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Høring  -  Forskrift om objektsikkerhet

Vi viser til Forsvardepartementets brev av 14. oktober 2009 med vedlegg.
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Forskriften inneholder utfyllende bestemmelser om hvordan utvelgelsen av
skjermingsverdige objekter skal foregå. Imidlertid kan det etter JDs vurdering likevel
fremstå som noe uklart hvordan selve prosessen skal gjennomføres. Vi vil derfor
påpeke viktigheten av at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) raskt utarbeider et godt
veiledningsopplegg overfor berørte virksomheter.

Forskriften § 3-1 inneholder bestemmelser om hvilke krav som stilles til virksomhetene
mht. beskyttelse av skjermingsverdige objekter, men disse er funksjonelle og på et
svært overordnet nivå. Dette ser vi som en naturlig konsekvens av forutsetningen i
Ot.prp. nr. 21 (2007-2008) om at nærmere normer for tiltak ved ulike objekttyper må
skje i den enkelte sektor. Forskriften legger i tråd med dette også opp til at NSMs tilsyn
etter disse bestemmelsene skal være på overordnet nivå, og at det er sektortilsynene
som har ansvar for å påse at de konkrete tiltak som etableres i virksomhetene er i tråd
med de funksjonelle kravene i sikkerhetsloven og forskriften. Det er derfor vesentlig,
som det påpekes i høringsnotatet, at NSM og sektortilsynene etablerer gode
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samarbeidsrutiner. Også på dette punktet vil det være viktig at NSM utøver god
veiledning.

Det vises for øvrig til vedlagte kopi av brev fra Sysselmannen på Svalbard.
Sikkerhetsloven er foreløpig ikke gjort gjeldende for Svalbard. JD er enig med
Sysselmannen i at det nå bør foretas en vurdering av om loven med forskrifter bør gis
anvendelse på øygruppa.
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