blir invitert til å delta i det videre lovarbeidet.

H'e i olitiloven

Floringsnotatet foreslår at det utarbeides en ny felles lov for de to hovedtemaer som
omhandles. Direktoratet har også tidligere argumentert for at også en annen hjernling av
Forsvarets bistand til politiet bør vurderes. Terror cr en form for alvorlig kriminalitet som
det er politiets oppgave å bekjempe. POD sitt prinsipielle utgangspunkt er at de nødvendige
hjemler for Forsvarets bistand til politiet bør hjemles i politiloven. Det er politict som er det
sivile samfunnets primære maktorgan i fredstid og Forsvaret som yter politiet bistand på
politiets anmodning under politicts overordnede ledelse og styring, herunder at man holder
seg innenfor rettslige rammer. Som en folge av dette bør politiloven som hjemmelsgrunnlag
utredes nærmere. Det ber under enhver omstendighet fremgå at hjemling i politiloven har
vært dreftet, og eventuelt med en begrunnelse for at dette alternativet ikke er valgt.

Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag

Politidirektoratetkonstaterer at to svært forskjellige temaer med ulik ansvarsplassering
plasseres i en lov

I horingsnotatet behandles Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag som del I,
mens Forsvarets bistand til politiet utgjør del II i lovforslaget. Det er direktoratets
oppfatning at Forsvarets rolle når det gjelder å avverge luftbårne terroranslag (renegade)
ikke burde vært tatt inn i loven. POD anser at sammenblandingen og rangeringen av to helt
ulike temaer i en lov ikke er ønskelig eller hensiktsmessig. Det er positivt at Forsvaret
ønsker å loyfeste Forsvarets ansvar og rolle for luftbarne terroranslag, men dette bør ikke
gjøres i en lov der hovedtemaet er Forsvarets bistand til politiet. Det er uheldig at en
ekstraordinær situasjon skal gi navn til, og utgjøre cn betydelig del av lov om Forsvarets
bistand til politiet. Renegade situasjoner er enkelthendelser som forekommer sjelden mens
hovedtemaet som omhandles, Forsvarets bistand til politiet, er svært aktuelt, har mye
politisk fokus og cr av stor betydning for det daglige samarbeidet mellom politiet og
Forsvaret.

Når det gjelder Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag butde ansvar og
roller mellom de berørte aktørene, dvs luftfartsmyndighetene, Forsvaret og politiet vært mer
inngående beskrevet i lovforslaget. Slik lovforslaget fremstår i horingsnotatet er det
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vanskeligå ha klart for seg hva det i realiteteninnebærer.I denne type tilfelleret det ofte
sværtusikkerthvilkentype situasjonman står overfor, og hvilkenintensjon mulige
gjerningspersonerkan ha er omgitt med stor usikkerhet.Dette tilsieret stort behov for
hurtig kontakt og samhandlingmellomde aktorer som er involvert i en slikhendelse.

Det er grunn til å minne om at terror i fred og i de flestekrisesituasjoneri utgangspunkter
en form for alvorligkriminalitet,som det i er politietsansvar og oppgave å bekjempe.Det
vil i mange tilfelleværevanskeligå avgjoreom man står overfor en renegadehendelseeller
ikke.Dersom en renegadesituasjoner fastslått,dvs at et flyvil bli brukt som våpen, har
Forsvaret fått et selvstendigansvar i terrorbekjempelsenogså i fredstid. Den viktigste
årsakentil unntaket fra hovedreglener begrunnet i at det kan være tidsktitiskå aksjonere,og
at det kun er Forsvaret som har materiellog utstyr for å bekjempe denne formen for
alvorligkriminalitet Dette faktum innebærer for ovrig ikkeat Forsvaret kan unnlateå
kontakte politiet og informere om situasjonender dette er mulig.Denne forpliktelsenburde
fremkommeti beskrivelseni horingsnotatet.

I horingsnotatetvisesdet til at Forsvaretskonsept for å bekjempe luftbårne terroranslager
sikkerhetsgradert,og ikkevil bli omtalt viderei høringsnotatet. Det er forståeligat deler av
dette konseptet må være sikkerhetsgradert.Etter direktoratetsoppfatning burde helt
sentralehøringsinstanser,som politict,ha tilgangtil hovedlinjenei dette konseptet under
høringen i form av et gradert vedlegg.

At situasjonersom fallerinn under kategorien"væpnet angrep på Norge" er
suverenitetshevdelseog Forsvaretseneansvarå bekjempc,synesselvsagtog lite relevantfor
omfattende droftelsei horingsnotatet.

Vi viser for ovrig til høringsuttalelsenfra Kripos og Oslo politidistriktom dette temaet.

Forholdet til Grunnloven og folkeretten

POD savner i lovforslageten nærmerediskusjonom forholdet til Grunnloven og
folkeretten.Bruk av militæreressurser mot sivilei fredstidreiserproblemstillingerav
statsforfatningsrettsligog prinsipiellkarakter.

Det grunnleggendespørsmåletom hvorvidt dagensbistandsinstruksoppfrIler Grunaloven
§ 99 annen ledds krav om " i Lovgivningenbestemte Former..." antas i hovedsakå bli
løst ved at det nå gis i formell lov. Det gjenstårimidlertidfortsatt sporsmålom hvorvidt Grl
§ 99 annet lcdd representerer skranker for hva slagsbistand Forsvaret kan yte til politiet,og
om det kan udedes bestemtc krav til lovgivningenom dette. Kan politiet be om bistand til
enhverpolitioppgave,ellervil det værebegrenset til visseoppgaver?Må det stillessærlige
krav til situasjonenfor at bistand skalkunne gis?Er det skranker for hvor stor grad av
selvstendighetForsvaret kan få for gjennomforingenav en bistandsoppgave?Medforer
grunnlovenkrav til klarhet og presisjonsnivånår det gjelderslikbistand?Slikesporsmål
burde vært undergitt en droftelse i lovarbeidet

Tilsvarendeproblemstillingeroppstår i forhold til folkeretten.Særliger spørsmåletom
klarhetskravetsom følgerav Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen(EMD),stiller
krav til den norske reguleringenav slikbistand. Særligbestemmelseni utkastet 5 siste ledd,
hvor FD gis myndighet til å beslutte bistand som er særskiltregulert i utkastet kapittel2-4
som kan synesbetenkeligi så måte.
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I denne sammenheng vil direktoratet også minne om at 22. julikommisjonen også la vekt på
at spørsmålet om forholdet til Grunnloven ble utredet, sitat: "Gitt den årelange diskusjonen
om tolkningcn av Grunnloven § 99 mener kommisjonen for øvrig at det bør utredes
hvorvidt de rettslige rammene for Forsvarets håndhevelsesbistand til politiet i fredstid bør
forankres i egen lov." Politidirektoratet kan ikke se at en slik utredning av rettslige rammer
er foretatt i det foreliggende høringsnotatet.

Fotsvatets bistand til politiet

Lovforslagets del II omhandler Forsvarets bistand til politiet. Forslaget drøfter i liten grad
om Forsvaret kan bistå politiet med enhver politioppgave eller om det fmnes
politioppgaver hvor Forsvaret ikke kan være bistandsressurs, eventuelt at vilkårene for å
søke bistand fra Forsvaret er strengere for bistand til visse politioppgaver. Både Kripos og
Oslo politidistrikt har i sine høringsuttalelser foretatt en grundig gjennomgang og drating
av en rekke aktuelle sporsmål knyttet til Forsvarets bistand til politiet. En droftelse av slik
spørsmål hadde vært naturlig å ha med i en proposisjon til Stortinget.

Når det gjelder forslaget om å innføre en ny bistandsform, etterretnings- og
sikkerhetsbistand, viser vi til Kripos sin uttalelse hvor det fremgår at man ikke er enig i at
etterretnings- og sikkerhetsbistand bør utskilles som en egen bistandsform. Det fremheves
her at dersom dette likevel skjer, synes utkastet til § 8 er tungvint formulert og inneholder
unødvendige begrensninger.

Vi viser for øvrig til uttalelsen fra Kripos som har gitt konkrete merknader til de foreslåtte
lovbestemmelsene, og slutter oss til de synspunktene som fremkommer der.

Lovforslaget legger opp til at politiet og Forsvaret skal samtrene i størst mulig grad og
utvikle ct felles planverk for blant annet objektsikring. Dette er viktig, og Politidirektoratet
er posittiv til slikt samarbeid og samtrening på trusselutsatte objekter.

Et stort omfang av forhåndsplanlagt felles planverk for trusselutsatte objekter, samtrening
og felles øvelser reiser spørsmål om hvilke ressurser politiet realistisk sett kan regne med at
Forsvaret kan stille med hvis det er behov for bistand ved blant annet et skjerpet
trusselbilde. All trening og alle øvelser må ta urgangspunkt i de ressursene som antas å være
tilgjengelige hvis de situasjonene det oves på blir virkelighet. Hvis Forsvaret ikke skulle ha
kapasitet til å bistå politiet på den måten det er ovet på, vil det ikke bare være uheldig for
beredskapen, det vil også redusere verdien at den gjennomførte treningen. Eksempelvis vil
dct være lite hensiktmessig å øve på å benytte Forsvarets helikoptre til transportstøtte (og
eventuelt som ildstøtteplattform) hvis politiet ikke kan regne med at Forsvarets
helikopterkapasitet er tilgjengelig for politict. Da må politiet vurdere om det vil være
bercdskapsmessig storre gevinst i å ove på transport uten bistand av Forsvaret. Hvorvidt
politiet kan regne med bistand fra Forsvaret vil også kunne ha betydning for hvilke
investeringer politiet velger å foreta.

Også Forsvarets ressurser er begrenset og det er eksempler på at politiet ikke har fått ønsket
transportbistand fra Forsvaret fordi ressursene har vært opptatt med andre oppdrag, eller at
Forsvaset har besluttet å holde tilbake ressursene med den begrunnelse at Forsvarets eget
personell kunne trenge dem.
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Disse sporsmålenehar en rettsligsidesom burde vært droftet i forbindelsemed
lovforslaget.De rettsligespørsmålenesom oppstår er i hvilkengrad Forsvaret vilvære
forpliktet til å bistå politiet—på hvilkeforutsetningerog med hvilkeressurser.Dette reiser
også spørsmålom i hvilkengrad Forsvatet kan stillebetingelserfor at det ytes bistand.

En avkLaringav dissesporsmåleneer sværtviktig for hvilkeprioriteringerpolitiet skalgjore
innenfor beredskapsområdet.

Oppsummering

Etter Politidirektoratetssyn gjelderlovforslagetet område som er svært sentralt for det
sivilesamfunn og den siviletvangsmakten.Politidirektoratetvil tilrådeat lovutkastetikke
behandlespolitisk for mange av de sporsmåleneutkastet reiser er langtbedre utredet og
nærmere drøket.

Etter direktoratetsskjønn er lovutkastetmed forarbeidershk det fremgårav høringsnotatet
preget av manglersom bør kunne rettes opp gjennom politietsdeltakelsei det videre
lovarbeidet.Juridiskeog prinsipieltviktigespørsmålcr oversett eller i det minste
overfladiskbehandlet. De konkrete forslagtil lovtekst synespå flerepunkter lovtekniskikke
å holde mål.

Globaliseringog samfunnsutviklingenfor ovrig mcdforer nye utfordringer for
myndighetene,både innerdandsog utenlands.Militærbistand til politiet burde etter vår
oppfatning utredesbredere og grundigerei et større perspektiv.Herunder burde en se hen
til tilfellerder det kan væreaktuclt at Forsvaret og politietsamvitker,samt se nærmerepå
om det forhold at Forsvaret i økende grad deltar i internasjonaleoperasjonerav
rettshåndhevendekarakterbor ha betydningfor utformingenav regelverket.Håndteringen
av trusler i cyberspaceer et annet eksempelpå et praktiskviktigområde hvor det er behov
for en rolleavklaring,og hvor det kan tenkesat det bor utvjklesandre former for
bistandskonseptog samspillenn for ovrig.

Konklusjon

Med grunnlagi Politidirektoratetsegnevurderingerog de vedlagtevurderingene fra
særorganog politidistrikteneer vår anbefalinger at lovforslagetslikdet nå foreliggerstillesi
bero, og at det iverksetteset ytterligereutredningsarbeidfør en lovproposisjon sendes
Storttnget

Vedlege:  Høringsuttalelserfra Kripos og politidistriktene

Gjenpart:Justisdepartementetv/Politiavdelingen,Politidistriktene,Særorganene,FOH
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Horing - ny Inv 0111forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag ug

forsvarcts bistand til politiet

I laugaland og Sunnhordland pdirithstrikt stotter at der marbeides li W om I wsvarets ansvar

for a avverge luftbarne rerrorandag og om Forsvarets histand til p<dirier Vi anser ikke en

I. fesung som notkendig i henhold til <;runnlovens 99 anner ledd, men notter at dette

fremstar stm, fornunig.

Der er viktig å ha bdelige grenser niellotu polifiets og Forsvarets oppgaver og

ansvarsområder. Det er samtidig vikrig å sikre at etalene har cvne og mulighet til sanmdwid

tan sant funnsviktige ttppgaver.

Lovforslagets forste del

Vi har ikke innstgelser ril lovforslagets tekst. De erablene vardings- og

hatuhenngsprosedvrer er sikkerhetsgradert ttg kan ikke tamaks her. Vi sunter tlet scall er

infort i horingsnotatem punkt 3.5.1 om prtmedvrer som sikrer sa god sam<trdning av

handteringen stml muhg

Lovforslagets annen dcl

Vi henviscr ni horingsnorarem punktinndehng for vare besvardser og kommemarer.

l'kr 3. mener der er beluw fiw å skille pa uhke fiwnler fin bandhevelsesbistand i

akune sintanoner for a oke sannsvnligheren btr at zaktiske tiltak kan iverkt,eues i ride. Der

bor etter vart syn embleres terskelhendeker der handhevelsesbistand kan iverksettes i

benludd til standardiserre remingsbnier selv om den fiwmelle bistandsanmodningen er

under saksbehandling.

Prr Der b >r ttpreaholdes et klan skille melltm ivtle og miliktre lIppgaver.

stotter at I å wsvaret Ikke bor palegges a utfore flere oppgaver direkte rebtert til

krimmaluembektempelse. Der er likevel viktig ar bistand bhr girt raskr og effektivt i benhold

ril behov og anmodning fra pditier selv om det kan va:re uklart hvilken situash m man star

Imverfi ir. I akure situanoner vil det være sannsvnlig at man i en periode vil ha et

ufidIstendig infonnasil msbikk. Dette In>r i seg selv ikke fiwsinke bedumingsprosessen

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt



3.5.2.1.1:Å lovfeste etterreinings- og sikkerhetsbistand fremstår si ni hensiktsmessig

Samarbeld og Instand dette ionnider bor være tvdelig regelswn, men samtidig gi rom fl

a benvttet samfunnets samlede ressurser for å avverge eller reduscre konsekvensen av

samfunnsfarlige bendelser.

Pk13.5.2.3.1.Vi forutsetter at det å ta bon henvisningen ni kvsnakrkwens 17 i

lovforslaget ikke hindrer Forsvaret i a benvt w Kvsaakrens ressurser nar prditier anmoder

horsVaret om bistand.

Den direkte bistand si ni Kystvakten tradisjonelt har gili politlet pa områder som er

sammenfallende eller svært mer Kvsrvaktens pritmeroppgaver kan etrer vUrt an viderefores

med bjemmel i Kvsakdoven.

Departementet sier i lumingsnotatel at de vil ga gienmffil kvavakdoven med forskrift for a

vurdere vuerbgere bestemmelser om saksbehandling. Vi au lo II eller helst

Kystvakten selv kan beslutte i vw handhevelsesbistand etter eksempelvis smabathwen nar

politict amnoder om detre utover den handhevelse srmn allerede cr fillagt Kvstvakwn i

sniM):nlm-en. Denne type bistand anser vi ikke har beluw for vuerhgere saksbehandling.

l'k stotter at lovforslaget eksplisitt tar med begrepet materiell som en

bistandsfinm. Ilistand i form av nuteriell silln prdifiet selv kan operere bor etter vart syn

allfid kunne behandles ener reglenc for alminnelig bistand. For særhg eksponen matericll

kan dette fiwumene ar materiellet merkes slik ar det fremgar at det er pohnet som benytter

dette.

11,1/3.5.2.5: I kfisesituasjoner bor der ikke kreves at poliriets ressurser flmst skal vrere vurdert

som unomt eller til i være utilstrekkelig. I uwen bor der for ut formes i samsvar med

presiseringen av bistandsinstruksen i Ilnrsvarsdepartementets skriv av I I. oktober 2012.

Pkr 3.5.2.6: Ikr vil formentlig allrid være en fordel at bistandsanmodningen inneludder

spcsilikasjon av hva man foenter at Forsvaret konkret skal kunne oppna med bistanden.

Det er hkevel paregnelig at akutte krisesituasjoner kan ha strmt infomiasjonsunderskudd.

Amnodende politimester lum saledes kunne bli fildelt bistand selv ni siruasjonsInIdet er

dynamisk og det kan være uklarheter i forbold til hvilken innsats det kiinkret er belu w for.

Særlig Forsvarets spesialstvrker In Ir kunne underlegges akruell politifilester selv om det

k  mkrete oppdrag er ukjent pa fidspunktet anmodningen fremmes. Det samme gjelder

transport- og innseningskapasiteter. lov teksren eller de LLCfullende bestemmelser bf )1" ikke

begrense muligheten til i fiwberede akutt innsats i ulike og i il dels ukjente

hendelsesscenarier.

l'kt 3.5.2.7: Nar borsvarer mer bistand til pditiet cr det etter vårt syn naturhg at politiers

vapeninstruks legges il grunn for tjenesteutforelsen. Forsvaret har likevel en annen

opplæring c g andre vapen cnn pollliet. Nar Forsvaret gir bismnd de nodvendigvis

benvrte de kapasherer de har. Nar Itoraaret skal bidra med kapasiteter prdirier ikke har, kan

dette innbefarre helt andre vapennper enn det polidet besitter. Der kan i gitte sit uasgmer

være helt vesentlig for resultatet at Forsvaret fim eksempel kan benytte sjo- eller luftmilitære

vapen.



Selv i simasjoner der I. usrarer supplerer pohtier med forsterkning tig uthokknber dl vakt

og sikringsoppgavcr fremstar det i utgangspunktet i nu lite hensiktsmessig a endre pa det

vapenoppmålet som Forsvarets personell ef oppsatt med og trellt pa. Den regulering av

dette som er nodvendig i den enkelte situasjon bor fremgå av tudnimesrerens

bevalmingsordre og ikke i lov eller forskrift.

