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HØRING - NY LOV OM FORSVARETS ANSVAR FOR Å AVVERGE LLIFTBARNE
TERRORANSLAG OG FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

Det vises til departementets høringsbrev 11. juli d.å., med høringsfrist 11. oktober s.å.
Riksadvokatembetet har fått utsatt frist til 18. oktober s.å. Statsadvokatene er bedt om
innspill til høringsnotatet, og det har kommet uttalelse fra Det nasjonale
statsadvokatembetet som vedlegges.

I. Innledning

I høringsnotatet på side 5 fremgår at det har vært nedsatt en arbeidsgrappe med
representanter fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Det er
kortfattet vist til at mandatet var å utrede lovforankringsspørsmål, samt utarbeide forslag til
lovforankring av bistandsinstmksen. Dersom mandatet har vært mer utfyllende enn dette,
skulIe mandatet vært gjengitt i sin fulle form. Det fremgår også at Utenriksdepartementet
etter hvert ble representert i arbeidsgruppen fordi arbeidet skulle omfatte også luftbårne
terroranslag. Etter riksadvokatens oppfatning burde det åpenbart også fremgå hvem som har
deltatt i arbeidsgruppen.

Høringsnotatet fremstår i alminnelighet som lite gjennomarbeidet, hvilket svekker verdien
det har som grunnlag for den videre lovprosessen. Med mindre det haster meget med å få
en lovregulering på plass, noe høringsnotatet ikke underbygger, bør det foretas en
supplerende utredning og høring før det fremmes noe lovforslag. Det bør i den forbindelse
vurderes på nytt om særlov cr et heldig grep —det synes å være et bedre alternativ, i hvert
fall forsåvidt gjelder bistandsdelen, å innarbeide de nye lovreglene i politiloven. Det er
også behov for å utrede nærmere hvilke krav til hjemmel som må stilles for at Forsvaret
skal kunne handle for å avverge et luftbårent terrorangrep. At oppgaven løses av Forsvaret
medfører ikke at kravet til lovhjemmel for potensielt svært inngripende tiltak suspenderes,
og forslaget til lovrammer i §§ 2 og 4 er åpenbart ikke tilstrekkelig i seg selv. Forholdet til
alminnelige nødrettsbetraktninger bør i det minste avklares i forarbeidene.
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Forholdet til Grumdoven § 99 annet ledd

Etter riksadvokatenssyn er det en svakhetvedhøringsnotatetat det i liten grad
problematisererforholdettil Grunnloven§ 99 annet ledd.Til lovforslagetom Forsvarets
ansvar for å avvergeluftbkne terroranslager forholdettil Grunnloven§ 99 annet ledd
overhodetikke drøftetutover følgendesitat: "Departementetanser det viktig at håndtering
av luftbårneterroranslagfårforankring i norsk lov". I forhold til alminneligbistand og
håndhevelsesbistandtil politiet heterdet at det er langog fastpraksis for at denne type
bistandfaller utenforgrunnlovsforbudetom militærmakt mot borgerneuten hjemmeli lov.
Det fremgårvidere at det fordagenstypebistandverkener nødvendigellerpåkrevetmed
egen lov om Forsvaretsbistandtil politiet,men at dette likeveler "sværtenskelig".
Etter riksadvokatenssyn er dette en tilnærmingsom i liten grad klargjørde skranker
Grannloven§ 99 annet ledd oppstiller.Synspunkteneblir unyanserte,og gjenspeilerikke
den rettsligedebatt det har vært om Forsvaretsbistandtil politiet.

Nærmere om Forsvarets ansvar for å avverge loftbårne terroranslag

At Forsvarethar en rolle ved luftbåmeterroranslagbyggerpå det faktum at slike angreper
tidskritiske,og at det er Forsvaretsom har materielltil å stanse slike angrep.
Begrunnelsener såledeshelt praktisk,både på grunn av tidsaspektetog fordi politiet ikke
er utstyrtmed den typemaktmidlersom Forsvaretbesitter.Forholdetrepresentererderforet
unntak fra det alminneligeprinsippom at politiethar ansvaret for å bekjempeterror som
ikke er å anse som et væpnetangreppå Norge.Det er selvsagt ikke riksadvokatenssyn at
politiet skal utstyresmedden type maktmidlersom Forsvaretinnehar,men det er likevel
viktig å understrekeklart nok i forarbeideneat dettedreier seg om et helt spesieltunntak.
Det kan lett tenkes andrescenarioder Forsvaretsandrekapasiteterumiddelbarter egnet til
rask og slagkraftigresponspå et terroranslag,men uten at dette medførernoen selvstendig
myndighetfor Forsvaret.Analogiskanvendelseav lovreglenesom nå foreslås,bør det ikke
være rom for.

