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Hørings svar fra Agder pd  -  forslag tilny bistandsinstruks.

1. Innledning.

Det vises til brev fra forsvarsdepartementet av 13.10.16, og brev fra pod av 21.1016.

Vi ønsker først av alt å berømme arbeidsgruppen for den grundige og oversiktlige

rapporten som er utarbeidet. Vi har i vårt svar konsentrert oss merknader til  §  3  -
bistandsområder, §4-beslutnings prosedyrer, § ll -dekning av kostnader.

Vi har valgt å avstå fra å kommentere forslag til ny §7-maritim kontraterror, og overlater

dette til sokkel distriktene, slik dere ønsker. Vi vil i denne forbindelse allikevel peke på

at Kr. sand havn har et stort anløp av både passasj er ferger og cruisebåter.

2. Instruksens §3  -  bistandsområder.

Utkast til ny instruks lister opp 3 bistandsområder:

1 .  Terrorhandlinger

2. Ettersøkning og pågripelse av særlig farlige personer

3.  Ulykker og naturkatastrofer.

I Agder pd har vi flere ganger hatt stor nytte av bistand av forsvaret. Dette har i all

vesentlighet dreid seg om personell bistand i forbindelse med søk, redning og lån av

materiell ved samme type oppdrag.

Vi vet at forsvaret som helhet ikke dimensjonerer seg for denne type bistand, men fordi

dette er den type bistand forsvaret oftest yter, mener vi at ordlyden i §3 bør skissere dette

mye tydeligere enn det som ligger i forslagets ordlyd

I denne forbindelse er det viktig å minne om at de frivillige organisasjoner (FORF) ikke

kan gi oss den type organisert og kommandert bistand som vi kan få gjennom forsvaret.

Heller ikke sivilforsvar eller andre statlige etater er i stand til dette.

Agder politidistrikt

 



Forsvaret er den eneste etat som kan gi politiet bistand av større organiserte enheter

under søk og redning til lands. Dette bør vektlegges og beregnes tydeligere i

bistandsinstruksen

Forslag til ny ordlyd i §3 pkt. 3.

"Ulykker, naturkatastrofer og andre typer redningsoppdrag,  med  hensikt å verne om

eller redde menneskers liv og helse"....

3. Instruksens §4  -  beslutningsprosedyrer.

Vi ønsker ikke å gi annen tilbakemelding på dette forslaget nn at det på en veldig ryddig

og enkel måte gjør bistandsprosedyrene adskillig mer anvendelige og forståelige.Vi tror

bestemt at dette også vil kunne heve beredskapen og korte inn responstiden for bistand

4. Instruksens  §11  — dekning av kostnader.

Vi har frem til nå ikke erfart noen problemer eller uklarheter omkring hvem som skal

dekke hvilke utgifter. Når det er sagt, så har personell- eller materiell bistand frem til nå

ikke kostet politiet noe.

Vi stiller spørsmål om hva som i den nye instruksen menes med "i tråd med sektor

prinsippet" i relasjon til redningstjeneste. Skal personell bistand av forsvaret i

redningstilfeller dekkes av HRS, forsvaret, eller politiet?

5. Avslutning.

Vi vil igjen berømme det arbeidet som er lagt ned. Vi ser frem til en ny, klarere og mer

operativt anvendelig bistandsinstruks.

Med hilsen

sten Lindeberg
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