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Høring av NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer - høringsinnspill fra 

Oslo kommune 
 

Vi viser til høring av NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Byrådet i Oslo kommune avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til NOU 

2019: 13 Når krisen inntreffer. 

 

Oslo kommune er av den oppfatning at sektorlovgivning så lang som mulig bør ta høyde for de 

behov og utfordringer som kan oppstå ved ekstraordinære kriser. Det ses fortrinnsvis behov for 

bedre samordning og presisering av unntaksbestemmelser i eksisterende lover og regelverk. 

 

Dersom det likevel blir innført en egen krisefullmaktslov, er det Oslo kommunes oppfatning at 

det er avgjørende at det tas betydelig hensyn til de fire samfunnssikkerhetsprinsippene i 

anvendelse av loven. Terskelen for anvendelse må derfor, som utvalget også foreslår, være høy. 

Det vil i tillegg være behov for en ytterligere tydeliggjøring av hvilke lover som ikke kan 

fravikes, for å redusere risikoen for misbruk av en eventuell krisefullmaktslov. 

 

Oslo kommune ser også behov for at det i bestemmelsen § 3 Ekstraordinære kriser presiseres 

nærmere hva som ligger i begrepet «ekstraordinære kriser», og således ved hvilke situasjoner 

loven kan gjøres gjeldende. Det fremstår uklart hva som ligger i begrepet, og hvor den nedre 

grensen for hvilke situasjoner som omfattes av begrepet «ekstraordinære kriser» går. Samtidig 

må en krisefullmaktslov også utformes slik at den tar høyde for nye og per nå ukjente typer 

hendelser og risikoer. 

 

Det fremgår heller ikke i lovforslagets § 3 noen presisering av hvorvidt regjeringen kan innføre 

proaktive tiltak for å stanse en hendelse under utvikling, før den blir definert som en full 

krisehendelse. 

 

Det legges til grunn at tidsbegrensningen på 6 måneder også gjelder for vedtak som gis i 
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medhold av krisefullmaktsloven. Dersom tiltak skal vare ut over en periode på 6 måneder, 

antas det at disse også må forankres i ordinære prosesser. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tale Teisberg 

kommunaldirektør 

Janne Corneliussen 

seksjonssjef 
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