Man kan for eksempeltenke seg et fartøysom befinnerseg i Osloflordenog hvor personer
ombordvil rammemål med fartøyetsom kan forårsakestore tap av menneskelivellerstore
materielleødeleggelser.Selvom Forsvaret(Kysteskadren)er godt rustet til å møte en slik
trussel, er det ikke tvilsomtat det er politiet som vil være ansvarligved et slikt scenario.
Politietville i et slikt tilfelleeventueltbe om håndhevelsesbistandfra Forsvaret.
Styrkeoppbyggingi Forsvaret,ledigkapasitethos spesialstyrkene,egnede våpensystemer
eller nyopprettetberedskapved Marinejegerkommandoenbør ikke være en avgjørende
premissfor at ansvarogså for andretyper terrorangrepoverførestil Forsvaret.

IV. Enkelte merknader til selve lovforslaget

Luftbårentterroranslager i forslagetdefinertsom det å rammemål med luftfartøysom har
somformål å forårsakestore tap av menneskeliveller store materielleødeleggelser,eller
dersomhandlingenrammes av straffeloven§ 147a (terrorbestemmelsen).Etter
riksadvokatenssyn gjør disse vilkår bestemmelsenunødig vanskelig,fordi man ved mange
av de scenarioman kan tenke seg ikke vet hva som er formålet.Kanskjehar man ikke
engangoppnåddkontaktmed luftfartøyet.Somhøringsnotatetfremheverer avgjørelsen
tidskritisk.Lovenburde etterriksadvokatenssyn reflektereden usikkerhetsom kan
foreliggeom et eventueltformål,og hvor myndighetenenødvendigvismå anta hva dette
vil være.
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Lovtekstenburde derforgi anvisningpå denne vanskeligevurdering,ved at det for
eksempelkan fremgåat det er grunn til å anla ellerfare for at handlingenkan medførede
opplistedekonsekvenser,slik at Forsvaretpå et tidligeretidspunktkan få et ansvar for å
avvergeangrepet.

Etterriksadvokatenssyn er det ikke nødvendigå henvise til "store tap av menneskeliv"
eller "store materielleødeleggelse?'når det samtidigvises til straffeloven§ 147a som ved
grov overtredelseomfatterslike omstendigheter.Det er vanskeligå tenke seg et
terrorangrepmed store tap av menneskeliveller som medførerstore materielleødeleggelser
som ikke derved er overtredelseav straffeloven§ 147a frrste og annet ledd.Bestemmelsen
viser blant annet til straffeloven§ 148(blant annetmordbrannog luftfartsulykke)og
sammelov § 233 (drap).At straffeloven§ 147a førsteledd oppstillervilkår om et
subjektivtoverskudd,"terrorforsett",har i dennesammenhengliten praktiskbetydning.
Ved siden av hverandreblir opplistingeni forslagetoverfledig,og det burdederforvære
tilstrekkeligå henvise til straffeloven§ 147a førsteog annet ledd. Det bør ikke vises til de
resterendedeler av § 147a, ettersomde handlingersom straffesetter tredje til femte ledd
(trusler, forbund,fremskuttforsøk)ikke er av en slik art at de bør kunnemedføreat
Forsvarettar over den avvergendeoppgaven.

Luftfartøyer videre foreslåttdefinertsom enhversivil flyvendeinnretning.Det kan gjerne
tenkes at terrorister tar i bruk et militært luftfartøy(utrangerteller stjålet)og ordetsivil bør
derfor tas ut av definisjonen.Definisjonenav luftfartøykan kort og godt være "enhver
flyvendeinnretning".

