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UTKAST TIL NY INSTRUKS – FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET 
Øst politidistrikt har mottatt utkast til ny instruks og har følgende bemerkninger/kommentarer: 

 

Øst politidistrikt er i hovedsak tilfreds med forslag til ny instruks og særlig da en forenklet 

beslutningsprosedyre som er beskrevet i § 4. Instruksen vil med de endringer som er foreslått 

bedre samfunnets beredskap på kritiske områder. 

 

Ofte kan flere politidistrikt være involvert i en operasjon hvor bistand fra forsvaret er aktuelt. 

Det synes derfor hensiktsmessig at POD er en aktør i slike tilfelle. Et nytt 2. ledd i § 6 kan 

formuleres slik: 

 

Der hvor flere enn ett politidistrikt er involvert i en operasjon, kan Politidirektoratet besluttet 

at de enten selv, eller en utpekt politimester skal ha den overordnede ledelse av operasjonen. 

 

Vi er enig i formuleringen og innholdet i § 7, 1. ledd. Den fremstår som tidsriktig og gir 

samtidig en optimal utnyttelse av samfunnets samlede ressurser på dette området. 

 

At Forsvaret skal gis initiativrett til å iverksette MKT operasjoner uten at oppdraget har 

kommet fra politimesteren er vi særlig kritisk til. Dersom forsvaret skulle få informasjon om 

forhold som tilsier at det er behov for å iverksette en MKT operasjon, vil det neppe forsinke 

aksjonen særlig om man kontakter politimesteren for en avklaring. Inntil slik avklaring er gitt 

fra politimester kan forsvaret likevel gjøre de forberedende tiltak de mener er nødvendig for å 

minimere tidsbruken fra politimester gir sin ordre og til oppdraget kan iverksettes.  

 

Vi ser det som viktig å tydeliggjøre Forsvarets ansvar til å bekjempe terroranslag mot olje og 

gassinstallasjoner til sjøs og skip i fart, og samtidig presisere politiets ansvar knyttet til 

landbaserte operasjoner. Dette kan gjøres ved nytt 4. ledd i § 7. 

 

I de tilfelle hvor maritime kontraterroroperasjoner forflytter seg eller sprer seg til landbaserte 

installasjoner eller objekter, skal politiet ha den direkte ledelse av gjennomføringen der. 
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