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HØRINGSSVAR - NOU 2019:13 NÅR KRISEN INNTREFFER 

Politihøgskolen viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 22. august 2019, 
vedrørende Beredskaphjemmelutvalgets utredning om innføring av en krisefullmaktslov.  

 
Utvalgets forslag går ut på at det skal innføres en lovhjemmel for Kongen i statsråd til å vedta 
forskrifter som supplerer eksisterende lovgivning og gjør unntak fra lovfestede 
individrettigheter i ekstraordinære krisesituasjoner. Forslaget avgrenser fullmaktshjemmelen 
mot individvernet etter Grunnloven og etter menneskerettskonvensjoner omfattet av 
menneskerettsloven. Det skal således kun være adgang til å fravike rettigheter på ordinær 
lovs nivå. Utvalget betegner i tråd med dette sitt forslag til å gjelde forvaltningsrettslig 
nødrett, i motsetning til den konstitusjonelle nødretten, som faller utenfor. 
 
Politihøgskolen ser mange positive sider ved å innføre en fullmaktslov som foreslått, men også 
noen mulige ulemper. I det følgende skal vi kommentere både det vi anser som positivt, og 
det som etter vår oppfatning kan vise seg å bli problematisk. 
 
 

1. Hvilke fordeler er det ved å innføre en fullmaktslov som foreslått? 
 
1.1 Avklaring av beslutningsnivå 
Etter den ulovfestede nødretten vil det kunne være uklart på hvilket nivå innen forvaltningen 
en beslutning om bruk av nødrett kan tas. Trolig må det være slik at nivået bestemmes ut fra 
en form for proporsjonalitetsvurdering: Jo mer inngripende tiltaket er, jo større grunn er det til 
at beslutningen tas på høyt nivå. Tiltakets legitimitet synker jo lenger ned i 
forvaltningshierarkiet beslutningstakeren befinner seg. Noen ganger kan dette synspunktet 
tenkes å lede til at det kreves regjeringsbeslutning også etter den ulovfestede nødretten. 
Lovfesting av at beslutningen må treffes av Kongen i statsråd vil fjerne denne usikkerheten, og 
således være et ubetinget gode. 
 
Det må imidlertid være en forutsetning at det ikke er meningen at fullmaktsloven skal avskaffe 
det enkelte forvaltningsorgans adgang til å bygge tiltak på ulovfestet nødrett. Som utvalget 

selv beskriver, vil det kunne ta to til tre døgn å få en forskrift vedtatt i statsråd (s. 86). I 
denne perioden er det viktig at den ulovfestede nødrettskompetansen er i behold, slik at det 
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kan treffes akuttiltak inntil Kongen i statsråd rekker å vurdere situasjonen. Utvalget etterlater 
en viss uklarhet om hva de tenker om dette. I eksemplifiseringen på s. 87 snakkes det om at 
«statlig og kommunal forvaltning har iverksatt tiltak, dels med hjemmel, dels med usikkert 
hjemmelsgrunnlag» (uthevet her), før forberedelsen til statsrådsbehandling begynner. På s. 
104 heter det derimot: «Det er derfor utvalgets oppfatning at det må overlates til de politiske 
og demokratiske beslutningsprosesser hvorvidt man vil videreføre det uskrevne 
nødrettsinstituttet for myndighetenes beslutninger og handlinger, eller om man vil konkretisere 

denne gjennom lovgivning.» (Uthevet her). Etter vår oppfatning kan det ikke være snakk om 
et enten eller. Den ulovfestede nødrettskompetansen må i alle fall være i behold inntil Kongen 
i statsråd har fattet sin beslutning, og kanskje kan det være behov for den også etter dette 
tidspunkt. På s. 119 er utvalget inne på at regjeringen har handleplikt ved alvorlige kriser i 
medhold av Grunnloven § 3, men slik handleplikt kan også organer på lavere nivå i 
forvaltningshierarkiet ha. Som eksempel nevnes politiets plikt etter politiloven § 27 første ledd 
til å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet. Dersom 

oppfyllelse av denne plikten skulle være avhengig av tiltak basert på nødrett, er det en 
forutsetning at nødretten ikke er «avskaffet» ved lov.  
 
1.2 Samordning av nødtiltak 
Som utvalget er inne på, kan det lett tenkes at en ekstraordinær krise rammer på flere 
samfunnsområder samtidig, slik at flere forvaltningsorganer må samordne sin bruk av nødrett 
for å oppnå effektiv krisebekjempelse. Den utfordringen dette medfører lar seg ikke avhjelpe i 

akuttfasen, men det vil være en stor fordel å ha lovfestet en ordning som innebærer at Kongen 
i statsråd snarest skal overta koordineringen av de enkelte innsatsområder. 
  