Vi stoner fiir ovrig beslumingen om a utrede muligheten for a harnamisere de ro etatenes

regelverk fiu bevapning cig vapenbmk.

Øvrige forhold
Pkt 4.2.3.1: "Fil ,§9c (lov(mslagets Ge): Teksten som beskriver gjeldende ren i forhold til

"bistandsinstruksen" beskriver at det er et stort amall bistandsoppdmg fra l'orsvaret til

pAitier for a fierne eller uskaldeliggjore eksplosiver og lignendc. Vi har ikke ionsigeher til at

dene genereh fastserres som alminnelig bistand og saksbehandles i henhold til dette.

DLI er hensikt 	 ssig ha samme saksbehandling og foungangsmau enten saken angar

sævile eller milikere eksph Mver. Det bor imidlerrid være rvdelig n klar«,g kmumunisert i

underlagsdokumenter at I. gsvaret har primæransvaret for fierning og uskadeligajoring av

milikere eksplosiver og lignende, herunder etterlatenskaper fra krigshandlinger.

SgAkilAndler:

I:dgar Manne.:

52868205

Med hilsen

ron .ekkingstad

lilpgfilimnier
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Ny frist - Horing - ny lov om forsvarets ansvar for å avverke Inftbårne terroranslag

og forsvarets bistand til politiet

Det vises til horingsnotat av I 1.7.2013 som omhandler ny lov om forsvarets anssar for å

avverge lutlbårne tenoranslag og forsvarets bistand til politiet.

Van horingssxar er konfanet og dreier seg om Foisvarets bistand til

Forsvarets bistand til politiet

I horingsutkastel sies del: ''Grunnlovens § 99 annet ledd forbyr bruk av niilitæ r makt

overfor borgenw uten hjemmel i lov. Det er imidlertid lang oz fast praksis for at dagens

former for bistand, slik disse er beskrevet i bistandsinstruksen-alminnelig bistand og

Kmdhevelsesbistand. faller utenfor det alminnelige grunnlovsforbudet. For dagens typer

bistand er derfor lovforankring ikke pakrevet7

Vi er noe i tvil om dette faktisk er riktig. Grunnloven § 99 omhandler kun militær

maktbruk, så det er helt klart at Alminnelig bistand- og •Tmerretningsbistancr falkr

utenfor. Dcl har etter vår kunnskap heller aldri vært hevdet at slik bistand kan tenkes å

være i strid med Grunnloven § 99. Av sanune grunn ser vi heller ikke nodvendigheten av

en lovregulering av disse bistandstypene. Dette stilIti SL dog annerledes ved

handhevelsesbisiand.

FIAndhevelsesbistand

Nar det gjelder handhevelsesbistand. kan det muligens tenkes situasjoner som kan

komme i kordlikt med Grunnlo  en. Det er i hven fall flere kompeteme jurister som

mener det. Vi kan ikke gå inn p en utreding av hvor langt forbudet i Grunnknen § 99

annet ledd rekker, men vi mener at dette bor utredes nærtnere.

Gudbrandsdal politidistrikt



Avhengig av hva en utredning kommer til kan del av nevnte grunn være fornutfig å

lovregulere håndhevelsesbistand fra Forsvaret til politid.

Hvis man beslutter å lovregulere håndhevelseshistand, hor det gjores i politiloven. Da er

det den myndighetssektor som mottar histanden og er ansvarlig for operasjonen, som

også forvalter loven.

Etterretnines- o sikkerhetsbistand

Vi kan ikke se at man bør detinere enerretningsbistand som en egen foon for histand.

Man bor ikke komplisere sambandlingen mellom Forsvaret og politict yuerligere ved å

konstruere en -11)- bistandsform.

Det er uklart om etten-etingsbistand skal gis til PST eller del ordinære politiet. Det kan

synes som 001 man primært har PST i tankene. I så fall vil det i en skarp terrorsituasjon

hvor politiet trtr håndhevelsesbistand fra FoNvaret. bli uklare kommando- og

ansvarsffirhold. Det kan ikke være slik at sjef PST er ansvarlio for

enerreunngshislanden, mens politimesteren er ansvarlig for håndhevelseshistanden og

aksjonen for ovrig.

Hvis politiet etter gjeldende praksis ffir eksempel får håndhevelsesbistand pga en

terTorsituasjon på sokkelen. folger etterretingsbistand med. Dette fungerer utmerket og

bor ikke endres. Det er heller ikke i konnikt med Grunnloven.

Denne ffirmen for histand folger etter gjeldende ren de generelle formene for histand. Vi

kan ikke se at det verken er behov for eller onskelig å etablere spesielle regler for

etterretningsbistand.

Avsluttende kommentar

Vi mener at horingsnotatet ikke er av en slik kvalitet at det kan legges til grunn for en

lovforankring som foreslått. De grunnleggende temaene som vi har nevnt. bor utredes

bedre. for man går videre i prosessen. Av denne grunn går vi heller ikke inn på de

enkelte bestemmelsene.
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Høringsuttalelse - ny lov om forsvarets ansvar for a avverke luftbårne
terroranslag og forsvarets bistand til politiet

Jeg viser til deres brev av 07.08.13 hvor det ble gitt frist til 24.09.13 for hotingsuttalelse.

Romerike politidistrikt har poliffinessig et primarransvar for Oslo lufthavn som er landets
hovedflyplass. Alvorlige hendelser knyttet til luftfart i Norge vil derfor ofte, direkte eller
mcbrekte, berore OSSsom polinmvnclighet.

Poliddistriktet har tidligere handtert 3 fkkapringer. Disse skjedde i 1993, 1994 og 1996.
Surlig i de to forste var forbandlinger med gjemingsmenn en avgjorende del av losningen.

Slik vi oppfatter lovforslaget vil forsvaret ha full myndighet over simasjonen så lenge et
kapret fly er i norsk luftrorn selv om formrilet med kapringen er ukjent. Et slikt scenarium
vil blant annct reise sporsmål om iverksettelse av forhandlinger med gjemingsmenn og/eller
motta henvendelser fra disse om forskjelhge krav.

Polittidisaiktet anser det som viktig at detaker rundt shke sporsmal blir grundig utredet og at
ansvar og myndighet ikke fragmenteres slik at gode beslumingsprosedyrer vanskeliggjores.
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Horing - ny lov om forsvarets ansvar for å avverge Inftbårne terroranslag og
forsvarets bistand til pcditiet

Det viscs til horingsnotat av 11.7.2013 vcdrørende ny lov om Forsvarets ansvar for å
avverge luftbåme terroranslag og Forsvarets bistand til politiet.

Vi har to helt korte bemerkninger til forslaget:

For det forste er det forholdet til Grunnloven. Det heter i horingsutkastet at:
"Grunnlovenv § 99 annet kdd Jarbyr bruk ar militær makt ovedbr borgerne men

Nenimel i lov. Det er imidlertid lang ogfast praksis fir at dagens former fbr histand
slik disse er beskrevet i bistandsinstruksen - alminnelig histand og handbevelsesbistand
faller menfOr det alminnefige grumilovforbudet. For dagens Oper bistand er derfor
lollorankring ikke pakrevet.''

Grunnloven § 99 forbyr kun militær maktbruk overfor sivilbefolkningen, så synes 1dart
at "Alminnelig bistancr og "Etterretningsbistand" faller utenfor. Det har etter vår
kunnskap heller aldri vært hevdet at slik bistand kan tenkes å være i strid med
Grunnloven § 99. Det synes derlbr unodvendig av en 1ovregulering av disse
bistandstypene. Når det derimot gjelder håndhevelsesbistand kan det muligens tenkes
situasjoncr som kan komme i kontlikt mcd Grunnloven, dettc synes ikke utredet I
forslaget oa vi mener derfor at en slik utrcdning bor foreligge for man vedtar loven.

For dct annet mener vi at gjeldende bistandsinstruks bor evalueres grundig med
kompetent personell fra Forsvaret og politiet og som har erfart faktisk bruk av
instruksen, for man beslutter å viderefore hovedinnholdet av denne til formell lov. Så
vidt oss bckjent er ovelse "Tyr" evaluert grundig, men vi kjenner ikke til at
bistansinstruksen er evaluert spesielt. Ellers bemerkes det at gjeldende § 5 annet er
utelatt i ny lov. Det synes vi er bra, uten at del for så vidt fremaår i forarbeidene hva som
er begrunnelsen.

østfinnmark politidistrikt



Fordi vi er av den oppfatning at unedningen ikke er god nok, a står vi fra å gå inn på de
enkeke bestemmelser i forslaget til ny lov.
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HØRING —NY LOV OM FORSVARETS ANSVAR FOR A AVVERGE
LUFTBARNE TERRORANSLAG OG FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

1 Innledning

Jeg viscr td oversendelsc fra Politidnektoratet 7. august 2013 av horingsnotat fra Justis- og
beredskapsdepanementet om forsbg til nv lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbarne
terroranslag og l'orsvarets bistand til politiet. Vart svar folger folgende kronologi:

I Innledning  1
2 Grensen meihmn Forsvarets op,politieo oppgaver
SI l•SN'at•l s rolle ved luftharne rermranslag 3
4 Forlu fidet fil Grunoloven og folkeretten 5
5 Vdkårene for bistand 


5. 1 Ilvfilse politioppgaver kan gjennomfores med Idsland fra Forsvare0. 6
542I hvilke situasjoncr kan pohtier soke bioand fra 15novar& 


6 I Iva klagsbisund kan Forst arei
6.1 Normere om de ulike hisundsformene 8
6.2 N:ermere om bevxpning 9
6.3 Normere om annet materiell 	 9
6.4 Generelt om grannlaget for Forsvarets nthghet i hisondsoppdtag 10
6.5 Nonnere om pobdmvndigher  1

7 Ltdamting ng opplaing 	 17
7 .1 Getierelt 	 12
7.2 Nærmere om opers trening 13
7.3 Nærmete om v5peninstrukser  14
7.4 Na:rmete omopplsoing i polil iei renslige rammebetingelser og metoder 

7.5 Ordremyndigheh ansvar og selystendighei 	 15
7.6 Prosedyrer for hehandling ae histandsanmodninger  15

Kapasitet ho..s VOIMIter 


9 Annet  16
10 Oppsummering 17

Oslo politidistrikt

9 Polilimeilen Gemk:Cronlardeleirel 44, 0190 acto
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Oslo politidisirikt er positiv til en lovregulering av Forsvares bistand til pohtiei. l'orsvaret

er en viktig bistandsressurs for politiet og var ippfatning er at nuomebetingelsene for slik

bimand best reguleres i formell bv.

Oslo sktickstrikts storste innvending mor det foreliggende forslaget er at det lar for mange

praktiske og prinsipielt viktige sporsmn1 bli stnende ulost eller usikre. Det skaper usikre

rammebetingelser, noe som er uheldig fin- et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom

og Forsvaret.

Sporstualet om Forsvarets bistand til politiet reiset slik ()slo politidistrikt scr det, rettslige

sposmal pà flere nivaer.

11.tgrunnleggende sporsmal cr hvilke oppgaver som er polidets primæransvar og hvilke som

er Forsvarets primferansvar. 1M avklaring av dette sporsmakt er nodvendig for à kunne ta

om man belinner seg i en simasjon hvor I usvaret bisSr politiet, eller handler ut

fra eget primæransvar.

Nar det foreligger en bistandssituasjon kan problenistilhingene grov I sett deles i tre grupper

— toen vanntette skott i mellion.

Den forste gruppen av problemmillinger er sporsmal pa et konstimsjonelt og folkerettslig

niva. Denne gruppen omfauer problemstillinger knyttet til hvilke krav Gmnnloven 99

annet ledd, og Norges folkerettslige forpliktelser stiller til den issj<male reguleringen av

bistand fra Forsvaret til politiet.

Den andre gmppen av problemstillinger knytter seg til vilkatene for at Forsvaret skal kunne

gi bistand. Her cr det rre hovedproblemstillingen I Ivilke politroppgaver kan mfores med

bist:md fra Forsvaret? I hvilke situasjoner kan politiet scilte bistand fra Forsvaitt? I Iva slags

bistand kan Forsvaret gi politiet?

Den tredje gmppen av problemstillinger er sporsmil knyttet til den maktiske

gamlunuforingen av Forsvarets bistand til jokiier, herunder sporsmal om begrenset

politimyndighet til forsvarspersonell, sporsma1 om beva:pning, sporsmal om

instruksjonsmynclighet og kontroll, sporsmal om i hvilken grad Forsvaret kan sette

betingelser ku biscand, sporsmal om infornlasjonstaveksling, spinsmal om

beslutningsprosedyrer og sporsmM om planverk, opplæring og ovelser.

Oslo politidistrikt mener at de ovennevnte problemstillingene burde vært undergitt en langt

grundigere behandling enn det som er tilfellet i lovforslaget. Lovforslagets I I apner

riktignok fot at Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet kan gi

utfyllende bestemmelser til li>ven, men flere sporsmal er sa praktisk og prinsipielt viktige at

de burde vært regulert i loven.

Lovforslaget er frensatt av Forsvarsdepartementet, og etter det Oslo politidistrikt kjenner

til er forslaget usrbeider av en gruppe hovedsakelig bestnende av personer med bakgtonn

fra Forsvaret. Sa vidt vites er det ingen med bakgrunn fra politict og erfaring fra

bistandsoppdrag representert i utvalget. Dette er i tilfelte en svakhet av vesentlig karakter.

Dette bærer ogsa forslaget preg av, ved at det i Iiten grad tar utgangspunkt i polidets

situasjon og behov. I pkt. 2.1 om arbeidsgruppens sammenseming og mandat, cr det kun

inntatt seks linjer vist til at det er nedsatt en "arbeidsgruppe". Mandatet er oppgitt å være å



"unede lovfonnkringssporsmMet, samt utarbeide forslag til Imforankring av
bistanthinstmksen. Invforankringen er senere beshmet utvidet til også a gjekle Forsvarets

ansvar for a avverge luldrarne terroramlag og fra dette tidspunktet ble

Utenriksdepartementer med i arbeidsgruppen".

Det syncs ikke å være vist til arbeidsgruppens droftelser og konklusjoner i der forcliggende
honngsforslaget. Hvilke kvaliteter eller mangler pa sadanne som har danner grunnlag for
departementets lovforslag cr relevante faktorer i en horingsrunde på en lov av sa vidt stor
samformsnwssig betydning, og hvor horingsnotater er kortfattet. Det cr etter Oslo
politidistrikts oppfaming uheldig at arbeidsgruppens rapport som I roravarsdepartementets

Inwingsnotat bygger ikke engang synes a være tilgjengelig.

Det er illustrerende at lovens •inel Iwgynner med "...Eusvaren ansvar for å avverge

wrroranslag...-. 1-Ittvar oppfaming burde lovforslaget vært fremmer av Junis- og
beredskapsdepanementet og det burde deltatt personer med bred polittbakgninn og særlig
erfaring med bistandsoppdrag.

2 Grensen mellom Forsvarets og politiets uppgaver

Spin - sxMilet om grensen mellom oppgaverhrusler Iwor politiet har primæransvaret og hvor
Forsvaret har primæransvaret oppstar forst og fremst i forbindebe ved omfattende
terrorangrep, og særhg der gjerningspersonene har liten eller ingen tilknytning til Norge. En
avklaring av dette sporsmålet er nodvendig fiir kunne ta stilling til om man befinner seg i
en siruasjon hvor l'orsvaret bistar politiet, eller handler ut fra eget printetnnsvar.

Problemstillingen er nevnt i horingsnotatet pkt. 3.1.1.1, men Oslo poliiidistrikt savner en
mennere droftelse av denne problemstillingen fordi den er helt avgjorende for hvem som
har ansvaret for a beslutte og gjennomfore nodvendige tiltak - og hvilken rolle de adike
aktorene hat Forsvaret som histandsressurs til polinet eller politiet ston bistandsressurs til
Etu-svaret?'

3 Forsyarets rolle ved htftbåme terroranslag

Oslo ruAitidistrikt mener at spcwsmåletom Forsvarets rolle når der gjelder å avverge
luftbame terroranslag (renegade) ikke burde vært inntatt i loven. Der er prisverdig at man
onsker å lovfeste Forsvarets ansvar og rolle for luftbarne terroranslag, men etter vår
oppfatning cr det ikke hensiktsmessig a gj re der i en lov om Forsvarets histand

Det skal ogsa bemerkes at luftbarne terroranslag knapt har skjedd i Norge. Det er derfor
uheldig at en slik ekstraordinær situasjon skal gi navnet til, og utgjore cii betydelig del av en
lov om Forsvarets bistand til pobtiet. Dette sMr i kontrast til den forholdsvis summariske
regulcringen av mindre dramatiske, men desto mer praktiske og vanbge histandsrppdrag.

Hvorfor denne formen for oppgavelosning skal lovfestes slik det er foreslatt er knapt
kommentert i lovforslaget. Hva behover er fin-en lovregulering kontra den gjeldende
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ret cstilstanden synes ikke omtalt overhodet, eller om det er andre lover som er aktuelle som

Ifiemnaelslov enn nærværende.

Der er ogsi flere sider ved den forcslatte reguleringen av Forsvarets ansvar for luftbatne

terroranslag SI ni etter vår oppfatning er ufullsiendig ug uhensiktsmessig. I aw fiæslaget tar

utgangspunkt i det selvsagte og uomtvistede, nemkg at det bare cr Forsvaret som har

operativ kapasfiet til a avverge og stanse luftbarne terroranslag. Det folger natudig av dette

at den nærmere operative ledelsen av et slikt opparag ma ligge hos Forsvaret, og ikke hos

politiet eller luftfarrsnwndighetene.

Viktigere enn sinæsmålet om hvem som praktisk skal gjenmmifore oppdraget er hvem stwo

skal avgjore hva slags situasjon nlan står overfor og hvilke maktmidler som eventuelt skal

henvites. Det at et luftfartov hefinner seg i Infrrom der har adgang til å være i, eller Ikke

svarer pn anrop betyr ikke at det foreligger et luftharet terroranslag. En slik situasjon kan

skyldes teknisk svikt, menneskelig svikt eller handlinger som ikke kan regnes som

terror. llet er tre aktorer som kan ha ansvar og myndighet i en slik siruasjon:

luftfardravndighetene, politier og Forsvaret. :\nsvarsforholdet mellom disse aktorene butde

vært regulert vesentlig kluere enn der som er tilfeller i lovforslaget.

lwftfartoy ma identifisere seg og svare luftfartslwmtroll panrop, og folge de palegg og
anvisninger som gis om fart, hoyde, kurs osv. Av ludfartsloven 9-3 fremgår det at:

Nar bensynet til den offenclige orden eller sikkerhet krever det, kan vedkommende myndighet

palegge ei loftfanoy lande. I indingen skal foreiw smerest mulig. Er ikke annen anvisning gii i . skal

farmyet lande pi attoneste, i nn enlandske landingsplass til allmenn bruk hvor landing et

Kommer et farroy inn i et omrade Iwor lufffart er forbudt, skal farmyei uten opphold forlare

morgdet, pa hurtigsve mate undenette vedkonunende nwndighet ovk for sa vidt myndigheten ikke gir

annen anvisning. brule wermesw innenlandske landitt29dass nl allmenn bruk hvor Linding er

Enerknnuner cl fattov ikke Ivestemmelsene i forste eller annet ledd. bn vedkommende myndighet

ved wangsmidler hindre 11artoyet å fortsette Ilygingen.

