MAILKORRESPONDENCE
Fra: FKO-FC Bisserup, Bjørn Ingemann
Sendt: 10. november 2020 08:54
Til: FMN-CHSPO Høeg-Jensen, Kasper
Cc: FKO-CHFST Pedersen, Kenneth; FMN-CHJS Holm, Jon Bach; FMN-CHJSN Østergren, Stine Busch;
FMN-DC Bæk, Morten
Emne: SV: COVID og Forsvarsloven
Også herfra tak for afklaringen.
For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at Forsvarskommandoen i forhold til
de støtteopgaver, som Den Nationale Operative Stab, Politiet, Fødevarestyrelsen og
Forsvarsministeriets departement har anmodet Forsvaret om at løse, er opgaverne løst
med hjemmel i Forsvarsloven, og Forsvaret har netop lagt til grund, at myndighederne
generelt har foretaget en vurdering af hjemmelsgrundlaget, og Forsvaret har ikke
foretaget en konkret vurdering af spørgsmålet om opgaven har ekspropriativ karakter.
Blot for fuldstændighedens skyld fortsætter vi opgaveløsningen, medmindre vi hører
andet.
Venlig hilsen
Bjørn
Fra: FMN-DC Bæk, Morten
Sendt: 9. november 2020 20:25
Til: FMN-CHSPO Høeg-Jensen, Kasper
Cc: FKO-FC Bisserup, Bjørn Ingemann; FKO-CHFST Pedersen, Kenneth; FMN-CHJS Holm, Jon Bach;
FMN-CHJSN Østergren, Stine Busch
Emne: Re: COVID og Forsvarsloven
Tak for afklaringen Kasper og Jon.
Sendt fra min iPad
Den 9. nov. 2020 kl. 18.42 skrev FMN-CHSPO Høeg-Jensen, Kasper
<KHJ@1net.fmn.dk>:
I forlængelse af drøftelse med DC nedenfor bidrag fra Jon om COVID og
Forsvarsloven.
I forhold til pointen om det dobbelte hjemmelskrav er det selvsagt vigtigt, at
Forsvaret arbejder i regi af NOSTen under Rigspolitiets ledelse samt at
Forsvarets støtte ikke har ekspropriativ karakter - men handler om generel
praktisk og logistisk støtte til Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen i aktiviteter,
som de ansvarlige myndigheder har vurderet ikke har ekspropriativ karakter.
Mvh Kasper

____________________________________
Kasper Høeg-Jensen
Forsvarsministeriet
Afdelingschef
Sikkerhedspolitik & Operationer
Fra: FMN-CHJS Holm, Jon Bach
Sendt: 9. november 2020 18:10

Til: FMN-CHSPO Høeg-Jensen, Kasper
Cc: FMN-CHJSN Østergren, Stine Busch
Emne: Forsvarsloven
Kære Kasper
Helt kort version:
Det følger af forsvarsloven, at Forsvaret kan løse opgaver for andre
myndigheder.
Den lidt længere version:
Efter forsvarslovens § 7 kan Forsvaret løse andre opgaver end
Forsvarets kerneopgaver.
Der er typisk tale om opgaver, som enten er en hensigtsmæssig følge
af den virksomhed, som det militære Forsvar i øvrigt udfører, eller
som er et udtryk for, at samfundets civile ressourcer på det
pågældende område ikke er tilstrækkelige eller ikke er lige så egnede
som Forsvarets ressourcer.
Som nævnt er det dog vigtigt at være opmærksom på det dobbelte
hjemmelskrav: Den myndighed, som anmoder om bistand, skal selvfølgelig
lovligt kunne fremsætte anmodningen. Hvis de anmoder Forsvaret om at
gøre noget, der er ulovligt for dem selv, vil det som det klare udgangspunkt
også være ulovligt for Forsvaret.
// Jon

