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HØRING - UTKAST TIL INSTRUKS OM SIKKERHETSTJENESTE I FORSVARET

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ser at Norge som stat har behov for en effektiv
sikkerhetstjeneste i forsvaret med klare rettslige rammer for utøvelsen. Rammeverket rundt
sikkerhetstjenesten må ivareta forsvarets operative evne og rettsikkerheten for den enkelte.

Utkastet legger opp til at militære ledere skal rapportere direkte til Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM) (§3) og at dette ikke kan overlates til Forsvarets
sikkerhetstjeneste (FOST/FSA). NSM er et sivilt organ som ikke har eller skal ha
militærfaglig kompetanse. LO frykter at militærfaglige vurderinger og etatssjefens mulighet
til å drive forsvarlig virksomhetsstyring kan bli rammet av en slik organisering. LO stiller
også spørsmål om dette er forenlig med gjeldende sikkerhetslov. FOST/FSA må fortsatt ha
den nødvendige kompetanse for at sikkerheten ivaretas i Forsvaret.

Hensikten med en ny instruks må være å gi konkrete og entydige styringslinjer som gir
mulighet til å avdekke, forstå og forutse utviklingen av sikkerhetsrisikobildet. Dette krever en
integrert sikkerhetstjeneste, støttet av et handlekraftig sikkerhetsorgan. Sikkerhetsmessig
overvåkning utføres av FOST/FSA og understøtter utenlandsoperasjoner. Denne funksjonen
foreslås lagt inn under driftsorganisasjonen i forsvaret generelt. Gjennom forlengede
styringslinjer kan dette i ytterste fall ramme sikkerheten til våre styrker ute, forsvarets
operative evne, og skaper ikke mer entydige styringslinjer. En viktig forutsetning for å kunne
gjennomføre en effektiv sikkerhetstjeneste er at de som sitter med fagkunnskap og skal
håndtere hendelser har myndighet til å treffe de nødvendige tiltak. LOs vurdering er at
kompleksiteten i utkastet til instruks ikke bidrar til å klargjøre ens rettslige rammer eller
styrke personvernet og forringer arbeidsforholdene gjennom uklare arbeidsinstrukser.

LO mener at det fremlagte forslaget til ny instruks om sikkerhetstjenesten ikke tilfredsstiller
intensjonene. LO mener at en fremtidig instruks må ivareta forholdene nevnt i denne
høringsuttalelse.
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