Verken lov eller forskrift angir nænnere hva maktbruken bestar i, eller hvem som skal

utfore den. Luftfanstilsynet har redegjort for at det er inngått samarbeidsavdder mellom de

sivile luftfartsmyndigheter og Forsvarek for så vidt på samme tnare som polirict har gjort,

men for denne formen for hisrand er det laget detaljerte prosedvrer for fremgangsmåter og

ansvarsforhold. Bistanden mn kunne handle om å tvinge lufrfartoyetdl å endre kurs, eller å

skyte det ned. Det er lagt til grunn at det i en situasion hvor det cr aktuch a benytte seg av

Forsvaret for "hindre fortsatt flvgning" vil handle om minutter, slik at prosedvrene er

tilpasset derte og ansvar delegert/lagt til Avinor ved flygeledere. Dette avraleverket og

prosedyrene er utarbeidet/godkjent av Sikkerbetsradet for sivil luftfan, sian er opprettet av

regjeringen, og med medlemmer blant annet fra lufrfartsmynclighetene, justis- og

heredskapsdepa wementer, Utenriksdepartementek Samferdselsdepartementet,

Politidirektoratet, Politicts sikkerhetsfieneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Der cr de sivile Itilifartsmyndigheter som har ovcrsikt over luftfartoy, mulighet dl å

identifisere dem og mulighet til kommuniscre med dem. Etter vår oppfatning er også de

sivile luftfansmyndigherene nærmest til å vordere hva slags fare eller trussel er avvik

representerer. I forbindelse med lutiromsreguleringer — for eksempel ved midlertidig

regulering av lufirommet over Oslo — skal ogsn Avinors fullmakter og ansvar fremga. Det er
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også utarbeidet et stort prosedvreverk. Rammen ber er som for politids samarheidsavtale

med l'orsvarel: brisvaret har ingen egen hjemmel til å bruke makt i fredmid.

Oslo polifidistrikt et derfifi cri-crrasket over at da mandatet til arbeidsgmppen ble tavider til

ogsa å omfatte utredning av Iuftbarne terroranslag, var det l'tenriksdepartementet som bk

ansett som den relevante aktmen i arbeidsgruppen, og ikke departementet stun har ansvaret

for luftfart, herunder Inftromsadministrasjon og sikkerher

l'olitiet har bade pa nasrimalt og lokalt niva, generelle bistandsavtaler med Forsvaret. Oslo

pohtidistrikt kjenner ikke il at det er utarbeidet tilsvarende prosedyrer samå det er mellom

sivile luftfartsmyndigheter og Forsvaret. Vår samarbeidsavtale har i utgangspunktet få

begrensninger, men viser i hovedsak til relativt udramatisk bistand. Det er rinkefig at politiet

har behov fiff i fa kjennskap til identitet mv til luftfartov, men det er i mgangspunkter mer

natudig kommunisere med sivile Inftfattsnrindigheter enn med Forsvaret.

Ogsa Forsvaret er avhengig av innhente infin-masjon fra luftkontn)finrindighetene for

tverksettelse av eventuelle tiltak. Hvis man tenker seg en anmodning ul Gfisvaret om

histand til identifisering av et luftfiritoy, vil deue firimentlig anses som idmimich:A bistand.

avskjære et Iuftfartoy ma antakeligvis anses som handberimphishrizd. BEtandsformene har

ulike behandlingsprosedvrer.

Kort oppsummen er dagens situasjon preget av uklarhet med hensyn til hvem stun beslutret

tvangstiltak mot luftfartov og hva som er det reuslige gaulnlaget og de rettshge rammene

for maktbruken. Det finnes taktiske og operasjonelle pn)sedyrer for samarbeidet ntelkun de

sivile luftfarismyndighetene og hnsvaret, men ikke tilsvarende prosedvrer for samarbeidet

mellom politiet og Forsvamt.

I horingsnotater (pkt..3.5.Dunderstreker depanementel "...viktigheten av at det dableres

gJale ruriner for samhandling mellom departementet og etaler som p ulike sett vil være

involven i en slik simasjon". Dette er sclvfolgelig riktig, men ikke tilstrekkelig. En sa

omfattende maktbruk som det kan være tale om, burde hatt en mve klarere reguknng av

ansvar og prosedvrer i forma lovs form.

Oslo polifidistrikt er kjent med rundskrive 2013/011 fra POD som gjelder

varslingsprosedyrer ved anslag mot flysikkerbeten. Rundskrivet er viktig, men gir ikke

nodvendig avklaring av ansvar og beslutningspooetlyrer

4 Forholdet til Grunnloven og folkerenen

Oslo politidistrikt savner en droftelse av forholdet til Grunnloven og folkeretten.

Bruk av militære ressurser mot sivile i fredstid reiser problemsfillinger av

statsforfatningsrettslig og prinsipiell karakter. Disse burde vætt droftet grundigere nar det cr

valgt å Invregulere Forsvarets bistand til politiet.

Det gnmnleggende — og omstridre — sporsmalet om hvorvidt dagens bistandsinstruks

oppfyller Grl § 99 annet ledds krav om "... i loygivIfingen Itestemte Fonner..." antas i

bovedsak a bli lost ved at det n gis en formell lov. Det gjenstar imidlertid fortsatt sporsmM

om hvorvidt Grl § 99 annet ledd tepresenterer skranker for hva slags bistand Forsvaret kan

yte polifiet, og om det kan udedes bestemte krav til lovgivningen om dette. Kan politiet



be om bistand til enhver politirippgave, eller vil det nere begrenset til visse oppgaver? Nla
det stilles teerskiltekrav til situasjonen for at bistand skal kunne gis? I r det skranker for
hvor stor grad av sehistendighet kiorsvarel kan fa dl gjennomforingen av histandsoppdrager?
Aledforer grunnloven er krav til lovens klarhet og presisjonsniva nar det gjelder shk bistand?

Tilsvarende problemstillinger oppstar i forhold til folkererten. Særlig aktuelt er sporsmålet
om klarherskravet som folger av Den Europeiske NIenneskerertskonvensjonen (EN1K)
stiller krav ni innholdet i den norske reguleringen av slik bistand.

Tidligere hoyesterettsjustifiarius Carsten Smith ga i en kronikk i Afienpristen 18. juli i at-
uurtikk for at bruk av militær innkt mot sivile reiser viktige sporsmal om maktfordelingen
mellom Storting og regjering, og om borgernes reussikkerhet. Han mener lovutkastet går
for langt i a gi "forhandstillatelse" til bruk av slik inilira r makt. Det er sterligbestemmelsen i
fitkastes 5 siste ledd, hvor Forsvarsdepartementer gis nundighet til ii beslutte bistand
utenfor de tre formene for bistand som er sterskilt regulert i utkastet kapittel 2-1 han er
kritisk til. Oslo politidistrilit deler denne oppfatningen.

Smith mener rssa at Forsvaret ikke Intr kunne bista politiet med handtering av
demonstrasjoner og sivil ulvdighet, i hvert fall ikke basert på en så generell loyfullmakt som
den foreslatte. Oslo polifidistrikt vil ikke utlukke at det vil kunne være rikrig å bruke
Forsvaret som bistandsressurs ogsa ved handlering av opptover, men den nærmere
avgrensingen av nar og hvordan detre skal skje burde vært beskrevet mve klarere i loven.

Vi viser ogsa til et innlegg av advokat dr. juris lkjorn Stordrange i Dagens Næringsliv 25. juli
2013 hvor han gir uttrykk for mange av de samme synspunktene soln Smith.

5 Vilkarene fot bistand

5. 1 flrillwpolitioppgarci- kan gjennomfores med bistand fra Forsraret?

Invforslaget drofter i liten grad om Forsvaret kan bistap titlet med enhver politioppgave,
eller om tha finnes politioppgaver hvor Forsvaret ikke kan være en histandsresurs, eventuelt
at vilkarene for a soke bistand fra Fotsvatet er strengere for bistand til visse polifioppgaver.
Dette burde vært gjort. Bistand til visse typer politioppgaver er lite kontroversieb. Det
gjelder blant annet sok og sikring ved ulykker. lkistand til a sranse og avverge terrorangrep,
hvor politier ofte vil være avhengig av Iktrsvarets materiell kompetanse, er heller ikke
spesielt mnstridt.

Det vil være langt mer betenkelig å benvue Forsvaret til handtere demonstrasjoner og
opptoter. Et cksempel er de sakalte Gaza-demonstrasjonene i Oslo vinteren 2008-2009.
Flere ganger denne vinteren var det store demonsurasjoner i Oslo med personer som
sympatisene med innInggerne i Gaza. Demrinstrasjonene var tidvis niklsomme, nien det
var få tilfeller av vold. Mange av demonstrantene var sviert unge. Disse demonstrasjonene
var meget krevende à handure og tæret betvdclig pa politiets ressurser. Kunne Forsvaret ha
bistatt polinet til handtere disse demonstrasjimene? Kunne hvilke srmithelst mannskaper
fra Forsvaret i sa fall bistatt, eller bare mannskaper med spesiell opplæring? I Iva slags
materiell og utrustning kunne bistandspersonellet eventuelt benyttet?
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Oslo politidistrikt ville se det scim meget problematisk inn siddater, mcd kun militær

opplæring, og i militære uniformer i Osha ble brukt til å stanse mindrearigc demonstramer

som prinesterte mot nettopp bruk av milifier makt mot sivde i Gaza.

Lovutkastet 9 tredie ledd berorer problemstillingen:

per:Jonell rblrom lun-edregel ikke bli ran td valet. og sikting ,ppdrag Mmi kan innebrde

inogripende overfor rwdbefoliningen. Unmak gjelder for Lndkevekerldrund ellee kariliel 3.

Denne fonmileringen etterlater for mve tyil til å viere en forsvarlig reguleting av

problemstillingen. I or det finste er det ikke klatt hva som ligger i resenasionen "som

hovedreger. Hva er dIstrekkelig begrunnelse til å fravike denne lu wedregelen? For det

andre er det gitnt unntak for handhevelsesbisland. Hvor for er det gitt et generell unntak for

handhevelsesbistand når det er dcn bistandsfinmen som innebærer storst grad av

maktutovelse? Det er mulig tukastet er fonnulert med tanke på den situasjonen at Forsvaret

histår politiet med å pagripe en person mistenkt for terrorhandlinger Of utkastet 7 forste

ledd bidistav a anncn setning), men slik det er formulert fiwner bestemmelsen inve videre

enn dette.

1 den grad det er el politisk onske at Forwaret skal kunne bistå politiet med å handtere

denumstrasioner, sa burde det vært regulen — i lovs form - slik at det var meget tvdelig,

både fin poliriet. Forsvaret og publikum bva som var rammene for slik bistand.

Probleminiffingen er ikke uaktuell. llet er flere eksempler fra nabolandene vare pa

demonstrasioner og opprover som har satt politiet kapasint under stort press. Eksempelvis

I :1'-toppinotet i Goteborg i 2001, klimatoppmotet i Enbenhavn i 2009 og opptovene i

bvdelen I lusbv i Stockhohn i mai 2013.

Hvis Norge far liknende hendelser vil sporsmalet om bistand fra Forsvar fon kunne bli en

aktuell problemstilling. En natudig forstrielse av ordlvden i utkastet 7 bokstav b tilsier at

slik bistand er innenfor loven. I Ivis der cr tilsiktet burde de rettslige rammene vært

beskrevet mve tydeligere enn det senn er

Det er beller ikke uproblematisk a bmkc Forsvaret i forbindelse med etterforskning av

ordirevr kriminahun, eksempelvis til giennomforing av pagripelser og ransakinger. Man kan

ogsa stille sporsmalet om politiet kan soke bistand fra Forsvaret td forelwggende arbeid,

cller politiets ulike kontroll- og tiliwnsoppgaver.

Angivelsen av de uhke bistandsfomiene i utkanet 6-8, som det fremgar av horingsnotatet

er ment unommende, gir noen foringer for livilke politioppgaver det er adgang til å bc om

bistand fra Forsvaret. Bestemmelsen i .55 siste ledd som åpner for at histand ogsa kan gis i

andre tilfeller urbuler imidlenid betydningen av denne oppregningen. I pkt. 3.5.2.1 i

horingsnormet cr det en meget konfattet droftelse av srmwsmiler om hmk av Forsvaret til

euerforskning. Det fremstar som uklart for Oslo politidistrikt hvor grensen for hvilke

politioppgaver som kan giennomfores med bistand fra Forsvaret gar. Disse sporsmålene

burde vært undergin en grundigere behandling og fortrinnsvis en nanmere regulering i selve

loven.



52 1 hvlike situasjoner kan politiet soke bistand fra Forsvarcr?

sporsmal cr i hvilke situasioner politiet har adgang ni be om bistand fra

Forsvaret. lir det krav om en ekstraordinier simaspnl, krav om at pobtiets ressurser er

uttomt, at politiet ikke besitter ressursene som ettersporres eller er det tilstrekkelig at

politiet finner det mitig av andre grunner?

Dette er delvis regulert i utkastet § 9 hvor det heter at det er en fonasetning at "...1:orsvaret

bidrar til at politiet kan lose sitt oppdrag pa en bunigere og mer hensiktmessig

Ved fiakindsplanlagt bistand er kravet at politiets ressurser nonnalt skal være uttomt eller

mihnekkelige for det sokes bistand. Oslo politidistrikt synes deue er et godt vagangspunkt.

generelt krav om at politicts ressurser må være tatonu eller milstrekkelige ville lagt listen

for bistand for hovt. Politiet vil ofte ha behov for a holde tilbake noen ressurser for det

nIfellet at det oppstar nve hendelser som ma handieres. Det være svain uheldig om

dette skulle medfore at politiets ressurser ikke ble ansetr som uuomt og m det derfor ikke

var adgang til å fa bistand fra Dasvarer

Vi savner itnidlertid en mer inngående droftelsc av denne problemstillingen.

6 Hva slags bistand kan Forsvaret gi?

Nawnere on, de ulikc bisrandsformene

I lovforslaget er histanden delt i tre grupper. Oslo politidisnikt synes det er hensildmessig å

ha en inndeling av bistandsfonnene. Klassifiseringen av bistanden har betvdning for bl.a.

adgangen til å bruke forsvarspersonell mot sivile, hvor hovedregelen er at dette kun kan skje

ved handhevelsesbistand (utkastet ;?.9, siste). Sek om det ikke er inntati i lovens amas det at

klassifiseringen ogsa vil ha bendning for hvilke beslumingsprosedvrer som skal folges, slik
det er i dagens bistandsinstruks. lkr er ikke gjort noen kohling mellom npen bistand og

hvorvidt det skal tildeles begrenset politimyndigher, men horingsnotatet nevner

objektsikrbig (håndhevelsesbistand) som cl eksempel pA bistand hvor det er narurlig a tildele

begrenset politim}ndigher.

Virkeligheten er imidkrtid mer kompleks enn lovens beskrivelse av de ulike

bisrandsfonnene. Nocn bistandsformer vil ligge i grenseland mellom de ulike

bistandsformene. Eksempler pâ dette er

Bistand til sok og redning i et ulykkesomrade hvor publikum og presse ikke

respekterer politiets sperringer. I en slik situasjon vil det være behm for å brukc

politimvndighet og eventuelt makt for sikre onuader Slik bistand vil i

utgangspunktet være alminnelig bistand etter § 6 forste ledd bokstav b, men

forutsetter maktmidler som normalt tilligger handbevelseshistanden.

Vakt og sikring av litc risikoutsanc objekter. I forbindelse med evakuering av storre

områder kan det vaire aktuelt a ba vakthold ved butikker og andre lite risikoutsatte

objekter for a hindre plyndring og hærverk. I disse situasjonenc vil

vaktmannskapenes viktigsre funksjon være forebyggende tilstcdeværelse hvor hruk

av makr er lite aktuelt. Vd dette fortsart regnes som håndhevelsesbistand?

flansporibistand som er nodvendig for at politiet skal kunne gjennomfore

pagripelse eller annen maktutovelse. Hehkopter som ren transponsuate vil trolig
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ngnes som alminnelig histand, men herdtttpler stma ildstotteplattform vil regnes

som handhevelseshimand. I ler kan det lett ttppstit grastmer.

Oslo pornidistrikt mener ikke nodvendigvis at loven skulle være mer detabert omkring disse

histandsfortnene, men at disse grammene Ix w drones nærmere i forarbeidene tal loven.

Oslo politidistrikt er usikker på hensiktsmessigheten av å ha etterretningshistand som et

eget punkt, og også pa den (oresktue reguleringen, som innebærer begrensninger i forhold

til hvem wsvaret vil forholde seg til, og i hvilke situasjoner Forsvaret vil bista.

Begrensingene synes ikke hensilttsmessige. Oslo politidistrikt viser ull de merknader

vedrorende deue som vi er kjent med er fremsatt fra Kripos sin side.

62 Nawnere om bewepning
Sporsnrfiet om bevæpning er etter Oslo politidistrikts svn ikke tilfredsstillende lost i loven.

hwedregelen i dag (bistandsinstruksen ( 6), som viderefores i lovforslaget cr at politiets

vapeninstruks skal legges til gmnn for histandsoppdraget, jf konunentarene til 10.

I1t sporsmal er hvilke vapen Forsvaret kan benvue i histandsoppdrag. Mange av Forsvarets

standardvapen er andre og tyngre enn politiets standardvapen. Det ben-r at enkelte

vapentyper ikke er godkjent for bruk av polittet etter vapeninstruksen (fra 1989), selv om de

er sanunenliknbare med pobtiets vapew Andre våpen, og da stedig Forsvareis Mkalre

avdeingsvapen (eksempelvis skåtevapen med kaliber 12,7 mm) cr wngre enn noen av de

vapnene som er godkjent for bruk i politiet. 1 noen tilfeller vil disse vapnene vatte

fastmontert på Forsvaren kjoretot eller fartov, slik a de alltid må være med hvis de aktuelle

fartovenejkjorettwene benvues. Politiet kan bare hentate andre enn godkjente vapen hvis

det foreliwer en szerskilt tillatelse fra justis. og beredskapsdepirtementet, jf politiets

våpeninsuuks 2, andre ledd.

