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Vi viser til Forsvarsdepartementets (FD) brev av 14.10.2009 om ovennevnte. Fornyings.-
og administrasjonsdepartementet har følgende kommentarer til høringen:

Adgang til å klage samt hvem som bør være klageinstans
I høringsbrevet (side 2, siste avsnitt) skriver FD at det er vurdert hvorvidt forskriften
skal ha en egen bestemmelse om klageadgang i likhet med eksempelvis forskriften om
personellsikkerhet. Etter FDs syn er ikke vedtak om utvelging og klassifisering av
skjermingsverdige objekter et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er i disse
tilfellene tale om å følge opp en plikt om sikring som ligger i sikkerhetsloven. Da vedtak
iht. sikkerhetsloven og forskriften kan ha økonomiske og administrative konsekvenser
for enkeltvirksomheter, ber FD imidlertid om høringsinstansenes syn på om forskriften
bør inneholde en adgang til å klage, samt hvem som evt. skal være klageinstans.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) mener at virksomhetene som eier
utpekte objekter bør gis anledning til å klage på utvelgelse og klassifisering av objekter,
nettopp av den grunn at dette kan ha store økonomiske og administrative konsekvenser
for enkeltvirksomheter. FAD mener at Justisdepartementet — som samordning-
sansvarlig for den sivile beredskapen — bør være klageinstans i denne  sammenheng.

§ 2-4 Registrering og koordinering
Det er det enkelte departement som skal føre register over skjermingsverdige objekter
og klassifiseringen av disse innen eget myndighetsområde.
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Av paragrafutkastets 4. ledd fremgår det at det er NSM, i samarbeid med
fagdepartementene, som skal ivareta nødvendig koordinering, slik at det blir tatt
hensyn til tverrsektoriell avhengighet ved utvelgelse og klassifisering. I denne
prosessen er det særs viktig at helhetsperspektivet blir ivaretatt. Ved uenighet mellom
sektordepartementene mht. utvelgelse og klassifisering av objekter bør de berørte
departementene ha anledning til å bringe saken inn for samordnende departement for
beslutning. FAD foreslår derfor at det blir tilføyd en ny setning etter paragrafutkastets
4. ledd, siste punktum, med følgende ordlyd:

(...) Dersom sektordepartementene er uenige mht. utvelgelse og klassifisering av et objekt
kan de berørte departementene bringe saken inn for Justisdepartementet for  beslutning.

Andre relevante forhold ifm. objektsikkerhetsforskriften
Det blir nå mer og mer vanlig med dataprosessering og datalagring på servere som står
i eksterne serverparker tilknyttet Internett. ("Cloud Computing" eller "nettskyen").
Serverparkene kan ofte befinne seg utenfor landets grenser. Selv om det pt. kanskje er
utstrakt skepsis mot å flytte kritiske virksomhetsservere ut til ekstern leverandør i
nettskyen, forventes det at nettskyen vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor
grad i tiden fremover ettersom nettskyen gir en lovende kombinasjon av
kostnadseffektivitet og fieksibilitet.

Disse nye nettlenomenene bør vurderes i forbindelse med utformingen av
objektsikkerhetsforskriften jf. at det i sikkerhetslovens § 2, 2. ledd fremgår at loven
også gjelder for ethvert rettsubjekt som ikke er forvaltningsorgan og som er leverandør
av varer eller tjenester til et forvaltningsorgan i forbindelse med en sikkerhetsgradert
anskaffelse.
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