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Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement 
 
Deres referanse: Vår referanse: Saksebehandler: Dato: 
  Jørgen Berggrav 5. september 2012   

Høringskommentarer til ”Rapport fra 22. julikommisjonen” 

Flere forhold som er nevnt i 22. juli-kommisjonens rapport, er relevante for NROF, og 
Forbundet er derfor glad for muligheten til å gi en kommentar. 

Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med ca 7000 
medlemmer med befalsutdanning fra Forsvaret. Formålet er å fremme forsvarsviljen og 
støtte Forsvaret ved å ivareta ferdigheter og kompetanse for videre tjeneste i Forsvaret og 
totalforsvaret. På denne måten bidrar Forbundet til å dekke behovet for reservebefal, slik 
dette er beskrevet i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret (Prop. 73 S (2011-12)) 

I særlig grad har Forbundet et tett og gjensidig samarbeid med Heimevernet, og en stor del 
av HVs befal bruker aktiviteten i NROF for å kompensere for begrensede muligheter for 
trening og øving i regi av Heimevernet. Også en stor del polititjenestemenn finner det 
verdifullt å delta i NROFs organiserte virksomhet for å få nødvendig vedlikehold av 
kompetansen til skarpe oppdrag.  

NROF har etablert et system for å registrere kontaktinformasjon og sivil og militær 
kompetanse hos medlemmene. Dette gjør det lettere å finne rett person til den enkelte 
oppgave.  

På denne måten er Forbundet en beredskapsleverandør til samfunnet.  

NROFs bidrag til å ivareta kompetanse skjer i tett samarbeid med Forsvaret, og omfatter 
forsvarsinformasjon, faglige kurs, militær idrett og skyting. Denne virksomheten bidrar også 
til å kompensere noe for bortfall av virksomhet som Forsvaret av ressursmessige årsaker ikke 
ser seg i stand til å gjennomføre. 

NROF er godkjent skytterorganisasjon, og for skyttervirksomheten har Forbundet etablert et 
eget kontroll- og oppfølgingssystem som dekker mange av de forhold kommisjonen 
beskriver. Dette omfatter kontroll med våpen, personlig vurdering av skyttere, formalisert 
opplæring, kontroll med jevnlig organisert aktivitet og inndragelse av våpen dersom 
skytteren ikke tilfredsstiller alle krav. Norske Reserveoffisers Forbund bistår gjerne 
myndighetene med de erfaringer vi har gjort i dette arbeidet. 

For at virksomheten skal bli til så stor nytte for Forsvaret som mulig, er det viktig at 
treningen også kan skje med militære våpen eller våpen som gir tilsvarende trening. Dette vil 
omfatte våpen med ”militært eller politimessig preg”. Enkelte slike våpen er i dag tillatt av 
justismyndighetene for spesielt godkjent bruk, og en rekke lokalavdelinger og medlemmer i 
NROF benytter slike våpen i treningen.  
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NROF registrer at 22. juli-kommisjonen anbefaler at halvautomatiske våpen bør forbys. 
Forbundet viser i denne sammenheng til anbefalingene fra våpenlovutvalget, og er av den 
oppfatning at 22. juli-kommisjonens beskrivelse av våpentekniske konklusjoner ikke i 
tilstrekkelig grad samsvarer med våpenlovutvalget. Forbundet ønsker imidlertid ikke å 
spekulere i hvorvidt et forbud mot halvautomatiske våpen kunne ha hindret 22. juli-
tragedien, men vil fremheve betydningen som organisert trening med slike våpen i 
betryggende former har for å vedlikeholde ferdigheter og relevant kompetanse for personell 
som skal støtte Forsvaret og totalforsvaret.  

For mennesker som skal bære våpen i tjeneste for Norge er det viktig at dette skjer på en 
trygg og sikker måte, og at våpen, dersom man blir nødt til å bruke dem, kan anvendes 
effektivt. Dette er beredskapsmessig avgjørende, men krever øvelse. . 

Dersom det innføres ytterligere restriksjoner for erverv og bruk av slike våpen (i ytterste fall 
et forbud), er det etter Forbundets syn viktig at tjenestemenn i Forsvaret, politiet samt 
avdelinger og medlemmer i NROF gis dispensasjon, slik at de fortsatt får anledning til å trene 
og øve på en relevant måte. 

Med vennlig hilsen 
 

Jørgen Berggrav 
Kontreadmiral (P) 
Generalsekretær 
 

 