I hvilken grad kan Forsvarel benytte vapen som politiet ikke har generell godkjennhag for å

bruke, og hvilke prosedyrer skal i sa fall folges for godkjenning av disse?

Det at politi og forsvar har ulike bevæpningsregkr og ulike operativ vapentrening skaper

ogsa bewdelige utfordringer. Disse er nærmere omtalt under punktet om oppbering.

I horingsrhuatet (i)kr. 3.5.2.7) fremkommer det at Forsvaret kan "...fastseue vilkår om

bevæpning og bestemmelser for vapenbmk som forutseming for at bistandsanmodningen

innvilges". Gjelder der resen-asjonslost —ogsa der politiets mannskaper ikke er bevæpnet?

Disse sporsmalene må finne sin avklating, fortrinnsvis i loven, eventuelr i forskrift til loven,

jf utkastet ( I 1.

6.3 Nxnnere om annet materiell

Ittvforslaget gir ingen nærmere beskrivelse av hva slags materiell fiorsvaret kan bisrå med.

Kan politiet for eksempel bent-tre pansrede kjoremy fra Forsvaret i forbindelse med

pagripelse av farlige personer —eller under opptover?

Problemstillingen er ikke unktuell. I langridsplan for Forsvaret vedtatt i Stoninget 14. juni

2012 (St.prp.nr.73 S (2011-12) 1/ forsmcfor nfr lanseres konseptet

"Hovedstadsoppdrager stnn en direkte konsekvens av 22. juli. I ler står det blant annet:
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"Garden viste den 22. julj 2011 a«let er en avdeling med kapasitet og kompetanse i

hovedstadsomnider som gjennom denne tilstedeværelsen er relevant i forbindelse med
vakthold og sikring også ur over de kongelige residensen Garden skal hunig kunne bistå

pobtiet med sikringsoppdrag innenfor bistandonsunksens rammer".

Garden selv omtaler sin kapasitet og funksjon slik i bladet Gardisten nr. 2- 2012:

- 10ter rerroratigrepet i fjor har Garden inn fon en fast beredskapsordning i 1-1meby leir. Det
belyr nt en ikke ubetydelig styrke vtegnede gardister i skuddsikre vester på kort tid kan rykke

ut for å stotte pohnet, ved labov med pansrede kjoretoy ng tunge vapen".

Dette viser etter Oslo politichstrikts syn at det er et sterkt behm- for en deuthen og udelig

regulenng av hva slags våpen og materiell Forsvaret kan benvue ved bistandsoppdrag.

64 Genereh om nnlaget for Forsvarets myndighet i bistandsoppdrag

10ter Oslo politidisirikts syn er loyforslaget (og dagens bisrandsinstruks) ikke

tilfredsstillende nar det gjelder sporsmålet om det rettslige grunnlaget for Forsvarets tnaki-

og myndighetsutovelse ved bistandsoppdrag.

Legalitetsprinsippel krever at inngrep overfor enkeltpersoner i som regel vil kreve en Idar

loyhjemmel. For politiets del vil polifiloven og straffeprosessloven være de vihigste

lovhjemlene for inngrep. Dder av Forsvarets alminnelige bistand til politict vil være av en

slik kamkter at det neppe vil være krav om lovInemmel, eksempelvis transportbistand,

bistand til sok ol. Andre former for alminnelig bistand vil kunne whue krav om

lovbjemmd. Bistand i forbindelse med nawrkamstrofer eller bistand til handtering av

eksplosiver vil for eksempel kunne kreve at Forsvarets personell tar seg inn pa privat

område, sperrer av område, nekter/hindrer personer i å oppholde seg i bestemte områder

mv. Ved kindhevelsesbistand vil kmakteren av bistanden som bovedregel være av en slik art

at det vil være krav om loyhjemmel.

Det er med andre ord mange bistandssimasjoner hvor den bistanden som ettersporres vil

kreve en klar lovhjemmel. Forsvarets egne inngrepshjentler vil som hovedregel ikke fa

anvendelse ved bistandsoppdrag. Sporsmålet blir da i hvilken grad Itorsvarets personell kan

ta i bruk pttlitiets inngrepshjemler - i praksis p diuloven og suaffeprosessloven.

IMer var oppfaming må det være klart at Forsvarets pemmell ikke automansk kan bruke

politiets inngrepshjemler bare fordi de bistår politiet. Det vil vtere en meget dristig

lovforstaelse å si ar den myndigheten som gis i politiloven og straffeprosessloven

også skal omfatte militære mannskaper i en bistandssiruasjon. Verken lovreksicn eller andre

reuskilder gir holdepunkter for en slik forstaelse. En slik forståelse ville uansett erier all

sannsvnlighet være i strid mcd klarhetskravet i ENID. Slik vi oppfaiter det bygger dagem

bistandsinstruks og lovforslaget på det riktige utgangspunktet, nemlig at I torsvaret ikke

automatisk gis tilgang ril politiets inngrepshjemler bare fordi det cr besluttet bisrand. Dette

fremgar for sa vidt av forslagets § 10 siste punktum hvor det heter ar "Politimesteren

tildeler begrenset poliennyndighet når det anses pakrevet". Denne bestemmelsen ville vært

unodvendig hyis forutsetningen var at Forsvarem personell aummatisk fikk politicts

inngrepshjenner i en bistandssituasjon. Se også tilsvatende bestemmelse i politiinstmksen §

14-2.
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SporsmMet blir hvilke rettslige gnmalag Forsvarets personell vil ha for myndighetsutovelse
evenmell maktbruk hvis de ikke gis begrenset politimyndighet. Vi ser her bint fra de

tilfellene IworI orsvaret sikrer egne omMder. Etter vår oppfaming vil Forsvarets perstmell i
disse situasjonene kun ha tilgang til rem sivile irmgrepshjemkr, det viii praksis si sannække,
eierrådtghet, sektekt, nodverge og nodrefi. Dette er de salmile hjemlene som danner
grunnlaget for bl.a vekteres myndighetsuuwelse og tnaktbruk. Disse hjendene er I:tngt
nfindre omfattende enn politiets ordinære inngrepshjemler, og vil i mange situasjsmer være
utilstrekkelige niå lose bistandsoppdrag. I Ivis Forsvarets personell for eksempel er satt ni
sikre et privat objekt, vil ikke Forsvarets personell kunne utove eiernidighet med mindre
eier har bedt om det elkr det må være utvilsomt at eier ville ha bedt om det hvis det var
praktisk mulig (negotiorum gestio). Sely med eierrådighet ville muligheten til i beskytte
objektet være begrensei, og i realiteten kun omfatte det å stanse pågaende angrep mot
objektet. Med politimyndighet derimot ville det være vid adgang til å iverksette preventive
tiltak som etablering av sikkerhetssoner, avsperring av områder, oppholdsforbud mv.

De problemstillingene stun er nevnt over er viktige og praktiske og bor loses i hwen. Det vil
være lite tilfredssdllende og retmlig sett betenkelig om disse sporsmålene skulle avklares i
forskrifts form. Dette burde, (3111ikke amwt s av pedagogiske grunner, klargjores
lovteksten.'

6.5 Nærmere politimmdighct

Etter dagens bistandsinstruks og i lovforslaget kan politlet tikleie begrenset politimyndigher
til militære mannskaper som bisnir politier (§ 10, siste). Dette mener Oslo polindistrikt er en
hensiktsmessig ordning. Oslo politidistrikt legger ril grunn at militære mannskaper i
Urgangspunktet ikke har nuen særskilt myndighei (verken sivil eller militær politimyndighm)
når de bistår polinet på sivill område.

Som det pekes på i horingsnotatet skaper militærpolitiforskriften § 9 en uklarhet med
hensyn til bistandstnannskapers myndighetsgrunnlag. I bestemmelsen står den

Minervakt sont nuder kfigog herådskaphevolderer objektutenfor mibmrt område,har
polMmynkhet som for militærtomradebestetnt. Sammepolitinnndighetbar nnlitærvakt
fredstidsom forestarvaktholdp definerteobjekter etter allmodningfra

Bestemmelsen kan forstås slik at militære bistandsmannskaper kan utove milmer
p(ilitimyndighet påsivile objekter ved bistand til politiet, 10ter Oslo politidistrikts syn kan
ikke bestemnwlsen forstas pa ordet. l'or det forste ville det skape en meget mærldigrettslig
situasjon om militære mannskaper skulk anvende militær pohtimyndighet mot sivile pa et
sivilt objekt under bistand til sivilt politi. Det er videre hoyst diskutabelt om en
forskriftsbestemmelse ville være tilstrekkelig rettslig grunnlag utovelse av en slik myndighet
det cr tale om. Der vises til Grl 99 annet ledd, klarhetskraver i 11MICog
legalfietsprinsippet. Under enhver onistendighet star bestemmelsen direkte i morstrid med
ordningen i dagens bistandsinstruks —og den vil være i strid med lovutkaster. fra
prinsippet om lex posterior vil bistandsinstruksen (som bar forskrifts mng) og er fra 2012 gå
foran milinepolitiforshriften som er fra 1993. Ved vedtakelse av loven
militærpolitiforskriften vike etter prinsippet om lex superior. Milinerpolitiforskriften §,9

Se til sammenkkningInvomvalturfkmmhet; 12hvor det stk: "Den soro utfiaer vguienette, har ingen
utlgang til bruk av fysisk rodo utoyer den enhver lur adgang ril,jf.straffeluven .18og straffepoggtedoven

fooge ledd, 170 A.
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annen setnhig bor endres slik at den ikke skaper usikkerhet Ined hensyn til

nwndighetsgrunnlaget for bistandsmannskaper.

swurkaster gir ingen begrensninger eller foringer for nar det skal fildeles begrenset

puhrimendighet til militære histandsmannskaper. Det er en hensiktsmessig ordning. Det

politidistrikott som ber om bistand er nærmest til a definew hva slags bistand det er beluw

for, hemnder om den bor omfatre movelse av begrenset ptlinnondigher.

Tildehng av begrenset polithnyndighet skaper et praktisk problem med hensynt til fildeling

ttg legitimering. Den ideelle ordningen ville være at hver enkelt soldat ble mstyrt med en

personlig dokumentasjon ("politiskilt"). Det er meget tidkrevende og er i praksis bare mulig

ved planlagre innsarser. Oslo politidistrikt har, både i ovelser i reelle bistandsoppdrag

tildelt imlitimvndighet til mannskaper smn tilhorer en bestenn militter enher. Deue er ogsa

en tilfredsstillende losning.

[kr militære mannskaper ikke har fatt personlig politikgitimasjon blir kgitimenng av

politinondighet en mfordfing. Det er verken en praktisk mulig eller onskelig losning ar

militære mannskaper gis sivile politioniformcr. En mulighet er utsrere militære

mannskaper med gule vester med påskrifien "politi" eller andre generelle kjennetegn som

kan ba-res på den militære uniformen. Uren slik tilkjennegivelse av politinondigher vil

milinere mannskaper være nodt til tilkjennegi polihmendighet ved a opphse om der

munthg. Det er en utilfredsstilknde losning. Oslo poltddistrikt vil oppfordre departementet

til a utarbeide nærmere remingslinjer O utkastet I I) for hvordan Oldeling og legitimering

skal skje i praksis, slik at man kan fa en ensartet ttg fonnsighar praksis.

beodelig utfordring ved i ikleliiig av begrenset poliiitmndighcr er hvordan man skal

sikre ar de militære bistandsmannskapene har tilstrekkelig kompetanse til i kunne urove slik

myndighet. Dette er nærmere omult under.

7 Uulanning og opplæring

7.1 Generelt

Det er swn forskjell pa opplæringen og utdanningen til militere mannskaper og

Grunnutdanningen til sivik juditi bestar av tre ar pa Pohtilutgskokn, hvorav ett ar er i

praksis. Utdanningen omfatter politioperarive fag, jus og ulike samfunnsfag, i tillegg til

fysisk og praktisk trening.

Nlilirære mannskaper har svært ulik opplaming og utdanning. Pa den ene siden har man

hasvarets spesialenbeter stnn har en omfattende opphering/utdanning og meget hoy

kompetanse pa krevende operative disipliner. den andre siden har man enkelte

mannskaper fra Heirnevemer som mange bare har en begrenset militær opplæring fra lang

tid tilbake. Garden, som ogsa er en suntral bistandsressurs, bestar hovedsakelig av unge

mennesker på ulike stadier i en begrenset militær grunnutdanning. En mindre del av

Forsvarets personell har sterskilt oppkring i militær polittmyndigher.

Generek sett vil sieit politi ha en langr mer omfattende opplæring innen politifaglige

disipliner enn det militære bistandsmannskaper har. I tillegg til derte kommer den erfaringen

sivilt polin far ved a arbeide som politi. Det er bare yrkessoldarer som har en tilsearende
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mengde pmksis innen operative disipliner. Videre vil siv li politi har opplæring i

enerforskning, bevissikring, straffeprosess, forebygging og andre fag sorn militære

mannskaper ikke har opplæring i.

Detre bent at militære bisrandsmannskaper nonnalt vil ha langt darlige fonuseminger for å

gjennomfore politiarbeid enn det sivdt politi har.

72 Mermere om opcmdr trening

Både sivik 1,oliti og milinere mannskaper har opplaming i operative disi1,Iiner , herunder

vapenbruk. Det er imidlertid betydeltge fotskjeller på den operative treningen og

Vapenb ruk en . Polidet er trent 1krr Aarheide ubevamatwr i et fredelig sivilt samfunn, mens

milittere mannskaper i hovedsak er trent for strid. Politiets operative utgangspunkt er

grunnleggende defensiv. Det vises ni politilitven Sl6 og polidinstruksco kapittel 3 og 4 hvor

det fremgar at politiet er forpliktet til a oppne behersket og robg, og a bruke fimebyggende

og avvergende virkeinidkr for kraftigere virkemidkr tas i bruk. Forsvarets operative

tagangspunkt er av mer aktivt/aggressiv karakter.l Denne finskjellen i operativ tilnærming

er synlig ved sammeninger mellom IX tI iii og forsvar og kan være en ur f ndring.

I ii annen forskjell er at politiet som utgangspunkt er ubevæpnet, og at den operative

ilmermingen cr uniklet fra dette utgangspunktet. Politiet bevapner seg forsr nar det

foreligger en klart definert trussel. Militære mannskaper er som hovedregel bevamnet i

fienesten og deres operative filnærming er uniklet fra det utgangspunktet. I praksis bent

dette at sivilt politi har et storre repertoar av virkemidler for vapen benyttes, mens militære

mannskaper trolig bar et storre repertoar av virkemidler som omfatter (irusler om) bmk av

vapen. Derte kan skape utfitrdringer og fore til at samme ppe oppdrag loses pa svært ulike

mater fm polificts side og Forsvarcts side. Det er uheldig.

1:4 eksempel til illustrasjon er Gardens mobilisering etter angrepet på reSeringskvartalet 22.

jult 2011. I timene etter at bomben gikk av kl. 1525, og for politict anmodet om histand (k1

(i2:15 23. juli) foretok (1arden en omfattende snrking av vaktholdet mndt slottet som blant

annet omfatten4

Iltrylining av en forsterkningssnrke fra Gardeleiren pa 1lusebv til Slottet bestående

av ci stort antall gardister i pansrede stridsvogner og bevarpner med maskingevær.

Umlassering av gardister med skarpladde handvapen og maskingevær ninth Slonet,

blant annet en maskinge setstilling pa balustraden pa toppen av Karl Johan med

delmingsotnrådet mot Oslo sentrutn/Karl joban.

Det ble gitt ordre om at politinenestepersoner som ikke kunne legifimere seg skulle

avværtnes og anholdes —noe som ogsa angivelig skal ha skjedd.

Det har knapt blitr san sporsmalstegn ved hensiktmessigheten eller lovligheten av denne

mobiliseringen i ettertid, noe som kanskje kan tilsktives at det ikke ble utovet maktbruk av

betydning av de aktuelle soldatene. Det benyttet unge soldater med forholdsvis kort

onlittet opplæring og vn bevæpning stan er langr tyngre enn politiets ordinære bevæpning - i

' illusinsjon vises det ni generalimpektor for 1heren. Per Sverre Opedal, sine onalelser ti1.1T2 i 2010 om
sakalt "aggresjonsopplæring" ae norske soldaret som skrdle il Afghaninan: "Krig og strid er brurah. må
også irene med hoy belastning . (11"2.no 4. juni 2010). Det vises også ni debauen omkring tema etter at det
Itle offemliScm en viden som Viste at soldarer fra "IVIemarkbatabon ble maner cilkamp med slagord som "fil
Valbar.

Denne mobiliseringen et omtalt i blader "Grfidisten" nr. 2, 2012.
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ct bistanthappdrag til politict pa et offentlig sted — er imidlertid ikke

uproblematisk verken faktisk eller renslig.

7.3 Nærmere om ripeninstrukser

Hovetlregelen i dag (bistandsinstruksen å 6), som viderefores i lovforslaget er at politicts

vapeninstruks skal legges til grunn for histandsoppdraget, jf konunentarene til Ç 10. Som

pekt pa i horingsnotater skaper dette praldiske utfordringer forda det er uhkheter mellom dc

to regelsettene, og milidere mannskaper kun har oppkedng i Forsvarets vapcninstruks Thr

562 f:.`

7.4 Nærmere om opphering i politiets rettslige rammebetingelser og metoder

Det er fonusatt at militære mannskaper som bistar pohner, og da særlig mannskaper som

Uldeles begrenset polidanyndighet skal ha tilstrekkelig relevant opplæring.

1 dagens bisiandsinstmks stiller f 7 (2) folgende krav:

"Forsvaret og politiet skal sorge for at personell med relevante funksjoner til enhver dd

munar (pplsering om innholdet i denne instruks, samt om everauelle utfylknde

bestemmeker ng interne rewingslinjer til insrmksen. Earsvaret skal også sorge fnr ar

relevant personell i Foravaret har kjennskap til pohtiets metoder og rettslige

rammeforutseminger. Forsvaret og politiet skul pa alle nivåer tilsirebe gjensidig stone for

opplardngsformar

1 samarbeidsavralen mellom Pohtidirektoraret (POD) og Forsvarets operativc hovedkvarter

(1:011) står det i pkt. 4 om begrenser pohtimvndighed "Nar det tildeles begrenset

1mlnimyndighet til Forsvarers histandsenheter, skal det utstedes politilegitimasjon i henhold

til gjeldende bestemmelser. Praktisk tilretteleSng kan inngå i lokilc samarbeidsavtaler, jf.

