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FOR UTARBEIDING

AV

FORSLAG TIL NY BISTANDSINSTRUKS

Innledning
Det vises til høringsbrev av 13. oktober 2016, "Rapport fra arbeidsgruppen
bistandsinstruks".
vil berømme

Røde Kors ser positivt pà at Forsvarets bistand til politiet ble hjemlet i lov, og

Forsvarsdepartementets

bistandsinstruks.

av forslag til ny

grundige arbeid i utarbeidelsen

Nedenfor følger Røde Kors sine merknader

av forslag til ny

til forslaget til ny bistandsinstruks.

Innspill
Røde Kors ser et behov for à understreke

nødvendigheten

av å sikre at personell som blir brukt

til à bistå Politiet besitter riktig opplæring i bruk av makt innen rammen av politiloven § 6 og
øvrige relevante skranker for utøvelse av makt etter forslaget til ny instruks § 8 og § 9 tredje

avsnitt. Enkelte avdelinger i Forsvaret er godt egnet til denne oppgaven. Likevel er det deler av
Forsvaret som ikke vil være rustet til å bistå politiet på grunn av mangelfull opplæring og
trening.

Slik Røde Kors ser det er Forsvarets primæroppgave

à forebygge

krig og sørge for norsk

suverenitetsselvhevdelse gjennom bruk av militære virkemidler tillat i væpnet konflikt. Selv om
enkelte norske styrker også er opplært til å løse oppdrag der de opererer med mer
innskrenkede
kampstyrker

mandat for maktanvendelse,

består likevel opplæringen

for de fleste av Forsvarts

i utstrakt maktbruk utover det som er tillatt i fredstid. Videre består betydelige deler
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av Forsvaret

av vernepliktige

bistandsoppdrag

under opplæring,

ikke er klare til å påta seg

til politiet.

Det er derfor bra at instruksens
relevante

funksjoner

imidlertid

at instruksens

§ 10 setter krav til at Forsvaret skal "sikre at personell med

får opplæring

i prinsipper

og regelverk

§ 10 burde være klarere på hvordan

personellet som skal bistà Politiet er tilstrekkelig
situasjoner

som i mange tilfeller

for bistand".

Røde Kors mener

Politiet og Forsvaret

skal sikre at

opplært til forsvarlig maktanvendelse

i

utenfor væpnet konflikt. Ut over det som står beskrevet i §1O i Forslag til ny

bistandsinstruks,

burde det henvises til krav om opplæring i Politiloven § 6 og øvrig relevant

regelverk for maktanvendelse

instruksens

§ 8 og § 9 tredje avsnitt henviser til. Dette kan for

eksempel gjøres ved à endre ordlyden i § 10 første avsnitt på følgende måte; "Politiet og
Forsvaret

skal på alle nivåer tilstrebe

med relevante

funksjoner

gjensidig

får opplæring

støtte og samarbeid,

i prinsipper

og regelverk

og skal sikre at personell

for bistand,

herunder

opplæring i bruk av makt etter § 8 og § 9".
Røde Kors står til disposisjon for à diskutere nærmere utformingen

av bistandsinstruksen.

Mads Harlem
Leder for Politikk

-og folkerettseksjonen

Anders

Thorheim

Seniorrådgiver
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