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HØRINGSUTTALELSE FRA SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT —NY
LOV OM FORSVARETS ANSVAR FOR Å AVVERGE LUFTBÅRNE
TERRORANSLAG OG FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

Generelt
Søndre Buskerud politidistrikt ser positivt på forslaget om å samle de to oppgavene i én
og samme lov. Vi har ikke ytterligere kommentarer når det gjelder Forsvarets ansvar for
å avverge luftbårne flyangrep.

Spesielt om Forsvarets bistand til politiet
Samfunnet forventer at politiet skal benytte seg av alle tilgjengelige ressurser i en
ekstraordinær situasjon. I etterkant av terrorhendelse 22.7.11, har det vært stort fokus
knyttet til politiets evne og vilje til å benytte seg av bistand fra Forsvaret. Det har
likeledes vært stor oppmerksomhet knyttet til Forsvarets evne til å respondere på
politiets behov.

Forsvaret og Beredskapstroppen trener årlig på situasjoner i felles øvelser (NOU
2012:14). Treningen har til hensikt å benytte Forsvarets helikopter til taktisk innsetting
på alle typer objekter i lys og mørke. I tillegg trener Beredskapstroppenpå å utføre
skarpskytingfra helikopter. Beredskapstroppen har også benyttet Forsvarets helikoptre
for innhenting av informasjon,forflytning og evakuering.

I Prop. 73S (2011 -2012), "Et forsvar i vår tid", pkt. 5.4.1 heter det: Politiet har ansvar
for åforebygge og bekjempe terror som ikke er å anse som et væpnet angrep. Forsvaret
vil i slike situasjoner kunne ha en bistandsrolle. Ved omfattende terrorangrep kan det
være aktuelt å bistå med både land-, sjø- og luftstridskrefterfra Forsvaret.

Det er kjent at politiet trener sammen med Forsvaret også på operasjoner som er omtalt i
denne proposisjonen.

Søndre Buskerud politidistrikt



I etterkant av terrorhendelsene i 2011 har politiet etablert en avtale med Forsvaret om
døgnberedskap på to Bell-helikoptre fra 720-skvadronen på Rygge. Beredskapen er
begrenset til transportstøtte ettersom det vil være situasjonsavhengig om besetningen er
godkjent for antiterroroppdrag og bruk av helikopter som ildstøtteplattform. Dette er en
begrensning som bør utbedres.

Politiet og Forsvaret øver sammen i erkjetmelsen av at man i noen situasjoner utgjør en
bedre samvirkeressurs enn om politiet skulle operere alene. Denne erkjennelsen og
treningen har eksistert i en årrekke. Samarbeidsavtaler både sentralt og lokalt har
eksistert i lang tid. Likevel har diskusjonene pågått om politiet i en virkelig situasjon
faktisk kommer til å benytte ressursen. Det har hatt bakgrunn i prinsipielle synspunkter,
men det har også hatt sammenheng med Forsvarets varierende evne til å respondere på
politiets behov, både innen rimelig tid og med nødvendig kompetanse og utstyr.

Søndre Buskerud politidistrikt støtter forslaget om å forankre bistand fra Forsvaret til
politiet i en egen lov. Hensynet til borgerne gjennom en mest mulig effektiv utnyttelse
av samfunnets eksisterende og samlede ressurser må veie tyngre enn prinsipielle
innvendinger mot slik bistand. At det er politiets ansvar å forebygge og bekjempe terror i
fredstid, er trygt forankret i Norge. Vi kan ikke se at denne posisjonen og dette ansvaret
blir utfordret ved å hjemle Forsvarets bistand til politiet i en egen lov. Tvert i mot vil det
bli et mer avklart hjemmelsgrunnlag.

Felles hjemmelsgrunnlag og effektive prosedyrer
Det er viktig at prosedyrer og ansvarsforhold klargjøres. Lovens § 13 sier noe om
politimesterens ansvar og ledelse. Retningslinjene er ganske generelle og det er
nødvendig med presiseringer eller utfyllende bestemmelser. Politiet og Forsvaret har
forskjellige våpeninstrukser og er satt opp med forskjellig typer avdelingsvåpen.
Politimesteren må vite at den avdeling som yter bistand har samme forståelse som
politiet av hva rammene for å bruke maktmidler er. Tolkning av hjemler for å bruke
maktmidler må utøves av et nivå som har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre riktige
vurderinger.

Samtidig er det helt avgjørende at beslutningsprosessen er rask og effektiv.

Søndre Buskerud politidistrikt støtter forslaget om at dagens alminnelige bistand og
håndhevelsesbistand videreføres og hjemles i ny lov. Vi støtter også forslaget om
etterretnings- og sikkerhetsbistand som den tredje og nye bistandsformen.

Med hilsen

Johan Brekke Glenn Rho&n
Politimester stabssjef
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