3. Den som iildeles begrenset politimyndigher skal normalt ha gjennomgått nodvendig

opplæring, herunder om aktuelle lovbestemmelser, poliriets metoder, vapeninstruks og

ivangsmidlcr". 1 brev fra til politimestrene 06.06.2008 star det at opplæring i militær

poliUnwndighet vil anses tilfredsstillende.

Det er en f . :ismende liten del av militære mannskper som har fatt opplæring av polidet

som nevnt over. En del milidere mannskaper har fan opplæring i militær politimyndighei,

men ut fra dcr Oslo potaidistrikr kjenner til utgjor disse en svært liten andel av de

mannskapene som er aktuelle for bistand

Hvis disse kravene til opplæring tas på akor, herer der at det barc er en liten del av

Forsvarets mannskaper som fyller kravene til å kunne histå politiet med oppdrag som

forutsetter begrenset politinnndighet. Nnr vi vet nt objcktstkring er en av de mest aktuelle

bistandsfitnnene, og at dette cr en bistand hvor det cr mediggende i tildele begrenset

politinwndighet —så er situasjonen meget utilfredsstilknde. Det er i dag et foruroligende

spOk mellom forventningene om hva Forsvaret kan histå med og realitetene nar Jet gjelder

hvilke mannskaper som har den komperansen som kreves.

5 Trneneregkment for For.a.arti, underviappc 562. avsnitt C. insiruk, for nularre valacrs bruk av vipcn oc

waugnnidler i fredsnd



Det nu enten kmpes pa kravene til opplæring il histandsmannskaper, noe som i seg sely er

betenkelig, eller der ma skje en massiv opplæring ay militære mannskaper i siyile

politigjoremal. Deue ma enten innga som en del av den mditære grunnutdanningen, eller

ved særskihe kurs fra politiets side. Sistnevnte er ikke realistisk gitt dagens ressurssituasjon i

politict og det store antall mannskaper som til enhver tid vil ha et shkt opplæringsbelutv.

Det er derfor vanskelig a slutte scg til konklusjonen i horingsnonnet om at forslager ikke vil

"mcdfore verken administrative eller okonomiske konsekvenser".

7.5 Ordremyndiglwr, ansvar og selestendighet

Ved gjennumforing av bistandsoppekag oppstår det flere sporsmål knyttet til

ordremyndighet, ansvar og selvstendighet.

Nar det gjelder ordremyndighet slar loven fast i utkastet § 10 at politiet har den

overordnede ledelsen ay operasjonen, og gir nodvendige remingslinjer for gjennomforingen.

Utkastet § 10 slar videre btst at Forsvarets bisiand gjennomfores sum et sekstendig milinert

oppdrag. Det er ikke noe innvende mot disse utgangspunktenc, men de reiser en del

praktiske potblemmillinger som burde vært droftet nærmere.

For det forste oppstar det ct sporsmal om hyordan et oppdrag endres. 1:t oppdrag (om

bandhevelsesbisrand) vil være gitt og definert ved beslutning på departementsniva. I Ivilken

adgang er du for polniet til endre oppdraget hvis det skulle bli behoy for det? l'a den ene

siden cr dct ikke ubetenkelig at et oppdrag som er gitt og defmert pa departementsniva blir

endret pa et layere niva i polifiet. l'a den annen side er vil polidet ha et lopende behov for a

justere hvordan ressursene skal brukes, særlig under nore og kritiske oppdrag hvor

situasjonsbikler er i stadig endring. Det ville tære uforsvarlig om det ikke skulle være adgang

til også å gjore endringer i hvordan bistandsressurser fra Forsvaret skal benyttes. Dette

burde vært droftei nænnere.

annet sporsmal er hva som ligger i fonnuleringen "selvmendig militant oppdrag". blar for

eksempel politiet direkte ordremyndighet over den enkelte soldat i ei histandsuppdrag, eller

nu ordre gå Uennom vedkornmendes militære leder? Det er ogsa et sporsmal hvem i

politiet som har ordrenwnclighet overfor milittere histandsmannskaper. Er det kun

politimesteren eller den han bemyndiger, eller gjelder politicts vanlige ordresystem? Dette cr

praktisk viktige sporsmal som burde vært droftet.

Det nar i horingsnotalet pkt. 15.2 ar departementet vil gi utfitende bestemmelser om blant

annet "...bestemmelser vedrorende det nærmere forholdet mellom politimesteren, som

leder operanonen, og lederen for den mihtære bistandsenheten". Dette arbeidet burde gis

hoy primiter.

7.6 Prosedyrer for behandling av bistandsanmodninger

De nærmere prosedyrenc for behandling av bistandsanmodninger cr formsatt gitt i

urfyllende bestemmelser til loven. Ikt kan virke hensiktsmessig. Oslo politidistrikt cr

positiv til at det lages differensierte prosedyrer slik at standardisert bistand kan besluttes

raskere og på et lavere niyS enn annen bistand. Det burde også gis nærmere retningslinjer

for twordan bistand skal etableres og anmodninger handteres i syært akutte situasjoner hvor

det a folge de ordinære rorinene kan gi kritisk forsinkelse.
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8 Kapasitet bos Forsvarct

1.ovforslaget legger opp til at pohnet og Firsvaret skal saintrene i storst mulig grad og
utvikle felles planverk for blant annet objektsikring. Dette er viktig, og Oslo politidistrikt er
positiv til slikt samarbeid og sannrening.

Sannrening og felles ovelser bringer imidlernd til overflaten ci sporsmål om hvilke ressurser
politiet kan regne med at librsvaret kan stille med hvis det er behov for bimand. All trening
og ovelser må ta utgangspunkt i de tessursene som antas være tilgjengeligehvis de
situasjonene dei oves pà blir virkeligher. Hvis Forsvaret ikke skulle ha kapasitet til ù bisia
politict på den maten det er ovet pa, vil det ikke bare være uheldig for beredskapen, det vil
også redusere verdien ar den glennomforte treningen. 1:1sempelvis vil det være lite
henktmessig a ove pa t benytte Forsvarets helikoptre til transpintstotte (og eventuelt som
ildsrinreplanform) hvis politiet ikke kan regne med ar borsvarets hehkopterkapasinn er
tilgiengelig for pilitiet til enhver tid. Da ma Militici vurdere om det vil tiære
beredskapsmessig siorre gevinst i å ove på transport unin bistand av Forsearet. Hvorridt
polnier kan regne med bisrand fra liorsvaret vil ogsa knone ha betvdning for hvilke
investeringer politiet velger a foreta.

Ogsa Forsvarets ressurser er begrenser og Oslo poliridistrikt har flere eksempler pa at vi
ikke har fatt onsket nansportbisrand fra Forsvaret ft ru ressursene har vien opptan med
andre oppdrag eller at Forsvaret har beslurter a holde tilbake ressursene mcd den
begrunnelse at liorsvarets eget personell kunne trenge dem.

Disse sporsmakne har en rettslig side som burde vært thirftet i forbindelse med
lovforslaget. De rettslige sporsmMene som oppstar cr i hvilken grad Forsvaret vil være
forpliktet til å bistri politiet på hvilke forutsetninger og med hvilke ressurser. Dette reiser
ogsa sporsmM om i hvilken grad Forsvaret kan stille betingelser for m det vies bistand.

En avklaring av disse sporsmalene er svært viktig for bvilke prioriteringer politict skal gjore
innenfor beredskapsområdet.

9 Annet

Oslo politidistrikt stotter departementets forslag om at Kystvakrens hjewiler til å hista
pohner ikke tas inn i denne Itnen, men viderefores i Kvstvakdoven. Der samme gjelder
Forsvarets bistand til politiet ved den ruirsk-russiske grensen, som bor regukres i den nre
grenscloven.

1 dagens bistandsinstruks.§ 5 annet ledd beter det at Forsvaret kan "... sene begrensoinget i
politimesterens rett til avbrite Forsvarets innsats". Oslo politidistrikt registrerer mcd
tilfredshet at denne forrnuleringen cr ikke gjentart i lovutkastet. En slik rett har store
prinsipielle betenkeligheren Det er også et sporsmål om polinet i det hele tatt ville ha
adgang til å frasi seg ansvaret for gjennomforingen av et oppdrag på denne måten uten a
komme i krinflikt med det ansvaret politiet har gjennrim
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Hvem som skal undersoke og eventuelt beslotte sanksjoner fin feil som cr begatt av

mannskaper fra Forsvaret under bisrandsoppdrag er ikke regulert i lovutkastet. I r det

Spesialenheten eller Frnsvarets egne organer. Dette borde vært regulen.

10 Oppsummering

Det synes kno om,ltisdeparteinentets rolle i utarbeiding av det foreliggende lovotkastet

har vært beskjedem. Inter Oslo polirklistrikts cippfatning gjelder lovforslaget et område som

er svarr sentralt for det skile samfunn og den Siv Ile tvangsmakten. Oslo politidistrikt vil

tilråde at lovforslaget ikke bebandles politisk for de mange sporsmalene utkastet reiser er

langt bedre otredet og nærnwre drofrer. Som en parentes kan det bemerkes at

arbeidsgroppen som har uneder og hweslått en nv vapeninstruks frw politiet har funnet det

påkrevet å skrive giklt over 200 sider oln et allerede velregulert ozorade, mens det

foreliggende horingsfinslaget vedrorende en ny lov er p knappe 40 sider.

poklimuler

Saksbehandlel:

Kni Spurkhuhl/Runa

Bunxs
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Hering —Ny lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne
terroranslag og Forsvarets bistand til politiet

Horingssvar fra Kripos

Innledning

Det vises til høringsbrev av I 1. juli 2013. Kripos er oppMrt som egen høringsinstans,
men sender, i samsvar med Politidirektoratets epost av 12. august 2013, vår uttalelse
gjennom Politidirektoratet.

I vår uttalelse vil vi innledningsvis drefte noen prinsipielIe utgangspunkt. Deretter
kommenterer vi Iovutkastets to deler og gir kommentarer til de konkrete foreslåtte
bestemmelser.

Noenprinsipielleutgangspunkt

Arbeidsguppen skulle i utgangspunktet utrede et forslag til lovfesting av instruks om
Forsvarets bistand til politiet, men fikk senere utvidet mandatet til også å foreslå
lovfesting av Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag. Dersom Forsvaret
bør ha et slikt selvstendig ansvar, er det etter vår oppfatning ådce noen god løsning å
behandle disse ganske så ulike situasjoner i en og samme lov.

Vi vil påpeke at vi mener utredningen som ligger til gmnn for lovbrslaget ikke holder
den kvalitet man må kunne forvente, idet den overforenkler og/eller underslår komplekse
og både prabisk og prinsipielt viktige spensmål.

I høringsnotatets sammendrag vises det til at "Grunnlovens § 99 annet ledd forbyr bmk
av milita makt overfor borgezne uten hjemmel i lov. Det er imidletlid lang og fast
praksis for at dagens former for bistand, slik disse er beskrevet i bistandsinstruksen-
alminnelig bistand og håndhevelsesbistand, faller utenfor det alminnelige
gnumlovsforbudet. For dagens typer bistand er derfor lovforankring ikke ansett
påkrevet."

Kripos
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kraninalitet

Brynsalleen6, Postboks8163 Dep, 0034 OSLO
TIE 23 20 80 00 Fake 23 20 88 80
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Utsagnet er etter våroppfatning lite dekkende for den reelle situasjon. At alminnefig
bistand faller utenfor grunnlovsforbudet er klart nok, idet grunnlovsbestemmelsen kun
gjelder militær maktbruk. At håndhevelsesbistand faller utenfor er imidlertid langt fia
åpenbart. Spørsmåld om hvilke begrensninger Gnmnlovens § 99 gir i forbold til den
gjeldende bistandsinstruks er omtvistet. Det er mulig at departementet haren lang og fast
oppfatning av at dagensbistandsinstruks ikke strider mot Grunnloven, menå si at man
har en lang og fast praksis for dette blir å trekke det langt.

Vi vil ikke ta stillingtil den konkrete rekkevidde av Gnmnlovens § 99 annet ledd, men
viser til at spørsmåld er omdiskutert blant juridiske teoretikere. Arbeidsgnippen burde
ha utredet dette nærmere.I tillegg til de muligejuridiske begrensinger sommåtte følge
av Grunnloven, er dd også viktige prinsipielle og praktiske spørsmål om rolle- og
ansvarsfordeling mellom et sivilt politi og Forsvaret som burde utredes narmere i
forbindelse med utarbeidelsen av lovforslaget. Heronder burde det vært git en
redegjørelse for rettstilstanden i andre land.

Vårt prinsipielle utgangspunkt er at de nødvendige hjemler for Forsvaretsbistand til
politiet bør reguleresi politiloven. Det er den somnmtar bistanden som hardet
overordnede ansvaret for det aktuelle tjenesteoppdrag, herunder at det bolder seg
innenfor de relevante rettslige rammer. Det kanher vises til hjenunelen i politilovens §
20 fierde ledd for å uldele militært personell politimyndighet i forbindelse med
grenseoppsyn på dennorsk-nusiske grense, og for så vidt også sammenligningsvis vises
til tolloven § 12-3 nr 1.

Videre mener vi at den formelle lovgivning bør begrenses til det som er nødvendig i
forhold til Grunnloven og legalitetsprinsippet Utover dette bør ytterligereregulering
skje i kraft av Kongens instruksjonsmyndighet. Dette fordi det vil være lettere å foreta
ønskede endringer. Den til enhver tid sittende regjering bør ha stor frihet til å regulere
oppgave- og ansvanfordermgen mellom Forsvaret og politiet

3. Forsvarets ansvar for å ayverge luftbåme terroranslag

I heringsbrevet uttalesdet at "Departementet anserdet viktig at håndteringen av
luftbårne terroranslag får forankring i formell norsk lov og fremlegger derfor lovforslag
om Forsvarets ansval for å avverge slike terroranslag."

1høringsnotatet er temaet noe overfladisk behandlet. Det vises til at dette eret ansvar
Forsvaret har i dag uten at det gis noen forklaring på når og hvorfor Forsvaret fikk dette
ansvaret og hvilke rettslige rammer som gjelder. At Forsvaret bør tillegges dette ansvaret
fremstilles tilnærmet som en selvfølgelighet meden henvisning til at håndteringen av
slike episoder forutsetter kapasiteter som kun Forsvaret besitter og med henvisning til
graderte konsepter som ikke omtales nærmere.

Det er godt mulig at de beste grunner taler for aldette ansvaret fortsatt tilligger
Forsvaret. Helt selvfølgelig er dette etter vårt syn imidlertid ikke og vi savneren
nærmere begrunnelse for hvorfor det bør være slik og en utredning om grensesnittet opp
mot pofitiets ansvarsområde.
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Det at man vil være avhengig av Forsvarets kapasiteter kan i seg selv ikke være
avgjørende. Det vil jo kunne gjelde i andre tilfeller hvor Forsvaret fonnsettes å bistå
politiet, eksempelvis ved terrorangrep mot offshore-installasjoner. Tidsmomentet er
kanskje et viktigere argument for at ansvaret best ivaretas av Forsvaret. Utredningen
burde redegjøre for de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende og henvist til hvordan
denne problemstillingen løses i andre land. (I høringsnotatets pkt 5 omtales så vidt det
forhold at den svenske lov om Försvanmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekampning også omfatter luflbåren tenortrussel, men utover dette finner vi
ingen henvisning til hvilke løsninger som ellers er valgt.) Uansett hvem som får ansvaret
mener vi det ber tas en gjennomgang av forholdet mellom Forsvaret og politiet. Det er f
eks ake utenkelig at en situasjon med et kapret fly vil kunne altemere mellom bakke og
luft.

Foruten at vi savner en nærmere begnmnelse fm forslaget, virker det også noe uklart hva
en egentlig har tenkt å regulere. I høringsnotatet presiseres det at lovforslaget omfatter
både terroranslag som konstateres å være væpnede angrep på Norge og terroranslag som
ikke skal anses som et væpnet angrep. Som eksempel på det siste vises det til at en
person tar av med et fly fra en flyplass i Norge med den hensfla å angripe et mål i Norge.
Det presiseres videre at Forsvarets ansvar for å håndtere ylre angrep for øvrig finner sin
hjemmel i folkerettens regler om suverenitetshevdelse og således ikke krever hjemmel i
lov. Vi stillex spersmål med hva som her menes med "for øvrig"? Innebærer det at også
de terroranslag som kommer utenfra og har en slik karakter at de anses som væpnet
angrep på Norge skal omfattes av denne lovgivingen? Det er brmodentlig ilcke
hensikten, men lovforslagets rekkevidde synes uklart.

Vi tror ikke at det i denne sammenheng er fornuflig å lovregulere den maktanvendelse
som skjer på et rent militært grunnlag. Derimot er det behov br lovhjemrnel for å gripe
inn i tilfeller som eksemplet med personen som tar av fra en flyplass i Norge. Hvis
Forsvaret skal ha ansvaret for slike situasjoner, må en fm det første avklare forholdet til
Grunnloven § 99 annet ledd, og deretter fastsette lovbestemmelser som tilfredsstiller
Grunnlovens krav om hjemmel i lov og som ellas dekker det som måtte vææ nødvendig
i forhold til legalitetsprinsippet. I denne sammenheng vil vi vise til utkastet til § 4 som
fastsetter at Forsvarsdepartementet treffer beslutning om hvordan luftbåme terroranslag
skal avverges, herunder bruk av makt. At Forsvarsdepartementet kan instruere Forsvaret
er det vel ingen tvil om, men vi kan ikke se at dame bestemmelsen leser spersmål i
forhold til Grunnloven § 99 annet ledd eller legalitetsprinsippet

I prinsippet kunne man tenke seg at aasvaret for å avverge denne type angrep tillå
politiet, i likhet med ansvaret for all annen terrorbekjempelse. Vi vil ikke ta stilling til
dette spørsmMet nå, men nøye oss med å påpeke at de relevante problemstillinger er alt
for knapt behandlet Etter vår oppbtning vil en slik situasjon, uavhengig av hvem som
har det overordnede ansvar, bainge et tert samarbeid i forhold til etterretningsinnsamling
og bearbeidelse. Det er for oss flckeåpenbart at det er hensilasmessig å avgrense et slikt
ansvar til når flyet er i luften. Det vil kunne være svært uheldig å måtte bytte ansvarlig
myndighet når flyet lander og/eller tar av igjen. Og det vil vel, hvis forholdene ellers
ligger til rette for det, særlig av hensyn til skadepotensiale for utenforstående, være å
foretrekke å slå til mot et fly på bakken.
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Vi går ikkenærmereinnpå disse sisasmål nå, men kan ildceslutteoss til lovforslaget
sliktdet foreligger.Vi har for øvrig enkeltekonkrete merknadertil de foreslåtte
bestemmelser.Disseomtales ipunkt 5 nedenfor.