1.3 Innføring av parlamentarisk kontroll 
Den innføring av parlamentarisk kontroll som foreslås i § 6, må kanskje sies å være den 
viktigste fordelen med lovfestingen. Ved bruk av ulovfestet nødrett kunne man tenke seg 
mistillitsforslag mot regjeringen eller enkeltstatsråder i ettertid (Grunnloven § 15), men ved 

den foreslåtte regel om foreleggelse av vedtatte forskrifter for Stortinget, kommer Stortinget 
mye tettere på beslutningene, og kan etter kort tid ta stilling til om iverksatte tiltak skal 
opprettholdes. Ordningen vil i alle fall til en viss grad redusere betenkelighetene som knytter 
seg til det å sette grunnleggende rettsstatlige prinsipper (legalitetsprinsippet, 
folkesuverenitetsprinsippet) til side med hjemmel i nødrett. 
 
1.4 Avklaring av inngrepskriterier 

Lovforslaget § 3 fastsetter at en ekstraordinær krise foreligger når «kritiske 
samfunnsfunksjoner» eller andre «tungtveiende samfunnsinteresser» er truet som følge av 
«alvorlige hendelser». Dette sier ikke særlig mer enn det som følger også av den ulovfestede 
nødretten: Det må foreligge en situasjon som kan betegnes som en nødstilstand. Som utvalget 
selv er inne på (s. 105) må vilkårene for utløsning av en krisefullmakt nødvendigvis være 
svært vide og ubestemte, i og med at det ikke på forhånd er mulig å si hva krisen kan komme 
til å bestå i. Det er konsekvensene av en hendelse som avgjør om krisetiltak kan iverksettes, 
ikke innholdet i det faktiske hendelsesforløp. Som rimelig kan være, har utvalget ingen 
ambisjoner om at en eventuell lovfesting skal bidra til en forenkling her, noe den heller ikke 
gjør. 
 
I lovforslaget § 4 annet ledd slås det fast at forskrifter som gis i medhold av loven ikke kan gå 
lenger enn det som er «nødvendig» for å håndtere krisen. Det fremgår på s. 122 at utvalget 

med dette mener å uttrykke både det som kan kalles nødvendighet i snever forstand og at det 
skal gjelde et krav om proporsjonalitet mellom den interessen som ofres og det man oppnår 
ved tiltaket. Denne forståelsen av nødvendighetsbegrepet er i tråd med den som for eksempel 
gjelder i EMK-retten. I norsk lovgivning er det vel mer vanlig at proporsjonalitetskravet 
uttrykkes eksplisitt, som et tillegg til kravet om nødvendighet i snever forstand, se for 
eksempel straffeprosessloven § 170 a og politiloven § 6 annet ledd. For å unngå misforståelser 
kunne det kanskje være en fordel om § 4 annet ledd uttrykkelig sa at forskriften ikke må gå 
lenger enn det som er «nødvendig og forholdsmessig». 
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2. Hvilke ulemper kan det være ved å innføre en fullmaktslov som foreslått? 
 
2.1 Innebærer lovfesting en økt fare for misbruk av nødrett? 
Utvalget er flere steder, bl.a. på s. 102, inne på at lovfesting kan innebære risiko for senkning 
av terskelen for å ta i bruk nødrettskompetanse, men konkluderer med at de «prosessuelle 
mekanismer» som foreslås, som vel særlig består i tidsbegrensning av forskriftens gyldighet 
etter § 5 og stortingsbehandling etter § 6, er tilstrekkelig til å motvirke denne risikoen. Denne 

vurderingen er vi enige i. Nødretten er en «farlig» størrelse, i den forstand at anvendelse av 
den setter grunnleggende rettsstatlige prinsipper til side. Samtidig er den en nødvendig 
størrelse, ved at ekstreme og uforutsette krisesituasjoner kan vise seg umulig å håndtere 
innenfor rammene av den retten som gjelder i normaltilstanden. Etter vår oppfatning medfører 
nødrettens posisjon som en viktig sikkerhetsventil i retten at man ikke kan legge til grunn at 
nødrett er noe som helst ikke bør synliggjøres. Det hadde kanskje vært større grunn til 
betenkeligheter dersom forslaget gikk ut på å lovfeste nødrett som inngrepsgrunnlag for 

forvaltningen i sin alminnelighet. Når lovfestingen innebærer å gi forskriftshjemmel til Kongen i 
statsråd, må man kunne gå ut fra at faren for misbruk blir minimal. 
 
