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Høringsuttalelse - ny lov om Forsvarets ansvar for å avverge
luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet

Innledning

Det vises til høringsbrev av 11. juli 2013 om forslag til ny lov om Forsvarets ansvar for å

avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet.

Røde Kors tar til orientering at Forsvarsdepartementet mener det ikke er nødvendig med

lovhjemmel for Forsvarets bistand til politiet. Røde Kors støtter likevel forslaget om å

regulere Forsvarets bistand til politiet i en egen lov, da vi anser bruk av Forsvaret overfor

befolkningen i fredstid som et så omfattende inngrep at det er naturlig å forankre dette i lov.

Røde Kors vil nedenfor komme med noen korte innspill på forslaget til ny lov som er sendt på

høring.

Forsvaretsbistandtil politietbegrensesav folkeretten

Forsvaret er organisert og trent for å utøve dødelig makt ut over det som er tillatt for politiet i

fredstid. Det blir derfor viktig å synliggjøre de begrensninger som følger av folkeretten for

maktbruk i fredstid ved Forsvarets bistand til politiet. For å tydeliggjøre dette i loven forslår

Røde Kors å endre § 2 slik at hele loven, ikke bare lovens første del, gjelder med de

begrensninger som følger av folkeretten.
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De begrensningene som følger av folkeretten bør også gjenspeiles tydeligere i kommentarene
til § 10 hvor ansvars- og ledelsesforholdet mellom politiet og Forsvaret avklares. Ifølge denne
bestemmelsen har bistandsanmodende politimester overordnet ansvar for at midler som tas
bruk under bistandsoppdraget ikke overskrider rettslige og andre grenser satt for politiets
virksomhet. Forsvarets bistand skal likevel gjennomføres som et selvstendig militært oppdrag
etter § 10, 2 ledd. Avstanden mellom politimesteren som ansvarlig ledd og Forsvaret som
utførende myndighet vil derfor kunne gjøre det utfordrende å sørge for at den maktutøvelse
som skjer gjøres på riktig måte. Denne samhandlingen fordrer derfor en stor grad av
samtrening mellom politiet og Forsvaret.

3. Politiets avhengighet av Forsvaret

Det er viktig at politiet ikke belager seg på bistand fra Forsvaret da de kan være bundet opp
andre steder, jamfør Oslo Guidelines. For å tydeliggjøre dette i loven bør man se på en annen
ordlyd i § 9 siden bestemmelsen slik den nå lyder kan tyde på at det kun er bistandens art som
setter begrensninger for når Forsvaret kan bistå politiet.

Mads Harlem
Leder av politikk- og folkerettseksjonen ers Thorheim
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