4. Forsvarets bistand til politiet

Arbeidsgruppensynes å leggetil grunn en videreMringav instruksensmaterielle
innhold,utennoenevalueringav hvordanden virker efiervurderingavom det her er noe
sombør endres,ut over forslagetom å isolereetterretnings-og sfirkerhetsbistandsom en
ny type bistand.

Bistandsinstruksenble revidertså sent som22. juni 2012.Den benyttesnaturlig nok
relativt lite ipraksis,men så vidt vi forstårer imidlertiderfaringerfra øvelserat denficke
ftmgereroptimalt.På denne bakgrunnsavnervi en grundigevalueringav instmkseaog
en vurderingav omdet er grunntil å endrenoen del av den.

Kriposhar ikkegrunnlag for å foreta en slikevaluering.Vi vil imidlertidkort påpeketo
spørsmMvi gjerneskulle ha sett utredet videre.Det er fordet førstespørsmåletom
hvorvidt forbudetmot å inkorporeremilitæremannskaperi politiets oppgavelesingbør
modifiseres.Spesielthva gjelder ettetretningog analyse,bør det verderesom ilckedet å
sette sammenpersonell fra forsvar og polititil en felles erthetkan værehensiktsmessig.
Vedfor eksempelen terrorsituasjonkan det tenkes at detbeste beslutningsgnmnlaget
blirbest og fremkommerhurtigst ved å setteForsvaretsog porttietskapasitetersammen.
Vivil heller ddcese bort fra at et nærmeresamvidcekanvære aktueltvedvisse typer
utenlandsoppdrag,og fickeminst i forholdtil hendelser i cyberspace.

Vigår ikkenærmereinn på dette her, men i punkt 5 kommenterervi forslagetom å
innføreetterretnings-og sikkerhetsbistandsom en ny bistandsform.

Arbeidsg:ruppenslovforslaggir uttrykk for atdet, på etterretnings-og sildcerhetsområdet,
er særlig i samarbeidetmellomEtterretningstjenestenog Politiets sikkerhetstjenesteat
belavet for et effektivtsamarbeider viktig.Dette er ikkenødvendigvistilfellet. Bistand
av denne karakterkan være ønskelig f eks ved terrorhandlingerbåde iden akutte fasen
og i en etterfølgendeetterforsking.Den akutte fasenvil nonnalt håndteresav den lokale
politimesteren.Hva gjelder etterforsking,kanden etter omstendigheteneskje hos lokalt
politi, hos PSTellerved Kripos.

Arbeidsgruppennevner i høringsnotatet22.juli-saken, hvor Oslo politidistrikthadde
hovedansvaretforetterforskningenmedbistand fra fierepolitidistrikterog særorgan,
herunderKripos.Kriposble av riksadvokatengitt etterforskningsansvaretfor
tertorangrepetmotStatoils installasjoni In Amenas i 2012. Dette er eksemplerpå
etterforskninghvor det kan værenødveMig og hensiktsmessigfor politiet,også utenfor
PST,å mottabistand fra Forsvaret.

Bestemmelsenåpnerda også for at Forsvaretkan yte bistand til «andrerettshåndhevende
myndigheter»,mendet fremstårsom uklart hvaarbeidsgruppenleggeridette. Omfatter
detteogså politidistrikteneog politiets særorgan?Begrepeter definert i forskrift om
internasjonaltsamarbeidi straffesaker (FOR2012-12-14nr. 1227)§ 2 hvor det står
«mednorske rettshåndhevendemyndigheter forstås i denne forskrifiendonsolene,
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statsadvokatene og politimestrene». Spørsmålet står åpent kan man legge definisjonen
til grunn også her, slllc at politidistrikt og politiets særorganogså kan motta etterretnings-
og silskerhetsbistand som beskrevet? Begrepet ber, hvis det blir stknde, defineres i
lovens § 3. Under enhver orostendighet synes man å legge til gnum at bistanden skal gis
gjennom PST. Dette er etter vårt syn både prinsipielt og praktisk sett uheldig. Tar vi f
eks utgangspunkt i en llykapringssituasjon, er det av avgjørende betydning at det er
forrest mulig ansvars- og kommandolinjer. Den militære støtte bør derfor gis gjennom
en linje, og den politimester som har ansvaret for situasjonshåndteringen ogmottar
håndhevelsesbistand fra Forsvarets spesialstyrker bør ikke være avhengig av bistand fra
PST til å motta nødvendig enerretningsbistand fra Forsvaret. Dette systemet vil også
kunne være utfordrende der Kripos har ansvaret for etterforskingen.

Problemstillingen rundt etteretnings- og sikkerhetsbistand kompliseres etter vårt syn
ytterligere ved at bestanmelsen stiller som vilkår at «Politiets sikkattetstjeneste selv
kunne ha gjennomført handlingene etter eget rettsgrunnlaga. PSTs oppgaver er
beskrevet i politiloven § 17b. Dens andre ledd gir anvisning på at PST i visse tilfeller
kan bistå det øvrige politi i dpen etterforskning». Straffeprosessloven beskriver det
rettslige grunnlag for etterforskningen, også i disse tilfellene. Et spansmål som da
oppstår Kan E-tjenestaa i shle saker bistå PST med inkarnasjonsinnhenting og -
behandling? Hva med det politidistrild eller særorgan som har hovedansvaret for
etterforskningen? Kan det påregneslik bistand, og da evt kun gjennom PST?

Det stilles videre som vilkår at «slik bistand kan kun gjennomføres ved ekstraordinær
innenlandsk silckerhastruende virksomhem. Betyr det at planlegging i Norge av
termrhandling i utlandet ildcekan oppfylle vilkårene for Forsvarets bistand til politiet?
Eller at planlegging i utlandet av terrorhandling i Norge utelukker slik bistand? Videre;
hva med terrorhandlinger begått av utenlandske borgere i utlandet mot norske
statsborgere eller vitale norske interesser? Er da Forsvarets bistand til politiet utelukket?
Også hvis relevante bevis eller sensorer befinner seg innenlands? Det er i høringsnotatet
ikke dreftet hvorfor dette vilkåret stilles. Straffeloven § 147aomhandler også
tarorhandlinger hvor virkningen er ment til å inntre eller inntrer utenfor landets grensen
Bestemmelsens bokstav b «åskape alvorlig frykt i en beblkning» omfatter br elcsempel
også en befolkning utenfor landets grenser, se Ot.prp.nr.61. (2001-2002) s. 93. Vilkåret
«innenlandsk» bør utgå.

Kripos prinsipielle syn er at det llcke er fomuttig åoppstille etterretnings- og
sikkerhetsstøtte som enegen form for bistand. Bruk av kapasiteter fra Forsvarets
etterretnings og sikkerhetselementer kan være svært kontroversielt. Det behøver
imidlertid ikke å være det, og på den annen side kan andre deler av Forsvarets
kapasiteter være minst like kontroversielle å benytte i ensivil situasjon innenlands.
Dette er variabler som må avgjøres konkret i den aktuelle situasjon.

Siden reguleringen også er nent å være uttemmende, synesman ved dette fisslaget å
utelukke etteretnings- og sikkerhetsbistand til det ordinære politi for situasjoner som
ikke kan beskrives som en innenlands sikkerhetstruende hendelse. Vi synetsikke uten
videre dette er rimelig. Et eksempel vi ser fra tid til annen er f eks drap med påfølgende
barnebortføring. Situasjanen kan da være at det erbehov for kapasiteter sombåde
politiet og Forsvaret besitter, men som Forsvaret besitter på lokasjoner hvor politiet ilcke
har tilgang på det samme.
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Kripos mener primært at denne type bistand bør følge de generelle regler for bistand, og
atdet ikke bør oppstilles noen srerregler for bistand fra Etteretningstjenesten og
Forsvaretssikkerhetsavdeling. Dersom dette likevel gjøres ut fra disse enhetenes særlig
sensitive karakter, bør det i hvert fall ikke gjelde for etteretnings- og sikkerhetsmessig
støtte fra andre deler av Forsvaret.

Vi viser for øvrig til våre merknader til den foreslåtte § 8 nedenfor.

5. Konkrete merknader til de fonlåtte lovbestemmelser

Til §
Vi synes icke det foreliggende utkast til formålsbestemmelse er god. Formålet med
lovgivning er i seg selv ikke «å fastsettebestemmelser». Det er derimot en konsekvens
av at lovgiver ser behovet for en lovregulering. Frasen er overflødig, og ber derfor
flernes. Vi mener også at enpresisering om at Forsvarets bistand til politiet skjer ved
«deres oppdragsløsning» er overfledig. FormMsbestemmelsen kunne f eb utformes med
mønster i formåLsparagrafen i lov om etterretningstjenesten. Et farslag kan være:

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for at Forsvaret effektivt kan bidra til
samfunns- og statssildcerheten ved å:

a) avverge luflbårneterroranslag, og b) bistå politiet

Til § 2.
Etter vår oppfatning er formuleringen om at lovens første del gjelder med de
begrensinger som flalger av fralkæettenuheldig i den forstand at den kan feiloppfattes
antitetisk som at dette ikke gjelder lovens andre del. Hele loven vil selvsagt måtte
forstås med de begrensninger som måtte følge av folkeretten. Dette følger for så vidt
også av politiloven og straffeprosessloven, men vi synes likevel utkastet til § 2 burde
revideres ved at henvisningen til «første del» strykes.

Td § 3 tredje ledd.
Her deflnereres lufffartøy til «... enhver sivil flyvende innretning, bemannet eller
ubernannet,drevet frem med motor eller ilcke.» Kripos har to merknader til denne
ordlyden. For det første mener vi at alternativene «bemannet eller ubemannet» og «med
motor eller ikke» er en overfledig utvidelse av lovtekstm. Det burde være åpenbart at
begrepet «enhver» dekker både bernmnet og ubemannet, -med eller uten motor. For det
annet stiller vi spørsmål ved om behovet for å begrense deflnisjonen til sivile flyvende
innretninger. Begrensingen er etter det vi kan se ikke begrunnet i utvalgets rapport, men
er muligens for å avgrense mot de tikak som Forsvaret iverksetter i suverenitetshevdelse.
At en lov som foreslått ilcke inneholder noen begrensninger i såmåte burde være nokså
selvsagt. Det vi vil stille speas .1ved, er om defmisjonen kan skape uklare
hjemmelsspørsmål, f eks hvis det dreier seg om et norsk militært luflfartøy som er stjålet
eller på annen måte utenfor norsk militær kontroll.

TII § 5
Bestemmelsen synes å forsøke å gi enuttemmende regulering av Forsvarets bistand til
politiet ved bl.a. en negativ avgrensning mot hva loven ikke gjelder. Verken
kystvaktloven § 21 første ledd eller utøvelse av militær politimyndighet er å anse som
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bistandtil politiet. Deter derforunødvendigå fastslåat en lov ommilitær bistandtil
politiet ikkegjelder i disse tilfeller.Dahadde det kanskjevært merhensiktsmessigå
avgrensemottilfeller der politietog Forsvaretsamvirker.

Bestemmelsensandre leddom at bistandsom ikke "omfattes av denne lov" og som ilcke
er nevnt i andreledd i paragrafenher,bare kan gis etterbeslutning i
Forsvarsdepartementet,er i beste falluklar. Dersomdet finnesbistandsom "iltke
omfattesavdenne loven",kanden hellerikke reguleres i denne loven. Vi er usikrepå
hva departementethar ment,menbestemmelsenkan tolkes som et forsøk på å gi en
antitetiskhjemmelfor at Forsvarsdepartementetkan tillate bistandpå andre vilkårenn
det som lovenangir. Etter våroppfatninger dette en alt for vid ffillmakt.

Tll § 8
Kriposer, somovenfor nevnt, ikkeenig i at etterretnings-og sfickerhetsbistandbør
utskillessomen egen bistandsform. Dersomdette likevelskjer, synesvi utkastet til § 8
er tungvint formulen og inneholderunødvendigebegrensninger.

For det førstesynes vi det er underligat lovteksten henvisertil Etterretningstjenesten,
når den også skal gjelde tilsvarendeforandre deler av Forsvaret.En kan med ffirdel
bytte ut begrepetEtterretningstjenestenmed Forsvaret, og sleyfe siste ledd.
Vi stiller ossogså undrendetil at slikbistand kun skal kunnegis ved ekstraordinter
"innenlandsk"sikkerhetstruendevirksombet.Detteburde i hey gradogså være aktuelt
da norske borgere, ellernonke interesser,trues av en utenlandsksikkerhetstruende
situasjon.Hertilkommer at det fickealltider så lett å sondremellominnlandsk og
utenlandsk,ilckeminst gjelderdette i cyberspace.Utkastet leggervidere til grunn at
bistand kunskal gis ved «virksomhetsomdet tilligger Politietssikkerhetstjenesteå
forebyggeog ettaforske.» Detteer ingenhensiktsmessigavgrensing,idet
etterforskingskompetansenpå dette områdetikke er entydigdefmert.Vi synes heller
ikkebegrepetvirksomheter treffende,og henvisningentil forebyggeog ettaforske
burde vært alternativ; forebyggeeller etterforske.

Delkan viderestilles spørsmålved omdet er nsdvendig å oppstillevilkår om at
handlingenmå være av «ekstraordinær»karakter. Straffeloven§ I47a rammer
terrorhandlingersom etter sitt innholdmå kunne sies å være «ekstraordinære»,vedat det
er handlingersom truer sarnfimns-og statssikkerheten.En henvisningtil handlingersom
rammesav § 147a må derfor væretilstrekkelig.Uansett skal en eventuellanmodningom
bistandskjønnsmessigvurderesut frahva som anses hensiktsmessigog nødvendig.
Siste vilkårsom stilles i bestemmelsensferste ledd er at bistanden«klart vil medføreen
mer effektivog hensiktsmessigoppdragsløsning».Dette er overfiedig,hensett til at
lovffirslagets§ 9 stiller som forutsetningfor Forsvarets bistandtil politiet at Forsvaretpå
den måten «bidrar til at politietkan lese sitt oppdrag på enhurtigereog mer
hensiktsmessigmåte enn ved bruk av politiets ressurser».Nevnteformulering i § 8 første
leddkan derfor fiernes.

I tredje leddfastsettes det at informasjonsom Etteretningstjenesteninnhenter eller
kommer i besittelse av som fialgeav bistandener Politiets sikkerhetstjenesteseiendom.
Vi synes selveeiendomsbegrepeter malplasserti denne sammenheng,og i hvert fallhva
gjelder straffesaksopplysningerkan dette ildrevære riktig.
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Vi tror § 8 kunne forenkles f eks. i retning av:

"Forsvaret kan bistå politiet med:
innhenting, utvekstmg og analyse av informasjon, og
personell og utstyr til slik informasjonsbehandling

for å forebygge eller etterforske handlinger som rammes av lov av 22. mai 1902 nr. 10 §
I47a eller lov av 20. mai 2005 nr. 28 §§ 131-133.

Lov av 20. mars 1998 nr. 11 om Etterrelningsfienesten §§ 3-5 gjelder ikke for slik
bistand."

Til § 9
Bestemmelsen fonasetter at det skilles mellom forhåndsplanlagt bistand og
krise/akuttsituasjoner. Vi er kritiske til at et slkt skille tas inn i en lov, fordi det vil
kunne skape unedige forsinkelser hvis det oppstår tvil og uenighet om det er tale om den
ene eller annen form. Vi ser at spørsmålet om det er en akutt krise eller en
forhåndsplanlagt alsjon kan ha betydning for om bistand irmvilges, samt for
kostnadsspørsmål mv, men dette er fmhold som kan avklares mellom departementene og
ikke behøver å lovfestes.

Til § 10
I utkastet § 10 siste ledd bestemmes det at "den politimester" som anmoder Forsvaret om
bistand har overordnet ledeLseav opensjonen. Dette er en direkte viderebring av
gjeldende instruks og første ledd. Vi synes imidlertid bestemmelsen er unødvendig. Det
må være tilstrekkelig å påpeke at ansvaret er politiets, og så må den konlatte
ansvarsplassering skje på samme vis som ellers når politiet utøver myndighet. Etter vår
oppfatning kan det stilles sponmål ved om bestemmelsen kan tenkes å endre karakter
når den flyttes fra en forskrift og opp til formell lov med den endring i rettskildemessig
trinnhøyde dette gir. Ved en pågående aksjon kan det tenkes at det blir aktuelt å flytte
ansvaret fra en politimester til en annen Etter gjeldende regelverk er det ikke tvil om at
politidirektøren (og hva gjelder etterforsking; riksadvokaten) kan gjøre dette. Vedtas det
en lovbestemmelse som foreslått, vil både lex specialis-prinsippet og lex posterior-
prinsippet kunne trekke denne myndighet i tvil. Det vil være uheldig.
Bestemmelsen bør derfor endres til at: "Det er politiet som har det overordnede ansvar
for operasjonen."

§ 10 annet ledd fonasetter at Forsvarets bistand gjennomføres som et selvstendig
militært oppdrag. Vi er enige i at dette er et naturlig utgangspunkt, og at det er vanskelig
å tenke seg at håndhevelsesbistand gis på annen måte. Vi synes imidlertid ikke det bør
gjelde unntaksfritt, i det i noen sammenhenger bør åpnes for at personell fra politiet og
Forsvaret settes på samme arbeidsoppdrag, f eks ved etterretningsirmsamling,
bearbeidelseog analyse. Også hendelser i cyberspace kan medføre at krisehåndteringen
best skjer ved at politiet og Forsvaret samvirker. § 10 annet ledd bør derbr modifiseres,
til eksempelvis at Forsvarets bistand gjennomføres normalt som et selvstendig militært
oppdrag. Bestemmelsen er vel egentlig overfiedig, idet dette spørsmålet ligger utenfor
det som må lovreguleres.
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§ 10siste ledd facsetter at det er Politimesteren som har overordnet ansvar for at midler
som tas i bruk under bistandsoppdraget bke overskrider rettslige og andre grenser satt
for politiets virksomhet. Deretter følger en henvisning til pohtiloven og "annet relevant
regelverk", etterfulgt av en gjengivelse av forholdsmessighetsprinsippet. Avslutningsvis
bestemmes det at politimesteren i tillegg gir "...nadvendige retningslinjer og tildeler
begrenset politirnyndighet når det anses påkrevet."