2.2 Lovforslagets skille mellom forvaltningsrettslig og konstitusjonell nødrett 
Utvalgets mandat går ut på at den lovgivning som skal utredes ikke skal omfatte adgang til å 
sette til side grunnlovsbeskyttede eller konvensjonsbeskyttede individrettigheter (s. 10). 
Adgangen til å derogere fra EMK og SP er regulert i de respektive konvensjonenes art. 15 og 

art. 4, og avvikende internrettslig lovregulering av dette må anses uaktuelt på grunn av at 
Norge har påtatt seg å respektere konvensjonene. Begrensningen vedrørende 
grunnlovsbestemmelser medfører at det har ligget utenfor mandatet å utrede spørsmålet om 
regulering av den ulovfestede adgangen til derogasjon fra grunnlovbestemte individrettigheter, 
med grunnlag i såkalt konstitusjonell nødrett. En slik adgang måtte i tilfelle ha vært regulert i 
Grunnloven selv, jf. lex superior-prinsippet. (Derogasjonshjemmel ble foreslått av 
Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, jf. Dokument 16 (2011-

2012), men noen bestemmelse om dette ble ikke inntatt i Grunnloven).  
   
Mandatet og lovforslaget bygger således på en forutsetning om at det lar seg gjøre å skille 
mellom krisetiltak som krenker grunnlovsvernet og krisetiltak som bare krenker rettigheter på 
ordinær lovs nivå. Utvalget er inne på disse spørsmålene på s. 123, og synes å legge til grunn 
at praktiseringen av et skille mellom de to nødrettsnivåene ikke vil by på problemer. Vi vil her 
peke på to forhold som kanskje kan vise seg å lede til at dette likevel ikke er uproblematisk. 

Det første forholdet er det som oppstår når man skal ta stilling til selve grensedragningen. 
Hvilke tiltak som innebærer krenkelse av grunnlovsvernet og hvilke som ikke gjør det, beror 
på en tolkning av den enkelte grunnlovsbestemmelse. Det er anerkjent i statsrettsteorien at 
tolkningen kan bli påvirket av at det foreligger en nødstilstand, slik at grunnlovsvernet kan 
tenkes å være mindre omfattende ved nødstilstand enn i normaltilstanden. (Se for eksempel 
Andenæs og Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utg. 2017 s. 660 og Castberg, Norges 
statsforfatning II, 3. utg. 1964 s. 349). Det kan synes å bli en krevende oppgave for 
regjeringen, når en forskrift med hjemmel i den foreslåtte fullmaktsloven skal utformes, å 
avgjøre hvor grensen for grunnlovsvernet går, og deretter beskrive i forskriftsteksten hvilke 
tiltak som kan iverksettes uten at grunnlovsvernet berøres. 
  
Det andre forholdet består i at grensen mellom forvaltningsrettslig og konstitusjonell nødrett 
ikke alltid vil være så lett å praktisere, selv om man skulle lykkes i å trekke den opp på 

prinsipielt grunnlag. Dette skyldes at nødrettsbaserte tiltak som krenker rettsregler på ordinær 
lovs nivå, i mange tilfeller også vil innebære krenkelse av en grunnlovbeskyttet rettighet eller 
frihet. Om man for eksempel tenker seg at forskriften gitt i medhold av fullmaktsloven går ut 
på at kommunikasjonskontroll kan skje uten at vilkårene for dette i den ordinære lovgivningen 
er oppfylt, er man samtidig i en situasjon hvor retten til respekt for kommunikasjon etter 
Grunnloven § 102 kan være krenket. Et annet eksempel kan være en forskrift som tillater 
straffeprosessuell pågripelse uten skjellig grunn til mistanke. Det er da ikke bare 
straffeprosessloven § 171 som krenkes. Det kan være høyst tvilsomt om forskriftens 
forankring i en krisefullmaktslov er tilstrekkelig til å oppfylle kravet i Grunnloven § 94 første 
ledd om at frihetsberøvelsen må være lovbestemt. Er dette ikke tilstrekkelig, er konsekvensen 
at den forskriftsbaserte reguleringen likevel ikke kan benyttes, og at tiltaket bare kan 
gjennomføres dersom den ulovfestede konstitusjonelle nødretten tillater det. 
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3. Oppsummering 
Politihøgskolen stiller seg i utgangspunktet positiv til at en krisefullmaktslov som foreslått av 
Beredskapshjemmelutvalget blir vedtatt, og ser som nevnt mange gode sider ved dette. Før 
det tas standpunkt til om lovproposisjon med slikt innhold skal fremmes, antar vi likevel det 
kan være grunn til å utrede nærmere hvorvidt de her påpekte mulige problemer med å skille 
mellom forvaltningsrettslig og konstitusjonell nødrett, kan komme til å gjøre den foreslåtte 
ordningen vanskelig å praktisere.  
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