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Høring – NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev om høring av 

Beredskapshjemmelutvalgets utredning NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer.  

 

Utvalget foreslår at det innføres en sektorovergripende fullmaktshjemmel som en lovfestet 

forskriftshjemmel som gir utøvende myndighet hjemmel til å supplere, utfylle eller fravike annen 

lovgivning på tvers av sektorer. Dette prinsippet bryter med den rådende ansvarfordelingen mellom 

den lovgivende og den utøvende statsmakten. Utvalget foreslår videre prosessuelle skranker som skal 

hindre misbruk av denne fullmaktslovgivningen i form av adgang til oppheving av forskrift med 1/3 av 

Stortingets stemmeberettigede og at vedtak må fremlegges for Stortinget innen 10 dager.  

 

Eksisterende fullmaktslovgivning er ulovfestet hjemlet i konstitusjonell nødrett og i den nåværende 

beredskapslovgivningen som omtaler krig- og krigslignende tilstander. Innføringen av lovgivning i 

fredstid slik det foreslås vil øke sannsynligheten for misbruk av hjemmelen, noe også utvalget omtaler.  

 

LO går imot utvalgets forslag om å innføre en sektorovergripende fullmaktshjemmel som skal virke i 

fredstid. En slik hjemmel vil undergrave prinsippet knyttet til fordeling av myndighet mellom Stortinget 

og regjeringen. LO finner ikke at utvalget har godtgjort behovet for å endre statsforfatningen ved å 

tillate statsrådet å fravike lover gitt av Stortinget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Roger H. Heimli 
(sign.) 

 

 

Roger Bjørnstad  

(sign.)  

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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