Etter vk oppfatning er dette leddet lovteknisk uheldig utfonnet. Fenstesetning er
unødvendig, idet dette irnplisitt følger av første kdd. Dersom den hkevel skal stå, bør
begrepet polttimesteren erstattes med politiet av samme grunner Somanfatt i forhold til
førSte ledd. Henvisningen til politiloven og "annet relevant regelverk " bør bort idet det
det er opplagt at politiloven og annet relevant regelverk danner rettslige rammer for
politiets virksomhet. På samme vis er leddets siste setning helt overfledig. Det er
selvsagt at politimesteren gir retningslinjer og tildeler begrenset politimyndighet detnam
dette virkelig anses nødvendig og påkrevet. Henvisningen til
forholdsmesssighttsprinsippet er også hett imødvendig, idet dette, som følger både av
politiloven og straffeprosessloven, vil were en del av de rettslige rammer.

Utkastet til § 10 siste ledd bør strykes.

6. Avskettende kommentar

Arbeidsgnmpens rapport er etter vårt skjønn preget av vesentlige mangler. Juridisk og
prinsipielt viktige spørsmål er oversett, eller 1det minste r overfladisk behandlet. De
konkrete forslag til lovtekst synes lovteknisk svake.

Globalisering og samfunnsutvtlingen r øvrig medfører nye utfordringer for
myndighetene, både innenlands og utenlands. Militrer bistand til politiet burde etter vår
oppbtning utredes bredere og grundigere enn det er gjort her. Herunder burde en se hen
til tilfeller der det kan være aktuelt at Forsvaret og politiet samvirker, samt se nærmere
på om det forhold at Forsvaret i økende grad deltar i internasjonale operasjoner av
rettshåndhevende karakter bør ha betydning fiurutforrningen av regelverket.
Hkdteringen av trusler i eybaspace cr 6annet eksempel på et prakteskviktig område
hvor det er behov fiuren rolleavklaring, og hvor det kan teakes at det bør utvikles andre
former for bistandskonsept og samspill enn for øvrig.

Kripos anbefaling er at lovforslaget slik det nå foreligger stilles i bero og at det
iverksettes ytterligere utredningsarbeide Eventueit kan man for å fierne den tvil som
måtte foreligge med hensyn til om gjeldende instruks er forenlig medGrunnloven,
regulere det som anses nødverttig for å tilkerbstille kravet om lovhjemmel i
Grunnlovens 99 annet ledd. En slik lovfesting bør etter vår oppfittning skje i politiloven
og behøver kekeå være mer komplisert enn å overføre dagens bestemmelser om
håndhevingsbistand i nåværeade instruks § 13 til politilovens kapittel IV.

Med hilsen
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POLITIET

Politidirektoratet

Demsreferanse Vår refemnse Dato
201301622 2013/00881-3 008 27.09.2013

Iloring - ny lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne tertoranslag og
forsvarets bistand til politiet

Det vises til.Politidirektoratets brev av 07.08.2013 og Forsvarsdepartementcts brev av
11.07.2013.

1. Innledning
Grunnlovens § 99 2.1edd forbyr i fredstid all bruk av militær makt overfor rikets borgere,
som ikke er spesielt hjemlet i lov. Regulering gjennom instruks eller sedvane av Forsvarets
bistand til polittet er således ikke et hjemmelsgrunnlag som er i overensstemmelse med
Grunnlovens føringer. Vi finner det derfor positivt at det nå fremmes forslag om
lovforankring slik at fortsatt bistand fra Forsvaret til polittet sikres et hjernmelgrunnlag i
tråd med Grunnlovens bestemmelser.

Spørsmål om og eventuelt hvordan Forsvaret skal bistå politiet er et spørsmål av stor
prinsipidil og politisk betydnIng for vår rettstat og førende for vår rettsstat og
samfunnsstruktur. Dette tilsier at spørsmålet bør gis en åpen og demokratisk vurdering,
herunder en polinsk behandling og beslutning. Et lovforslag som må undergis Stortingets
behandling vil i noen grad sikre nettopp dette.

All bruk av militær makt overfor egne borgere i fredstid vil innebære unntak fra
Grunnlovens klare utgangspunkt om at militæret ikke skal anvende makt overfor egne
borgere. Dette er et ansvar som etter vår samfunnsordning tilliggerpolitiet. Videre ligger det
inn under politiets samfurmsoppdrag både å forebygger kriminalitet, herunder terror samt
påtale straffbare forhold. Hvordan Forsvaret skal bistå politiet må ikke i alene vurderes og
avgjøres på bakgrunn av hvem som i dag besitter ulike ressurser, men avgjøres med
utgangspunkt i hvilken samfunnsaktor som ut fra vår lovgivning og demokratiske
samfunnsstruktur skal ivareta oppgavenc. Den etat som er gitt et samfunnsoppdtag bør som
utgangpunkt også gis nødvendige rammer og ressurser til å utførc sitt oppdrag på en god og
hensiktmessig måte. Muligheter for bistand fra Forsvaret til politiet løser ikke dc
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utfordringer av ressursmessig art som bl.a. Gjørv-rapporten påpeker. Det er her særlig
viktig å fremheve at bistandsressurser fra andre aktører i liten grad vil være tilgjengelig i
akuttfasen av en krise. Erfaringsmessig er det på dette tidspunkt at behovet for ressurser er
størst, og ressursene også er av størst betydning for å avverge skade samt opprettholde ro
og orden. I denne fasen vil politiet, som nød-etat, innen egne ressursammer måtte håndtere
en oppstått krise. Det er derfor av stor betydning for samfunnssikkerheten at nettopp nød-
etatene sikres nødvendige ressursrammer dersom man skal sikre en økt samfunnssikkerhet
slik formMet med lovforslaget prentenderer.

Vi tillater oss innledningsvis å stille spørsmål ved om en egen lov for å regulere Forsvarets
bistand til politiet cr hensiktsmessig. Politiets samfunnsoppdrag og rammene for etatens
virksomhet følger i utgangspunket av politiloven. Vi finner det derfor mer praktisk og
formålstjenlig at spørsmål om bistands fra andre etatcr reguleres her. Dette fremstår som cn
lovteknisk bedre løsningen og vil sikre at utfyllende bcstemmelser i form av forskrift eller
instruks forankres i politiloven med administrativt ansvar i JBD, noe som også vil legge
bedre til rette for en politifaglig foranking.

I henhold til høringsnotatet fremkommer det ilckeopplysninger om at Politiet har vært
involvert i lovforarbeidet. Dette fremstår som påfallende og det ville ha styrket både
forslagets innhold og troverdighet om dette i større grad var forankzet i politiet.

2. Nanmere om lovforslaget ulike bestemmelser
Vi gir nedenfor fordopende kommentarer til enkelte av lovutkastet bestemmelser

2.1 Formål

Ad I Fonnål 

Det anføres i høringsnotatet at formålangivelsen er justert i henhold til gjeldene rett. Det
kan imidlertid synes som om Forsvarets samfunnsoppdrag med lovutkastet ordlyd gis en
generell utvidelse i forhold til ansvar overfor det sivile samfunn i fredstid. Dette finner vi
betenkelig, da eventuell utvidelse er av stor prinsipiell betydning for vår samfimnsordning
og således bør undergis grundige dreftelser. Det synes videre grunn til å stille spørsmål ved
om en slik vid formllangivelse som ordlyden pretenderer kan anses å være i strid med
Grunnloven.

2.2 Første del. Forsvaret ansvar for å avverge koftbårne terroranslag

Forholdet som her ønskes lovforankret har stor prinsipiell og politisk betydning. Det hadde
derfor vært ønskelig om høringsnotat hadde undergitt spørsmålet en langt gruncfigere
drofting. Det anføres i høringsnotat at dette langt på vci er en kodifisering av gjeldene
sedvane og ikke innebærer noen utvidelse av Forsvarets myndighetsområde. Vi tillater oss å
stille spørsmål om dette medfører riktighet med den ordlyd og fortolkning av denne som er
foreslått i § 3.. Vi kommer nærmere tilbake til dette i vårc kommentarer til de enkelte
paragrafene.

Ved angivelsen av hva som skal omfattes av begrepet "luftbårne terroranslag" gis i
paragrafen en generell henvisning til straffelovens § 147 a. Straffelovens § 147 a er svært
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vidtfavnende i sin henvisning til straffebud/forhold som under gitte forhold skal anscs som
straffbare terrorhandlinger. Det syncs berettiget å spørre om ethvert av disse forholdene,
selv om de fryktes utovd gjennom bruk av luftfartoy, omfattes av det som ut fra sedvane
har vært ansett som terroranslag som Forsvaret skal avverge. Det hadde vært ønskelig med
en mer omfattende vurdering av denne problemstillingen i horingsnotatet, og vi stiller
sporsmål ved om ikke en slik generell henvisning som lovforslaget legger opp til innebærer
en faktisk utvidelse av hva som har vært ansette som sedvane på områder

I siste ledd gis videre en definisjon av hva som skal anses som "luftfartøy" —dvs "enhver
flyvende innretning". Også her tilsier ordlyden et meget vidtrekkende omfang uten at
spørsmålet er gitt nocn grundig vurdering i horingsnotatet. Horingsnotatet viser dog til at
alle former for "droner" skal omfattes. Vi tillater oss også her å stille spørsmål ved om ikke
lovforslaget ved en slik fortolkning går lengre enn det som har vært ansett som sedvane på
området. Vi mener at sedvanen har vært begrenset til anslag med mer tradisjonelle
luftfartøy. Sett hen til at det kan forventes en økt bruk av droner og andre mindre luftbårne
innretninger i takt med den tekniske utviklingen på området kan den tolkning som
horingsnotatet legger opp til innebære en bctydelig utvidelse av Forsvarets ansvarsområde.
Sporsmålet om bruk av droner og andre mindre luftfartøy automatisk skal legitimere en
militær operasjon bor derfor undergis en bredere og mer prinsipiell diskusjon.

d 4. ver dne ansv r
Til tross for at det i høringsnotatct hevdes å være en etablert "sedvane" for at luftbårne
terroranslag skal håndteres av det militæret, mener vi også dette sporsmålet burde vært
undergitt en bredere droftelse i horingsnotatet.

All inngripen fra Forsvaret i fredstid innebærer som nevnt brudd med Grunnloven og
grunnleggende prinsipper i vår rettstat og et liberalt demokrati. Vi er derfor av den
oppfatning at også denne typen bistand bor utøves undcr ledelse av politiet slik som øvrig
bistand. Vi har forståelse for høringsnotatets anførsler om at denne typen angrep bør
avverges raskt og med nødvendig tyngde, men vil på den annen side anføre at det bør
vurderes muligheter for å etablere praktiske samhandlingsrutiner som sikrer en rask
avklaring slik at man unngår brudd med Grunnlovens utgangspunkt og en forrykning av
ansvarsforholdene i vår samfunnsordning. Det hadde vært onskelig om horingsnotatet
hadde en nærmere prinsipiell droftelse av problemsfillingen.

2. 3 Annen del. Forsvarets bistand til politiet

Ad SS Virkeonvåde
Bestemmelsen synes å ha et noe annet omfang cnn hva som følger av nettopp revidert
Bistandsinstruks. Det gis ikke noen nærmerc droftelse eller begrunnelse for dette i
horingsnotatet utover at det på generelt grunnlag anføres at Forsvaret vil gi utfyllende
bestemmelser til loven. Da vi som nevnt er av den oppfatning at forholdene som
lovforslaget omfatter bør forankres i politiloven følger det av dettc, som nevnt, at det bør
være Justis og beredskapsdepartementet i samråd med politiet som eventuelt skal fastsette
utfyllende bestemmelscr.

Når det gjelder 5 tredje ledd finner vi det noe underlig at det henvises til at Forsvaret,
utover bistand som er nevnt i lovforslaget, skal kunne yte bistand til polinet etter beslutning
fra Forsvarsdepartementet. Lovutkastet formulering kan oppfattes som å være i strid med
Grunnlovens utgangspunkt på dette området og samsvarer i liten grad med bakgrunnen for
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foreliggende lovutkast som nettopp er å sikre en nødvendig lovforankring av Forsvarcts
bistand til politiet. En slik lovforankring kan ikke sies å være oppfylt gjennom en
henvisning til at Forsvarsdepartementet kan beslutte "annen bistand".

Ad 8 Etterretnin o sikkerh sbis nd
Det fremgår ikke av høringsnotatet at dette er en form for bistand som Politiets
sikkerhetstjeneste har ytrer ønske om å etablere. En slik bistand som foreslårt i lovutkastet
knyttet til innenlandske forhold synes betenkelig da den lett vil føre til en sammenblanding
av de to enhetenes ansvarsområder og det blant allmennheten lett vil oppstå usikkerhet
omkring fon altningen av opplysninger mv. Den formen for bistand som her omtales har
ikke noen sedvanemessig forankring og igjen savncs en mer omfattende og prinsipiell
droftelse av spørsmålet. Vi er av den mening at en slik bistandsordning ikke bor innføres
uten etter utttykkelig ønske fra og etter et konkret behov hos PST.

A 9 ruts nM r for bistand
Det fremgår av lovutkastet at Forsvaret skal bidra til at politiet skal løse sitt oppdrag på en
"...hurtigere og mer hensiktsmessig måte...". Ses det hen til lovutkastet § 4 om
etterretnings- og sikkerhetsbistand anvendes urtrykket.. en mer effektiv og hensiktsmessig
oppdragsløsing". Dersom det ikke med hensikt er benyttet ulik ordlyd for å markere ulike
forutsetninger for når de ulike typene bistand skal finne sted, bør ordlyclene i de to
paragrafene språklig sett harmoniseres. En alminnelig ordfortolkning vil vel tilsi at § 9 med
sin foreslårte ordlyd, må oppfattes som noe mer begrensende enn hva som følger av
ordlyden nåværende utkast til § 4.

Ad 10 Ansvar o ledelse
Det er positivt at lovutkastet tydeliggjør at anmodende politimester har den overordnede
leddsen av bistandsoppdragene. Vi er noe betenkt over at det i paragrafens andre ledd
henviscs til at Forsvarets bistand er en selvstendig militær aksjon. En slik begrepsbruk kan
skape usikkerhet omkring politiet ansvar og samsvarer i liten grad med at bistanden er et
oppdrag under ledelse av politiet. Uttrykket bør derfor unngås. Det anføres i høringsnotatet,
side 23, at Forsvaret kan sette begrensninger i politiets rett til å avbryte gjennomføringen av
et oppdrag som Forsvarct har igangsatt. Dette sarnsvarer ikke med at bistanden skjer under
ledelse av politiet. At politiet har ledelsen av oppdraget må også innebære at det er opp til
politiet å beslutte når oppdraget eventuelt skal avsluttes. Det bør presiseres at Forsvarets
gjennom sin sjef for oppdraget skal implementere politiets oppdrag og ikke opptrer på
selvstendig grunnlag.

I paragrafens tredje ledd henvises til at politimesteren er ansvarlig for at bistandsoppdrag
skjer innen rettslige rammer for politiets virksomhet og det henvises konkret til politiloven.
Det burde i denne sammenheng også vært en særlig henvisning til politiets våpeninstruks
for å sikre en tydelig angivelse av hvilket regelsett som kommer til anvendelse ved eventuell
våpenbruk.

De forholdsmessigenhetsvurderinger som cr oppregnet i lovutkastet synes å være tatt mer
eller mindre ordrett ut fra politiloven. Rent lovteknisk burde det vært gitt en henvisning iii
polidloven, slik at det ikke er noen tvil om at det er likeartede vurderinger som skal ligge til
grunn.

2.4 Tredje del. Avsluttende bemerkninger
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\SIrge. Slike situasjr mer kan ppsta uten firrvarsel rg tiden til a skaffe seg
sirtelsjonsforsiaelse vil kunne være svatt kort. I3et er angrepets art som her ma det
ar.gjorende. IIn er enig i at ansvar for slike handlinger ina være klarlagt pa finhand.

I horingsmnatet nev nes at IlrffS‘arets beredskapssescem apner firr iverkserrelse av visse
nper tihak enten gjennom firrsvarsministeren, firrsvarssjefen eller pa lavere niva.

Det er under planlegging a etablere ut nasjrmah bernIskapssenter for prlitiet, samt en
perasjonssem ral sirm kan handtere hendelser pa nasj<malr niva. Det Inw vurderes a Se pa

nnkler og ans  ars t)wdeling mellom hn-svarer grgprrlitiet, rsrm sikrer bedumUlger gin pa
bakgrturn av p<rliskertekning crgrettsikkerhetsprinsipper, herunder i hvilken grad pditiet pa
nask n. li niva kan k ples inn i Ireslumnigspnessene.

Ont I crsvarels bistand til mditier

rnrsvarsdepart emeniers forslag om fl Irwregulere I.lorsvarets bisrand nl politiet i trad tned
dagens bisiandsinsimks gis srone.

der i ollegg til I wen nla gis 1.11Ellendubesremmelser rm, pn)sedyrer I g behandling av
bistandsanmodninger. finholdet lite'' millpolitisjef (polirimesi er) og milmer sjef for
bistandsenhewn mv er midvendig. I den foreslatte kwen bcrr imidlerrid p dilimesterens
rotalansvar freinkrrinme.

I Intringsnoratet (side I I) nevnes ar man gjenmmt urfyllentle Iwsremmelser vil kunne
forsikre seg om at beslutningsmendighel er plassen slik at beslutning vil kunne rreffes i nde
av Isturperent organ. I denne sammenheng gis det stinte iii differensiene pnrsedvrer, slik at
beslurningsmvndighet firr mer standardisen Instand kan delegeres lengre ned. for a sikre
hurrig og effektiv bisrand.

I hotingsmnatet presiseres at lovfirrslaget ikke gir Innsvaret plikt til a prliciet bisiand. I
tilfeller bv<rrdet ikke fiweligger jundiske eller pohnske forludd, scon tilsier ar IjoNvaret bor

 reta en selvstendig vurdering, kan man se firr seg en plikt a bista le
AI Forsvatel ikke skal mren plikt til a wpresenterer en usikkerhet firr p mliikr , som i
gitte siluasj(iner vil kunne medfme at prmlitietsevne til a forebegge, avdekke og bekjeinpe
alvorlig kriminalliet I lir skadelidende.

Derrdnu Ilinsvarer ikke skal Ita inren plikt til a bista pi mitier.viser der viktigheten av at
politiet gis ressurser til a handtere flest mulig situasjoner p hendelser selv men bistancl.
Dette gjekler bade i forhold iil storrelsen pa jnditist vrken, urstr r, materiell,
iranspourkapasitet, rilgang til meroder med mer.

