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Høring - ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste 
Vi viser til Justisdepartementets brev av 6. desember 2012 til Fiskeri- og kystdeparte-
mentet, samt til brev av 19. desember 2012 fra Fiskeri- og kystdepartementet til Kystverket. 
I henhold til FKDs brev, oversendes med dette Kystverkets svar på høringen direkte til 
Justisdepartementet med kopi til Fiskeri- og kystdepartementet. 
 
Kystverket har på bakgrunn av utvalgets gjennomgang, observasjoner, beskrivelser og 
vurderinger av PSTs organisasjon, oppgaver og utfordringer m.m., ingen generelle 
merknader til de forbedringsforslag som utvalget fremmer. Disse synes å være svært 
målrettede og konkrete.  
 
Sett på bakgrunn av Kystverkets ansvar for implementering, tilsyn og etterlevelse av det 
internasjonale regelverket for sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger 
(IMO/EU), anser Kystverket særlig at en styrking av samarbeidet og informasjons-
utvekslingen med nasjonale myndighetsorganer, spesielt gjennom ”Kontaktgruppen for 
forebygging av terrorhandlinger” er et viktig tiltak. Dette vil ikke bare forbedre vår etats 
muligheter for løpende å kunne vurdere gode og tidsmessige forebyggende tiltak innen 
maritim sektor, men også styrke andre offentlige etater tilsvarende som har ansvars-
oppgaver knyttet til den nasjonale sikkerheten og beredskapen. Dette vil bl.a. også kunne 
øke bevisstgjøringen og kunnskapen om det løpende trusselbildet, og bidra til en mer 
offensiv holdning til forebyggende beredskap innen forvaltningen. 
 
Etter det siste møtet i ”Kontaktgruppen” den 17. oktober 2012, er dette etter Kystverkets 
oppfatning et tiltak PST allerede har tatt tak i, og erfaringene fra dette møtet var 
gjennomgående svært positive. 
 
Det er for øvrig etablert et fast kontaktforum mellom PST, Kystverket og Sjøfarts-
direktoratet som bl.a. vurderer det løpende trusselbildet mot maritim virksomhet (skip og 
havner). Dette fungerer etter vår oppfatning godt, og slike ”bilaterale/-multilaterale” 
kontaktfora bør også kunne vurderes for andre samfunnssektorer. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsti L. Slotsvik      Arve Dimmen 
Kystdirektør       Sjøsikkerhetsdirektør 
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