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Svar på høring om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. 
 
Forsvarsdepartementet viser til brev datert 2. september 2020 om høring av forslag til 
endringer i forvaltningsloven for å styrke mulighetene for informasjonsdeling i forvaltningen. 
 

1) Generelle merknader 
Forsvarsdepartementet har i forbindelse med høringen innhentet innspill fra de 
underliggende etatene Forsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og 
Forsvarsbygg.  
 
Både Forsvaret og Forsvarsmateriell er generelt positive til lovforslagene om utvidet 
delingsadgang. Forsvaret viser til at selv om etaten har en vid lovbestemt adgang til å 
innhente nødvendige personopplysninger, særlig ved seleksjon og personkontroll, er dette 
ofte en tid- og ressurskrevende prosess hvor ulik lovtolkningspraksis mellom 
forvaltningsorganer i enkelte tilfeller hindrer effektiv deling, og at lovforslaget langt på vei 
svarer ut manglene i dagens regelverk.  
 
Forsvarsmateriell støtter innføringen av de nye hjemmelsgrunnlagene og mener disse vil 
tydeliggjøre adgangen til deling av taushetsbelagte opplysninger med andre 
forvaltningsorganer. Forsvarsmateriell viser til at det i anskaffelser i forsvarssektoren er 
særlig viktig å kunne innhente og motta taushetsbelagte opplysninger fra andre 
forvaltningsorganer for å kunne kontrollere at potensielle leverandører til sektoren overholder 
krav til lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget vil gjøre det enklere å kunne avdekke avvik hos en 
leverandør og avvise denne i en anbudsprosess, jf. anskaffelsesforskriften § 24-2. Utvidelsen 
av informasjonsdelingen vil også forenkle og effektivisere adgangen til å innhente 
informasjon i forbindelse med sikkerhetsklarering av personell. 
 
Etatene Forsvarsbygg og Forsvarets Forskningsinstitutt har ikke hatt merknader til høringen. 
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2) Merknader til forslag til ny § 13 b 
Departementet støtter forslaget til ny § 13 b tredje ledd i høringsnotatet kapittel 8.1.7 hvor det 
foreslås å gjøre unntak fra delingshjemmelen i ny § 13 b første ledd nr. 5 og 7 for 
opplysninger som røper eller kan røpe opplysninger om ansettelsesforhold i 
Etterretningstjenesten. Det er imidlertid Forsvarsdepartementets syn at tilsvarende unntak 
også bør gjelde for bestemmelsene i § 13 b første ledd nr. 8, 9 og 10. 
 
Departementet mener det bør gjøres unntak fra forslag til ny § 13 b nr. 8 om deling med 
andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. Vi kan ikke se at det vil 
være nødvendig å utlevere informasjon om et ansettelsesforhold for å oppnå formålet med 
bestemmelsen. Dette fordi avvergingsplikten etter straffeloven uansett vil gå foran og fordi 
eventuell utlevering etter ny nr. 8 etter omstendighetene kan stride mot hensynet til å ivareta 
eget personell og kilders liv og helse. Videre må det også legges vekt på at opplysninger om 
ansettelsesforhold i Etterretningstjenesten i de aller fleste tilfeller vil være sikkerhetsgradert 
informasjon. Departementet kan likevel akseptere at unntaket ikke fremgår direkte av 
lovteksten, såfremt våre merknader fremgår som tolkningsmomenter i merknadene i 
proposisjonen til ny § 13 b tredje ledd. 
 
Når det gjelder unntak fra forslag til ny § 13 b første ledd nr. 9 og nr. 10 for deling av 
opplysninger som forutsatt i oppgaveregisterloven og tjenesteloven, er ikke departementet 
kjent med hvilke opplysninger som deles etter disse lovene, men antar at det er lite praktisk 
at opplysninger om ansatte i Etterretningstjenesten vil omfattes av disse bestemmelsene og 
at unntaket i § 13 b tredje ledd også bør gjelde disse delingsbestemmelsene. 
 
Forsvaret har i sin høringsuttalelse pekt på at Forsvaret også har annet skjermet personell 
som også bør unntas fra delingsadgangen etter § 13 b, jf. forslag til ny tredje ledd. Vi ber 
derfor Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere en ny formulering i § 13 b tredje 
ledd slik at den i større grad også i større grad ivaretar Forsvarets spesielle hensyn og de 
deler av skjermet personell (eksempelvis ansatte i spesialstyrkene) som krevet særlig vern. 
 
Forsvaret støtter for øvrig forslaget om at det bør være et krav om å vurdere 
forholdsmessigheten av deling før personopplysninger deles og viser til at at momentene 
angitt i § 13 b andre ledd er dekkende og i tilstrekkelig grad avveier hensynet til den enkeltes 
personvern opp mot behovet for deling. 
 

3) Merknader til forslag til ny § 13 g 
Forsvarsmateriell støtter i sin høringsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementets 
vurdering av at delingsbestemmelsen bør angis noe snevrere i tråd med informasjonsplikten 
personvernforordningen artikkel 6 nr. 4 enn det som følger av Forvaltningslovutvalgets 
forslag til § 36 andre ledd bokstav c.  
 
Forsvaret viser i sin høringsuttalelse til at den foreslåtte bestemmelsen (§ 13 g) er utformet 
på en god måte og gir tilstrekkelig veiledning for den konkrete anvendelsen. 
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Departementet legger for øvrig til grunn at E-tjenesten som mottaker av informasjon også vil 
være unntatt informasjonsplikten foreslått i ny § 13 g, jf. henvisningen til blant annet 
personopplysningsloven § 16 første ledd bokstav a. Departementet legger også til grunn at 
forslaget til lovendringer ikke vil ha betydning for plikten offentlige myndigheter har, uten 
hinder av lovpålagt taushetsplikt, til å gi Forsvaret opplysninger som er nødvendige etter 
forsvarsloven § 58, jf. § 7 første ledd. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Severin Vikanes (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Anders Grønstad Friisk 
seniorrådgiver 
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