I horingsnmatets underkapinel 3.5.2.I sporstnalet crm unidelse av korsvarets rolle i
(i)rbdelse med kriminalitetsbekjempelse (side 12), er det vist til arbeidsgruppen sirm badde
simmmandar a gjennomga bistandsinstruksen av 2003. Atlwidsgrtppen Isrmkluderer med at
det ikke er trnskelig a unrile IjrIrsvarets bistand til indiriet til I omfane vaki og sikring i
tilfeller av alininnelig bisrand. Vakt og sikring skal alisk kun gjelde tilfeller av
handhevelsesbistand. Utgangspunkter er al der fousan skal være er klart skille mclii Iii sivile
og militære oppgaver, heninder at det er piditiets oppgave bekjempe krimjnalitet, Iwilket

er enig i skal ære er grunnleggende prinsipp.



Det kan være behrIV ahninnelig bistand fra 1 	 aret nipolifiet km ttet fil karastrofer,

særlig naturkaraetrofer, hvt ir vakt og sikring vil varre et naturlig eppdrag ikke for a erge

kriminalam men for a hindre at persemer Ifianmer inn i fa i ligtonrade. kan

situastoncr, r eksempd i firrhindelse med 11<ml, hvor det ma være er vaktluial •wer storre

gel  grafiske •narader over lengre tidsonn. I dike siwasamer vil borsvarets permmell kunne

være en sentral ressurs for besi mulig samfunnssikkerhet, særlig sett i afiludd cii at

p•litireserven vil bli foreslatt nedlagt i>g at Si‘dansvarms persamell kan være bundet o•pp i

anner redningsadwid. Det ma fremlwonme wdelig i den au-esbue loven dler i de uta Ilerule

remingslintene at det er adgang til 2 Iwnette lumvarets iwrm iiiehl pa dennv maten, slik det

fremkomnler i h .. Urgstanatel% underkapnw1 4.2-2.1.2 om vakt sikring (side 2 I;.

lunsvaret elterremin •s- • sikkerhetsbist and -f. 3.3.2.I.Uside 12:

1kt er iu e som taler samfunnet bor kunne bruke D•rwarets kapasamer mun kan

Ifidra til maske ndigheters samlede evne til a I.trebvgge og bekjempe ah orlig innenlandsk

krit . . ahter •)14tatsler innen fc n PST sitt saklige kompetanstumumle.

1kt er ogsa  ist td avelehng for militær lumuaetterwining nun i n grad har

arbeidsoppgaver s• nn er sammeniallende med Nts arbeidscippgaver i fredwid

Ownfira tem risine, kontratwerreming og k•mtraekstremismej.

1Werreming <>g,ovewaking av er ti svam sensirivr omrade, hvor henst net fil

reusikkerhel • •g,menneskerettigheter pi mange onwader er fremwedende, <>glwrorer de

grunnleggende prinsippene for bruk av militært personell nu  t sivile, Irunnloven 99.

Det ma va:r forutseming at slik bist and kun kan gis i ekstaufi-dinære 'g klart avgrensede

siluasamer innenfin PS1 sitt saklige lumperam.unnrade og etter annualning og ledelse fra

P:st.

Oin Kvsna Li etu• • 'orev i rets awn •hersram-els a lande nensen:

Det er uheldig at I i irsvareis hjender fiæ i kunne gi bistand pres til mange

spesialkwer i stedet for en lov.

Ratle Kvswakten og h rsvarers enheter som otforer le•mtnill pa landegrensen utaavr

Odighetsulovelse pa vegne av pditiet. Disse enhetens daglige aenes wutfordse faller

utenan Instandskaregorkne.

Det gis sten e iii at særhwene for disse mi1aære enheiene ippreitholdes.

Om fijELINelnin • • or bistand ansvar r» 1 • 1-1se mv.:

1 underkapit tel -1.2.2.3.1 can euerforsking av situasigmer ined hist and av aret —

aaholdet melann disiplinærmessig reaksam og straff, vises det til Spesialenheten for

polaisaker Riksadvokaten% adgang til i hven tilfelle a  urdere om luirsvarms pmsonell

skal etteranskes av Spesialenbewn.

Spesialenbeten er typreitet for a sikre kimtroll av mditiets ijenesteutforek: owerfia

befolkningen ved en unt hengig og tillitsvekkende etterfinsking. Deue er vdetig der



har bmkt makt og tofim tienestebandIinger, mun bar medfort at ((( en bar blitt

alvtalig skadet elkt mistet

I kt fremaar som er apenbarr otgangspunkt at I'lustvarets personcIL st int under bisiand

pi ditiet ki anmer I ull Sittlasil/11 Iwor ansatte i ptdkier ville bha underlagi eiterfifrrsking av

Spesialenbeten, anommtbk I dir etter ft usket pa samme ma te. Nlibtært personell m/111er avgn

a biaa er underlagt pi)Inimesterens aitsvar tig mendighet, tuforer saledes

fk thritieneste i tg, bor underkgges sanune ktentotlfregime. I lensvnene til Iikelmhandling.

reasikkerher, hinnsigbarhe«,g ulhr til min(unnets ki trundlinekanismer tibtier detle.

I )e remingslinier og innarbeide nitiner oun gielder fiw polititienestepertauter, for a sikre

bevis i tillit, ogsa gjelde mihtært perstmell stmt bistar politiet.

I Iensvnet til i baIansere nwllinn straffespiuet ug disiplimersporet er det samine f r an salle i

som for ansatte i Forsvaret.

Med hilsea

/IR
, 7/4

• hlanin WeIhaven

Ptdirimitricr
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Horing - ny lov om forsvarets ansvar for å avverge luftbarne terroranslag
og forsvarets bistand til politiet

Det vises iii horingsnotat av 11.7.2013 vedrorende ny lov om Forsvarets ansvar (or å
avverge Inftbarne terroranslag og Forsvarets histand til politiet.

FOR 2012-06-22 nr 581: 1nstruks om Forsvarets histand til politiet er i dette
horingssvaret omtalt som Bistandsinsiruksen.

Innledningsvis ønsker Troms politidistrikt 5 understreke betydningen av Nasjonalt
beredskapssystem (NBS) som består av Beredskapssystem for Forsvarct (Brp) og Sivilt
beredskapssystem (SBS). Hensikten med deue syslemet er forhandsplanlagle
handlemater for a forebyege eller redusere skadeomfang ved kriser. katastrokr.
lerforallSlag og krig. 1 horingsnobnets punkt 3.1.1.1 er det skrevet:- Det kan imidlenid

ikke utelukkes et lerroranslag kon ha en slik an og et slikt omfang at tlet ril kunne

kotrshoeres d tagjore et brudd folkertttletIS regler ontfred og sikkerhet. herumler el

iwpnel angrtypd Norge. Det til da nere Forsvare13 eget ansrar. og ikke inditiety. å

bekjempe et slikt angrep. Det understrekes at handlematene for å vordere trussel og tiltak
mot deue er forankret i NBS og Troms politidistrikt stiller see undrende til at deue er iatt
med i horingsnotatet. Dette kan skapetvil om roller og ansvar.

En eventuell ny lov skal tvdeliegjore ansvar og rolkr. samt utdype praktiske forhold
knynet til histand fra Forsvaret. Lovforslaget NOM er vedlagt horingsnotatet gir liten
tilleggsverdi i forhold til gjeldende instruks, hvilket er beklagelig. Det cr allerede en
rekke lover, forskrifter og instrukser som regulerer samarbeidet mellom Forsvaret og

Mangfoldet på tumtak fra gjeklende Bistandsinstruks er beskrevet i
Bistandsinstruksen § 2.

Politimesteren
I .MN r0/1:11Linikl
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Horingsnotatet beskriver en del av de regler solt1 gjelder for forsvarets bistand til

og drofter om dette burde vært bedre samordnet. Etter var mening burde deue varn

utredet )uerligere. Som et eksempel på dette kan nevnes Instruks om sikring og

beskyttelse av objekter ved bruk av sikrinesstyrker fra Forsvaret og polniet i fred. krise

og Formålet med denne instruksen er å fastsette bestemmelser for ansvarsforhold

og samarbeid om politiets og Forsvarets objektsikring ved bruk av sikringsstyrker.

Denne instruksen synes ikke tan med i droftelsene.

Vi mener videre at lovforslaået er uhensiktsmessig bygget opp. Det som burde

fremkommet som et unntak. fremstar som hovedregelen. Forsvarcts ansvar for a avverge

Inftharne terroranslag burde kommet sist i lovforslaeet, i den erad dette overhodet horer

Inemme her. I den grad dene skal lovreguleres er det nansen viktigsi å få på plass hsem

som har ansvaret for å avgjorc hvilken situasjon man star overfor, noe som ikke er

oinhandlet.

Grunnloven § 99 setter rammer for forsvarets bistand til polinet. men erensene bor

droftes mer konkrek Som et eksempel kan nevnes at Troms politidistriki nylig fikk

avslag på anmodning om håndhevelseshistand knyttet til bruk av eventuell makt mot

sivilbefolkningen i forhold til politimemerens beslutning 0111tvungen evakuering. Selv

0111annlodningen var fremsan under en ovelse (Barents Rescue 2013)er del allikevel

grunn til å sc mermere på hvilken typc maktbruk Forsvaret kan utove mot

sivilbefolkningen i den Iwnsikt å forebygge tap av liv og helse.

Dct syncs som om horinesnotatet er mer opptatt av å beskrive Forsvarets muligheter enn

å foreslå en lov som svarer på politiets behov. Troms politidistrikt mener at

Bistandsinstruksen i sin nåværende form i grove trekk dekker rammene for Forsvarels

bistand til politiet på en bedre måte enn lovforslaect. De egentlige utfordringene ligger i

lwa Forsvaret faktisk kan bisla med, for cksempel:

Forutsigbarhet knyfiet til bistand fra Forsvarek herunder

Om politiet får bistand

Når politict far bistand

Hvilken ressurs som blir gjort tilgjengelie for polinet

Definisjon på "akulte samfunnssikkerhetsbehov"

Kostnader

Saksbehandlingstid i forhold til tidskritiske anmodninger om

handhevelsesbistand

Begrenset politimyndighet og uniformering av Forsvarets personell soni tildelcs

denne myndigheten

Rules Of Engagement (ROE)

' 1-01t 2c112 - 24 Nr 142-T Intuukt ccc nkring og bytkturlse av iddeller ved bruk ivrdnultngyrker fra

	 aret og poluid i frod. krne og kng



Forskjellige fortolkninger pa hva som er alminnelia bistand og hva som er

håndhevelsesbistand

Hvilke oppgaver Forsvaret kan lose

Kompetanse i forhold iii tildeling av begrenset politimyndiahet og hvor

Forsvarcts militære politintyndighet gjelder

Mangel på forutsigbarhei i alle nevnte aspckter i forhold til Forsvarets bistand, gir

politiet utfordringer ikke bare i forhold til å Ipse de akmelle utfordringene. men har også

konsekvenser for trening og ovelser. Delte har igjen negativ innvirkning på den reelle

evne til sandmndling.

Ener vår mening berorer horingsnotatet en rekke sentrale problemstillinger som krever

videre utredning for et eventuelt lovforslag fremmcs. I tillegg er det som vist ovenfor

sporsmal som ikke er utredet. Etter vår mcning cr deue sporsmål som er for viktig til å

bli vediau mcd det saksunderlaget som na foreligger.

/

Ole Bredrup Sæverud

Politimester
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Høringsuttalelsefra Rogalandpolitidistrikttil ny lovom
Forsvaretsansvar for å avvergeluftbårne terroranslag og
Forsvaretsbistand til politiet

Det henvises til høringsbrev av 11. juli 2013.

Innledningsvis vil vi peke på at Forsvaret er en viktig aktør som etter omstendighetene kan gi polttiet
verdifull bistand. Etter vår oppfatning er det avgjørende at militær bistand skjer under klare
hjemrnelsgrunnlag, klare regler og prosedyrer. Videre er det etter vårt syn vikfig at rolleblanding unngås.
Det er sfik vi ser det risiko for at en feiloppfatning av samvirkeprinsippet kan bidra fil at man ikke er
filstrekkefig oppmerksom på de ulike roller forsvaret og polifiet har i samfunnet. Dermed kan man risikere
at man i velmente ønsker om å "utnytte samfunnets samlede ressurser mest mulig effektivr, eller
filsvarende forrnuleringer, kan trå feil i forhold til anvendelse av militær makt mot borgerne. Reglene som
foreslås i utkastet må derfor utformes slik at uklarheter unngås.

Mifitær bistand er praktisk i en rekke tilfeller. Vårt polifidistrikt har erfaring med slik bistand både i
øvelsessamrnenheng og i reelle tilfeller. Erfaringene er gode.
Et avgjørende suksesskriterium er rolleforståelse på begge sider.

De prinsipielle spørsmål knyttet til Grunnloven § 99, 2.1edd er avgjørende og må vises større
oppmerksomhet Tidligere høyesterettsjusfifiarius Carsten Smith skrev en kronikk i Aftenposten 18. juli
2013 der han reiser de sentrale spørsmål i saken. Vi er enig i hans vurdering av lovforslaget Likeledes
har advokat Bjørn Stordrange skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv 25. juli 2013 som vi i det vesentlige
er enig i. Den omstendighet at et lovforslag får slik oppmerksomhet i den offentlige debatten er i seg selv
et argument for en bredere og dypere behandling av lovforslaget. Terrorhendelsene 22. juli aktualiserte
samfunnssikkerhetsspørsmål og samfunnets samlede evne tilå håndtere alvorlige hendelser. Det er nå
på tide å gå dypt inn ide prinsipielle spørsmålene med noe distanse til den konkrete hendelsen.

Vi har fått fristutsettelse til i dag med å levere høringssvar. Vi er kjent med høringsuttalelsen fra Kripos.
Denne uttalelsen er både grundig og omfattende, og tar etter vårt syn opp de vikfige problemstillingene.
Vi støtter i det alt vesentfige Kripos' oppfatninger. Vi har også like før vårt svar var klart, fått tilgang til
pohtimesteren i Oslos høringssvar. Vi støtter også hans innvendinger og synspunkter. Hans kntikk mot
forberedelsen og den manglende involvering av polifiet i forberedelsene er det særlig grunn til å støtte.
Kritikken fra Kripos og pofitimesteren i Oslo mot den delen av forslaget som gjelder luftbårne terroranslag
støttes.

Vi vil videre kommentere enkelte konkrete momenter

Det første gjelder forbudet mot inkorporering av styrker i en bistandsoperasjon, jf. utk. § 10, 2.1edd.
Spørsmålet som reises er hva som ligger i et "selvstendig miktært oppdrag". Etter vårt syn må ikke

lii

regelen hindre et effektivt samvirke på taktisk nivå. Det kan tenkes situasjoner hvor det kan være
vanskelig å avgjøre hva som er et "selvstendig oppdrag°. Er for eksempel vakthold på hver sin inngang fil
et industriområde ett eller to oppdrag? Samtidig må man være oppmerksom på at Forsvaret og politiet
trener etter ufike konsepter og etter sin natur har ulike tilnænninger til en motstander.

Av utk. § 7, b) fremgår det av høringsnotatet at oppregningen er uttømmende. Vi vil bemerke at
begrepet "vakthold" også ut fra et prakfisk synspunkt bør omfatte Icontroll". Grunnen er at det i
forbindelse med vakthold kan være aktuelt å ta stilling til spørsmålet om lovhg adgang. Et vilkår for lovhg
adgang vil gjerne være at man legifimerer seg. Slik kontroll av legitimasjon bør være kurant, og er en
oppgave militært perSonell på alle nivå antas å ha omfattende trening i. Et annet spørsmål gjelder
visitasjon av kjøretøy eller person. I forbindelse med håndhevelsesbistand bør heller ikke dette være
utelukket som en del av "vakthold". Den som søker adgang kan velge å forlate området, og dermed
unngå visitasjon av militært personell. Videre er militært personell offentlig myndighet som utelukkende
handler på konkret og oppdragsspesifikk fullmakt av politiet Denne praktiske filnærmingen kaster lys over
de prinsipielle spørsmålene knyttet fil Grl. § 99, 2.1edd. Det er slike praktiske problemstillinger som skal
vurderes mot Grunnloven. For sammenligningens skyld vil vi peke på dagens sikkerhetskontroll på sivile
flyplasser. På det området fillates private aktører å visitere alle reisende, herunder de øverste ansvarlige
for samfunnssikkerheten i riket.
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En særskilt type bistand er så vidt vi kan se ikke konkret omhandlet. Det gjelder Forsvarets
sensorkapasiteter. Forsvarets fly og fartøyer har betydelige kapasiteter til å kontrollere og overvåke store
områder. I redningstilfeller er dette en kjent og mye brukt metode, både gjennom luftsøk og overfiatesøk på
sjø, både visuelt og ved radar.
Hvordan stiller dette seg dersom politiet —i eller utenfor etterforskning —trenger informasjon om for eksempel
bestemte fartøyers posisjon og retning innenfor jurisdiksjonsområdet? Er slik bistand alminnelig bistand, jf.
utk. § 6 a) som "særskilt teknisk kapasitet", eller er det tale om håndhevelsesbistand, jf. utk. § 7?

Det bes i høringsbrevet spesielt om synspunkter på regelen i utk § 9. Vi er meget skeptiske til et sfikt skille
som foreslås idet det lett kan oppstå diskusjoner og uenighet om hvorvidt det foreligger en forhåndsplanlagt
bistand. Diskusjonene vil formentlig knytte seg fil hvolvidt en bistandsoperasjon kunne vært forhåndsplanlagt.
Høringsnotatet er ikke utfyllende nok på dette punktet

Redningstjeneste. Det må fortsatt være slik at Forsvaret kan bistå i redningstjeneste, jf. pl. § 27. Det ble
den 13. september 2013 fastsatt ny instruks for redningstjenesten. Instruksen er ikke i kraft, men den åpner
for at HRS kan overta koordinering fra LRS (politiet), jf. pkt 2-3, 3.ledd, annet punktum. Ettersom
pofitimesteren etter den nye instruksen ikke lenger har en rolle ved HRS, oppstår spørsmålet om hvordan
Forsvarets bistand i redningstjeneste på land som HRS selv koordinerer, skal løses. I disse filfeller vil det ikke
være bistand til polltiet som koordinerende, men til HRS. Problemet er neppe særlig praktisk, men
anledningen innbyr til å ta det opp.

Søk etter antatt omkomne er prinsipielt forskjellig fra redningstjeneste selv om SEAO-operasjonene normalt
skjer i forlengelsen av en redingsaksjoA Poenget er at kostnadene dekkes etter andre og begrensede —
budsjettposter, og derfor bør skilles ad.

Med hilsen

Hans Vik
politimester

LLI
Jf politiets begrepsbruk
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