Instruks for Forsvarets liaison i Politidirektoratet
Fastsatt av sjefFOH - 14 mai 2012

1 Organisatorisk tilknytning
Forsvarets liaison i Politidirektoratet (POD), i det videre benevnt LO, er ansatt i
Forsvarsstaben (FST) med tjenestested i POD/Oslo. Liaisonen er organisatorisk underlagt
FORlJ3 med sjef J3 som sin nærmeste foresatte. Administrativ støtte i Oslo kan koordineres
via FST/Sjef Sekreteriatet. I utøvelsen av sine hoved gjøremål med operative spørsmål
rapporterer LO til FST/O (SITSEN kontaktpunkt) og FORlJ3 (Joe kontaktpunkt) avhengig
av strategisk eller operasjonelt saksområde. FOB og FST ønsker at LO samarbeider mest
mulig sømløst også med andre staber. Derfor har LO DIRLAUTB i alle saker som omfattes i
denne instruks og som berører andre avdelinger enn FST og FOB. LO er organisatorisk
lokalisert direkte under sjefen for politiberedskap og krisehåndtering, men samarbeider både
med ledelsen og øvrige avdelinger i POD.
2 Liaisonens ansvarsområder
LO skalliaisonere i alle saker hvor det er et grensesnitt mellom Forsvaret og politiet med
særlig fokus på nasjonal beredskap og krisehåndtering. Han skal være et bindeledd mellom
POD og FOH i saker av operasjonell karakter samt POD og FST i saker av strategisk karakter.
LO skal videreformidle, og i tidskritiske saker selv gi, militærfaglige råd til politiet. Ban skal
videre legge til rette for god kommunikasjon mellom Forsvaret og politiet. LO skal holde seg
generelt orientert om politiets virksomhet, og holde Forsvaret informert om saker av interesse.
3 Liaisonens hovedoppgaver
Liaisonen skal støtte FOH i å bidra til å samordne ressurser mellom politiet og Forsvaret der
dette er hensiktsmessig i et samfunnsperspektiv. Ban skal;
inngå i POD stab ved øvelser og reelle hendelser.
bidra i øvelsesplanleggingen ved samøvelser mellom politi og forsvar.
samarbeide med politiliaisonen ved FOB.
bidra til økt samarbeid qg koordinering mellom politiet og Forsvaret på alle nivå.
4 Arbeidsområder
Følgende oppgaver skal anses som LOs virkefelt/arbeidsområder;
Følge opp Forsvarets bistand til politiet iht. Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
- Bidra til å holde samarbeidsavtaler mellom Forsvaret og politiet oppdatert.
Bidra til godt samarbeid mellom Heimevernet og politidistriktene.
- Bidra til samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Politiets
materielltjeneste (PDMT) ved felles materiellanskaffelser.
Sørge for god kunnskap i POD om Forsvarets ressurser ifm krisehåndtering i det sivile

samfunn

-

Koordinere årlige møter mellom Forsvarets og politiets øverste ledelse.
Bidra i sivilt-militært samarbeid nasjonalt og internasjonalt, særlig innen beredskap og
krisehåndtering.
Delta i øvelsesplanlegging og øvelser mellom politi og forsvar nasjonalt og internasjonalt.
Bidra til økt kunnskap om etatenes organisasjon og prosedyrer samt til at enkeltsaker og
henvendelser formidles til rett instans.
Bidra til konseptutvikling mellom politiet, Forsvaret og andre etater.

5 Avsluttende bestemmelser
FST og FOH kan til enhver tid instruere LO med hensyn til å ivareta oppgaver overfor POD
som ikke direkte fremgår av instruksen. I saker av prinsipiell karakter skal LO rådføre seg
med FOHlFST før mil.faglige råd gis. LO kan på kort varsel bli innkalt til FOH eller FST for
rapportering og konsultasjoner. Ved LOs fravær og i tilfelle kriser som krever nedsetting av
stab i POD, skal FOH utarbeide en liste over personell som skal ivareta liaisonfunksjonen i
POD 24/7.
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