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Høring – Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny
bisandsinstruks
Det vises til Forsvarsdepartementets brev av 13. oktober d.å. med saksnummer
2015/3706-9.
Utenriksdepartementet (UD) har følgende innspill til høringen:
UD ser det som positivt at det foreslås en forenklet instruks for Forsvarets bistand til
politiet. Arbeidsgruppens forslag fremstår som fornuftig og gjennomtenkt ut fra
formålet i mandatet om å bidra til effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig
utnyttelse av samfunnets nasjonale beredskapsressurser. UD har ingen merknader til
selve ordlyden i bestemmelsen men ser behov for en kommentar knyttet til
bistandsinstruksens geografiske virkeområde.
Det fremgår på side 77 i rapporten fra arbeidsgruppen at gruppen ikke ser det
nødvendig å regulere det geografiske virkeområdet i en ny instruks. Etter UDs
oppfatning vil dette da innebære at det er politiloven § 3 som er styrende også for
instruksens geografiske virkeområde. Politiloven angir ikke det geografiske
virkeområdet positivt. Den slår kun fast at loven gjelder med de begrensninger som
er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmede stater. Det vil
etter UDs syn være naturlig å legge til grunn at instruksen gis samme geografiske
anvendelsesområde som politiloven § 3. Det vil medføre at der hvor politiloven § 3
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åpner for at politiet kan utøve myndighet, vil instruksen åpne for at politiet også kan
anmode om Forsvarets bistand i denne myndighetsutøvelsen. For ordens skyld
bemerkes at denne geografiske koblingen mellom politiloven § 3 bistandsinstruksens
virkeområde kun gjør seg gjeldende innenfor bistandsinstruksens saklige
anvendelsesområde (Forsvarets bistand til politiet) og ikke kan utlegges som en
generell begrensning av norske myndigheters adgang til bruk av militære virkemidler
innenfor rammen av folkeretten.
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