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Høring - ny loy om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og
Forsvarets bistand til Politiet

Det vises til Forsvarsdepartementets brev av 16.juli d.å.

Utenriksdepartementet noterer med tilfredshet at det nå tas skritt med sikte på å
lovfeste Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til
politiet. Begge regelsett kan innebære maktanvendelse, og det er særlig av
legalitetsgrunner hensiktsmessig å nedfelle rammene i lovs form.

Utenriksdepartementet har hatt anledning til å avgi innspill til høringsnotatet gjennom
deltakelse i den underliggende arbeidsgruppen. Et hovedanliggende for
Utenriksdepartementet har vært å tydeliggjøre at militært personell som bistår politiet,
er bundet av samme regler som politiet når det gjelder selve maktutøvelsen. Dette betyr
bl.a. at de maktmidler som anvendes av Forsvaret i forbindelse med bistands-
oppdraget, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor,
tjenestehandlingens formål og omstendighetene for esvrig.Disse prinsippene er nedfelt i
lovforslagets § 10, 3. ledd. Utenriksdepartementet ønsker å gi sin eksplisitte støtte til
denne bestemmelsen.

Utenriksdepartementet ønsker også å uttrykke viktigheten av reguleringen av
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Forsvarets maktbruk for å avverge et luftbårent terroranslag. Også her lovfestes
nødvendighets- og forholdsmessighetsprinsippet. Utenriksdepartementet støtter dette.

Med vennlig hilsen

Kristian Jervell
Fung. avdelingsdirektør

Mette Kristin Ek
rådgiver
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