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Høringsvar – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer 

Forsvarsdepartementet (FD) viser til Justis- og beredskapsdepartementet brev av 22. august 
2019, vedrørende høring av Beredskapshjemmelutvalgets utredning NOU 2019:13 Når 
krisen inntreffer. Utvalget foreslår en ny krisefullmaktslov som gir regjeringen hjemmel for 
midlertidig å supplere eller, om nødvendig, gjøre unntak fra annen lovgivning. 

FD erkjenner at det kan være hensiktsmessig med en fullmaktslov som skal virke under 
terskelen for dagens beredskapslovgivning. Eksempelvis ved kriser som truer 
samfunnssikkerheten, men ikke statssikkerheten. Forøvrig vil FD bemerke at flere av lovene 
som inngår i det som omtales som beredskapslovgivningen, eksempelvis 
helseberedskapsloven og næringsberedskapsloven, har et virkeområde som gjelder utover 
når statssikkerheten er truet.   

Etter FD sitt syn bør de rettslige reguleringer som det vil kunne være behov for ved kriser 
som ikke truer statssikkerheten primært løses ved at de enkelte sektorlovene som utformes 
tar høyde for løsninger ved uforutsette kriser, i tillegg til beredskapsplanlegging og øvelser. 
Som utvalget selv er inne på, vil en helt generell fullmaktslov kunne virke som en sovepute 
ved ordinær lovgivning.   

FD erkjenner imidlertid at det kan oppstå uforutsette og ekstraordinære kriser som det kan 
være vanskelig å ta høyde for i lovgivningen. For disse ekstraordinære tilfellene, og når 
nødssituasjonen er så alvorlig at den truer kritiske samfunnssektorer, vil det etter 
departementets syn være naturlig at dette kan håndteres etter konstitusjonelle 
nødrettsbetraktninger. 

Departement anmoder om at man i forbindelse med et eventuelt videre lovarbeid særlig ser 
på hjemmelsgrunnlaget for en krisefullmaktslov, samt at man er bevisst at man ikke skaper 
en presedens hvor man innsnevrer handlingsrommet som ligger i konstitusjonell nødrett.  
 
 
 



Side 2 
 

Forøvrig bemerkes det at Forsvaret, eller Forsvarets evt. rolle ikke er beskrevet i NOUen. I 
kraft av de ressurser Forsvaret besitter som beredskapsorganisasjon anses det naturlig at 
dette blir nærmere beskrevet i det videre arbeidet.  

Med hilsen 

 
 
Henning Vaglum (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Geir anders Fagerheim 
avdelingsdirektør 
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