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Høring - utkast til instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til prosessen rundt utkast til instruks om
sikkerhetstjenesten i Forsvaret, senest brev av 02.10.09 der det bes om merknader til
utkastet.

NSM har avgitt uttalelser til tidligere utkast, og konstaterer at våre prinsipielle betraktninger i
den forbindelse i stor grad synes ivaretatt i det nye utkastet. NSM har imidlertid noen
merknader knyttet til enkelte bestemmelser i utkastet.

Vedrørende § 4:
NSM vil forholde seg til Forsvaret som en virksomhet, også i sikkerhetslovens forstand, og
mener at den valgte løsningen med å pålegge den enkelte militær sjef en plikt til å følge opp
de forpliktelser som sikkerhetsloven pålegger virksomheten å gjennomføre lokalt, er en
hensiktsmessig tilnærming.

I § 4, 3. og 5. ledd brukes begrepet "organisasjonen". Det er uklart om dette henspeiler på
Forsvaret generelt eller om dette er forpliktelser som FSA skal utføre mot interne forhold i
FSA. Dette må tydeliggjøres.

Vedrørende § 15:
Siste ledd i bestemmelsen fremstår som noe løsrevet fra resten av bestemmelsen. Det er
ikke andre henvisninger til hjemmelssituasjonen ved utdanning, trening og øving, og det er
ikke spesifisert hvilken betydning ekomloven § 6-2 vil kunne få for utdanning, trening og
øving. NSM foreslår at man enten lager et eget ledd der hjemmelssituasjonen ifht utdanning,
trening og øving omtales generelt, med ekomloven som en del av dette, eller at man utvikler
siste ledd til å omfatte en nærmere forklaring på ekomlovens betydning.

Vedrørende § 18:
I andre ledd fastslår instruksen at personopplysningsloven ikke kommer til anvendelse
dersom opplysningene innhentes på utenlandsk territoriumi en operasjon som nevnt i
instruksens § 11 og innhentingen skjer på vegne av annen stat eller internasjonal
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organisasjon og opplysningene ikke beholdes av Forsvaret. NSM er usikker på om dette er
riktig lovforståelse og anbefaler at dette avklares med Datatilsynet.

Vedrørende § 22:
Bestemmelsen står under kapittel 4 Behandling av opplysninger, og store deler av dette
kapittelet omhandler forholdet til personopplysningsloven og behandling av
personopplysninger. §22 omhandler informasjonssikkerhet uten at det er avgrenset til å
gjelde ved behandling av personopplysninger. Bestemmelsen fremstår derfor som en
generell bestemmelse som omfatter behandling av alle typer informasjOn i den forebyggende
sikkerhetstjeneste. Som kjent inneholder sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter
omfattende krav til informasjonssikkerhet. Det er ikke hensiktsmessig å gjengi diSse i
instruksen, men det er viktig at man ikke gir inntrykk av at bestemmelsen i utkastet § 22 angir
uttømthende hvilke krav man står overfor. NSM forslår at det presiseres at bestemmelsen
gjelder ved behåndling av personopplysninger og at sikkerhetsgradert informåsjon skal
sikres ihht sikkerhetsloven.

Vedrørende § 29:
Det fremgår av bestemmelsen at NSM har tilsynsansvar innenfor sikkerhetsloven for CND i
forsvarssektoren. Etter NSMs oppfatning er dette en litt for snever tilnærming til
ansvårsfordelingen. I hht både NETINT- og CNO direktivet er NSM hasjonal fagmyndighet
innenfor CND. Dette bør tydeliggjøres også i denne instruksen.
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