At gjemingspersonener norsk eller utenlandskeller luftfartøyetnorsk eller utenlandsker
også overftedigog kan tas ut. Tilføyelsen"eller luftfartøyene"er også unødig. Det vil ikke
være tvilsomt at bestemmelsenomfatter flere luftfartøyerdersom det benyttes.
"Gjerningspersonen"kan med fordel erstattesmed handlingen.

Etter dette foreslår riksadvokatenslik lovtekst: "Med lufibårne terroranslag menes i
denne lov en handling hvor det er grunn til å anta at gjerningspersonen har som formål å
ramme mål med lufifartøyet fra lufien, på en slik måte at handlingen omfattes av
straffeloven § 147 aførste og annet ledd."

I forslaget§ 4 er det bestemmelserom overordnetansvar,og det fremgårat
Forsvarsdepartementettrefferbeslutningom hvordanluftbårneterroranslagskal avverges,
hcrunderbruk av makt. Etter riksadvokatenssyner det en stor prinsipiellsvakhetved
høringsnotatetog lovforslagetat det mangleren drøftelseog reguleringav en
underliggendenorm, eller strengt tatt hjemmelfor selvemaktanvendelsen.Det er åpenbart
at selvenotmen må ta sitt utgangspunkti de avveiningersom straffeloven§ 47 oppstiller
om nødrett (overfor eventuelleuskyldigesom rammesved maktanvendelsen)eller § 48 om
nødverge for motangrepetmot gjemingsmennene.En så alvorlighandling som å beslutteå
ta liv for å beskytte andre liv (eventueltbeskyttelseav bare materielleverdier)må ha en
mye tydeligerelovforankringenn bare som et ledd i en bestemmelseom overordnetansvar.

En nedskytingav et fly vil åpenbartkunne bli møtt med krav om granskingeller
etterforskingdersom uskyldigerammes. Selvemaktanvendelsenmed angivelseav nonnen
for å ta liv på bekostningav å redde flere, eller når man kan liv for å hindre store materielle
ødeleggelsermå derfor tydeliggjøresi en egenbestemmelse.Dette er seerligviktig fordi
beslutningeni verste fall må byggepå en antakelseom det antatte formålet, og ikke sikker
kunnskap.Dette må etterriksadvokatenssyn Apenbartutredes nærmere.
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Til bestemmelsen for øvrig vil riksadvokaten bemerke at straffeprosessloven kapittel 176
har bestemmelser om bruk av tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet. Ordvalget i
de to bestemmelser er således det samme. Det er påtalemyndigheten som er ansvarlig for
de beslutninger som treffes for å avverge den kriminalitet som er oppregnet i
straffeprosessloven § 222 d (hemnder straffeloven § 147 a første eller tredje ledd).

De tvangsmidler som er til rådighet for påtalemyndigheten vil selvsagt ikke være adekvate
for å stanse et pågående terroranslag. Det er like fullt avgjørende at det ikke gis rom for tvil
om når det er avvergende etterforsking (som påtalemyndigheten er ansvarlig for) og når det
gjelder avverging på annen måte, som Forsvarsdepartementet etter forslaget skal være
ansvarlig for. Dette kan fonnentlig klargjøres i forarbeidenc at Forsvarets ansvar i
realiteten er å stanse et pågående luftbårent terrorangrep.

V. Nærmere om lovforslagets annen del. Forsvarets bistand til politiet

Lovforslaget både hva gjelder alminnelig bistand og håndhevelsesbistand oppstiller ikke
plikter for Forsvaret til å bistå politiet. Politiets beredskap ligger utenfor riksadvokatens
ansvarsområde, men en har ikke unnlatt å legge merke til diskusjonen om prioriteten av
den nyopprettede helikopterberedskap på Rygge og Bardufoss. I en gitt situasjon bør det
være avklart på forhånd om det er Forsvaret eller politiet som har førsteprioritet på denne
kapasiteten.

Riksadvokaten har ikke innvendinger til lovens virkeområde slik dette fremgår av forslaget
§ 5. I bestemmelsens siste ledd er det oppstilt en "sikkerhetsventil" for annen bistand som
ikke er nevnt i lovforslaget Når Forsvarets bistand til politiet nå skal lovforankres er det
riksadvokatens syn at dette uttømmende bør regulems, slik at det ikke gjenstår en uklar
"restfullmakt" og hvor beslutningskompetansen endog er tilsvarende for det som gjelder
for håndhevelsesbistand. Med en slik beslutningskompetanse er det nærliggende å tenke at
slik bistand ligger nærmere håndhevelsesbistand enn alminnelig bistand. De prinsipielle
sider, og innholdet av en slik "restfullmakr, burde vært utdypet i hetringsnotatet.

