ÅRSBERETNING
FORSVARSHUNDKOMITEEN
2014
Forsvarshundkomiteen har i 2014 bestått av: Johnny Knutsen, Odd Eirik Magnes, Kristoffer
Modell, Tor Paulsen og Anders L. Navjord
ORGANISERING
Komiteen er et rådgivende organ for styret i NBF i arbeidet tilknyttet det programmet som
har fått arbeidsnavnet NPO, Nordisk Prøveordning. Komiteen rapporterer og gir sine råd til
styret. Det føres protokoll fra møtene.
ARBEIDSFORM
Det har vært avhold 1 møte på skype og 2 fysiske møter. Under det fysiske møtet i november
2014 var komiteen utvidet slik at leder for NBF også var til stede.
Det har videre mellom møtene vært en del direktekommunikasjon mellom komiteens
medlemmer i anledning spørsmål som har vært tatt opp.
HOVEDSAKER I PERIODEN
I perioden har hovedfokus for komiteen vært;
-

Rekruttering til NPO fra forsvaret og politiet.
De av komiteens medlemmer som er tilsatt i nevnte etater har rett og slett «solgt»
inn Sølen‐kurset og programmet som sådan. Dette må vel kunne sies å ha hatt en
moderat effekt. Det fremstår vanskelig å få et stort nok miljø omkring programmet
uten sivil deltakelse.

-

Bidra til å få i gang et trenings‐ og kompetansemiljø rundt programmet.
Komiteen har søkt å bidra til å legge til rette for at det ble en egen gruppe for NPO
hunder under Sølen‐kurset. Enkelte av komiteens medlemmer har videre organisert
treningssamling for aktuelle ekvipasjer pr. d.d. på Østlis Hundesenter i november
2014. Arrangementet må betegnes som vellykket og bør vurderes gjentatt, muligens i
NBF sin regi.

-

Drøftelser av i hvilken form man eventuelt kan åpne for at sivile trener og deltar
innen NPO.
Dette er en problemstilling som har mange sider og er nokså komplisert. I korthet
nevnes de problemstillinger som har vært drøftet:

-

Tilpasning av trening og gjennomføring av øvelser opp mot de skranker hundelovens
§ 19 setter.
Krav til ekvipasjer for deltakelse på slik aktivitet i NBFs regi.
Utredning av regelverk og utdanningsplaner. Herunder innhenting av slike planer fra
organisasjoner og miljøer det er naturlig å se hen til.

-

Dette arbeidet pågår fortsatt og vil formodentlig måtte pågå løpende.

-

Arbeid opp mot POD og Justisdepartementet tilknyttet revideringen av
hundelovens § 19.
Det har vært stillstand i direktoratet og departementets arbeid med saken i 2014.
Noe høringsutkast har ikke blitt sendt ut slik bebudet av direktorateti 2013/2014.
Komiteen har ut fra en sammensatt vurdering ikke funnet det riktig å påskynde den
pågående prosessen.

SAMARBEID / KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har totalt sett fungert bra. Komiteens
medlemmer har forskjellige syn på flere av de problemstillingene man arbeider med. Hvilket
bidrar til at komiteen og derved forhåpentligvis også organisasjonen som sådan har et bedre
grunnlag for å opptre velfundert ovenfor utøvere, publikum, organisasjoner og myndigheter.
Komiteen er liten, har begrensede ressurser og medlemmer med et høyt aktivitetsnivå
utenfor komiteearbeidet. Alt i alt mener imidlertid komiteen å i 2014 ha produsert utvikling i
riktig retning for programmet.

Anders L. Navjord
Leder/sekretær

