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Høring - NOU 201 9:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om
samfunnsdokumentasjon og arkiver
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til Kulturdepartementets skriv av 1. juli 2019
vedlagt NOU 2019: 9 hvor det fremmes forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og
arkiver.
NSM er fagmyndighet innenfor forebyggende sikkerhet, og våre merknader knytter seg til de
sikkerhetsmessige aspekter ved lovforslaget.

Digitalisering
NSMs støtter og ser behov for en lov som er tilpasset digitaliseringen av samfunnet og
overgangen til digital saksbehandling. Digitalisering skaper imidlertid også nye sårbarheter
og sikkerhetsutfordringer knyttet til dokumentasjonens integritet, tilgjengelighet og
konfidensialitet. Det er viktig at regelverket etablerer mekanismer som sikrer at nødvendige
sikkerhetstiltak blir implementert. Forslaget til dokumentasjonsstrategi i § 6 bygger på en
forutsetning om at virksomhetene skal ha et styringsdokument for informasjonssikkerhet, jf.
første ledd bokstav f). Krav til å sikre dokumentasjonens integritet, tilgjengelighet og
konfidensialitet kan også utledes av lovforslagets §§ 16 og 19. NSM anbefaler imidlertid at
krav til sikkerhet tydeliggjøres ytterligere f.eks. i form av en bestemmelse om at det skal
etableres et forsvarlig sikkerhetsnivå for dokumentasjon i henhold til loven.

Forholdet til sikkerhetsloven
Sikkerhetsloven gir bestemmelser om beskyttelse av informasjon av betydning for rikets
sikkerhet (skjermingsverdig informasjon). Denne informasjonen vil ofte også være
«dokumentasjon» i lovforslagets forstand. NSM støtter forslaget i § 4 (2) om at
sikkerhetsloven skal ha forrang ved konflikt med bestemmelser i lovforslaget. Dette er
nødvendig for å kunne ivareta våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi vil imidlertid påpeke at
henvisningen til sikkerhetsgradert informasjon blir noe snever, i det sikkerhetsloven
bestemmelser får anvendelse for skjermingsverdig informasjon, jf. sikkerhetslovens § 5-1.
NSM foreslår derfor at begrepet «sikkerhetsgradert» erstattes med «skjermingsverdig».

Overføring av digital dokumentasjon til utlandet
I § 21 (1) a) oppstilles det et vilkår om at det må foreligge en oppdatert risikovurdering for at
digital dokumentasjon skal kunne overføres til utlandet. Vurderingen skal etter den foreslåtte
bestemmelsen blant annet særlig gjøre rede for risikoen knyttet til «rikets sikkerhet».
Begrepet rikets sikkerhet er imidlertid ikke nærmere behandlet i utvalgets arbeid. Derimot er
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begeret «nasjonale sikkerhetsinteresser» nærmere beskrevet i avsnitt 18.4.2, hvor utvalget
viser til sikkerhetslovens definisjon. NSM foreslår derfor at begrepet «rikets sikkerhet»
erstattes av «nasjonale sikkerhetsinteresser».
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