Riksadvokaten har ikke spesielle merknader til lovforslaget § 6 (alminnelig bistand) eller
§ 7 (håndhevelsesbistand) ettersom dette i hovedsak ligger utenfor riksadvokatens direkte
ansvarsområde. En legger imidlertid til grunn at det etableres gode mtiner for tidskritiske
beslutninger om håndhevelsesbistand.

I § 8 er det oppstilt forslag om regler for etterretningsbistand. Det fremgår at bistanden skal
gis til Politiets sikkerhetstjeneste, "eller andre rettshåndhevende myndigheter gjennom
Politiets silckerhetstjeneste". Etter politiloven § 17b har PST ansvar for den skjulte
etterforsking hva gjelder blant annet straffeloven § 147 a, mens den åpne etterforsking
foretas av det øvrige politi. En forstår forslaget slik at Etterretningstjenesten skal bistå i den
skjulte etterforskingsfasen, jf. formuleringen "Slik bistand kan kun gjennomføres ved
ekstraordinær innenlandsk sikkerhetstruende virksomhet som det tilligger Politiets
sikkerhetstjeneste å forebygge og etterforske". Etter riksadvokatens syn bør slik bistand
også Ininne gis ved avvergende etterforsking etter straffeprosessloven kapittel 17b. I
forarbeidene bør det derfor klargjøres at slik bistand også kan gis til det ordinære politi, for
eksempel Kripos. I den foreslåtte lovtekst kan dette tydeliggjøres dersom det fremgår at
bistanden skal gis til Politiets sikkerhetstjeneste eller andre rettshåndhevende myndigheter.
Formuleringen "gjennom Politiets sikkerhetstjeneste" kan således tas bort.
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At den informasjonenEtterretningstjenestenhmhenterskalbli Politiets sikkerhetstjenestes
eiendom er ikke det beste ordvalg,ogkan være misvisendefor den senerebehandling.
Informasjonenmå behandlesi tråd med formMetfor innhentingen.PSTs virksomhetom
forebyggingog etterforskinger undergittulike reglerog styring.Informasjonenkan i noen
tilfellerbli straffesaksopplysningerog må behandlesi tråd med dettc. Det vises i så måte til
Rt. 2009 s. 1075om grenseoppgangenmellomden virksomhetPolitiets sikkerhetstjczeste
driver i det forebyggendespor,og det som er etterforsking.Informasjoninnhenteti det
forebyggendespor vil etter ovennevnteavjjørelse normaltforbli etterretningsopplysninger,
mens opplysningerinnhentetetter at det er iverksatt etterforskingvil bli en del av "sakens
dokumenter"hvis det ikke er annetrettsgrunnlagfor å unnta disse.

At informasjonEtterretningstjenesteninnhenterellerkommer i besittelseav etter loven
skal være "Politiets sikkerhetstjenesteseiendom",må derfor forståsmed dette forbehold,
og bør tydeliggjøresi forarbeidene.

I lovforslagets§ 10heter det at det er denpolitimestersom anmoderombistand også har
overordnetansvar for operasjonen.Her vil riksadvokatenbemerkeat en operasjonkan gå
over flere politidistrikt,slik at den endeligeoperasjonskjer i et annet distrikt enn derdet
ble anmodetom bistand fra. Det kan også være slik at overordnetmyndighet(F'OD)peker
ut en ansvarligpolitimester som ikke er denpolitimestersom anmodetom bistand. Det vil
således ikke være naturligat operasjonenhar sitt overordnedeansvarhos en politimester
som ikke lengerhar operasjoneni sitt distrikt, eller av andre grunnerikke skal lede den
politimessigeinnsats. Lovtekstenbør ta høydefor dette. Det kan såledesgjeme fremgåat
den overordnedeledelsen innehasav den politimestersom anmoderom bistand, ellerden
politimestersom lederden politimessigeinnsats.

Knut Erik Sæther
ass. riksadvokat

rj y øe
førstestatsadvokat

Vedlegg
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