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Høring - forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 16. september d.å. 

 

Utenriksdepartementet har i den senere tid tatt initiativ til et bredere samarbeid med 

aktuelle etater, herunder Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskaps-

departementet og PST for å avklare spørsmål relatert til kunnskapsoverføring i det 

norske regelverket som har utspring i Sikkerhetsrådets vedtak om forbud mot eksport 

av varer og teknologi for å hindre at Iran og Nord-Korea utvikler atomvåpen.  

 

Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran av 9. februar 2007 (Iran-forskriften) og 

forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea av 15. desember 2006 (Nord-Korea-

forskriften), som gjennomfører Sikkerhetsrådets bindende vedtak og restriktive tiltak 

fra EU, forbyr teknologioverføring innenfor fagområder som er kritiske for utvikling av 

atomvåpen.  

 

Ny § 6-35 i utlendingsforskriften åpner for at oppholdstillatelse kan nektes og 

tilbakekalles av hensyn som nevnt i eksportkontrolloven § 1 annet ledd.  

Utenriksdepartementet er positiv til bestemmelsen, men anser samtidig at hensynene 

bak ny § 6-35 også gjør seg gjeldende for enkelte av de norske forskriftene som 

gjennomfører vedtak fra FNs Sikkerhetsråd om teknologioverføring. I likhet med 

eksportkontrollregelverket omfatter forbudet i forskriftene også tilegnelse av kunnskap, 

for eksempel gjennom studier. Det er særlig Iran-forskriften og Nord-Korea-forskriften, 

som begge har ikke-spredning av atomvåpen som sitt hovedformål, som er aktuelle i 

dette henseende. Det kan likevel ikke utelukkes at også bestemmelser i andre 

sanksjonsforskrifter er grunnlag for at person utvises for å hindre spredning av sensitiv 

teknologi. 



Side2 

 

Utenriksdepartementet anmoder om at man vurderer å utarbeide en tilsvarende 

bestemmelse som foreslått § 6-35 for de tilfeller hvor kunnskap og teknologi overføres i 

strid med Norges folkerettslige forpliktelser, gjennomført ved sanksjonsforskrifter i 

medhold av lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners 

Sikkerhetsråd av 7. juni 1968. 

 

Forslag til bestemmelse: 

 

§ 6-36. Bindende vedtak fra De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra 

EU som Norge har sluttet opp om. 

Tillatelser og rettigheter i medhold av dette kapittel kan nektes og tilbakekalles av 

hensyn som nevnt i forskrifter vedtatt i medhold av lov til gjennomføring av bindende 

vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd av 7. juni 1968. Tilsvarende kan det settes 

begrensninger eller vilkår.  

Første ledd omfatter også tillatelser som nevnt i § 1-11 (arbeid på faste 

innretninger). 
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