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Til

Justis - og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
Norge

Høring - forslag til endringer i politiloven og ekomloven
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) og Samferdselsdepartementets (SD)
høring av 04.12.2014 vedrørende forslag om endringer i lov om politiet (politiloven) og lov om
elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsker å gi følgende kommentarer til departementets
anmodning om syn på om det er nødvendig å gi NSM adgang til å unnlate å varsle
myndigheten etter ekomloven § 6-2a 2.1edd.

NSMs oppgave er å beskytte gradert informasjon etter lov om forebyggende
sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Sikkerhetsloven skal beskytte informasjon og objekter
av hensyn til rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Gjennom bl.a.
tilsyn, monitoring og tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU) kontrollerer NSM at behandling
av gradert informasjon gjøres i henhold til lovens krav.

TSU er definert i sikkerhetsloven § 16 som undersøkelser av lokaler, bygninger og andre
objekter som eies, brukes eller på annen måte kontrolleres av en virksomhet, i den hensikt å
fastslå hvorvidt uvedkommende med eller uten tekniske hjelpemidler kan skaffe seg tilgang
til skjermingsverdig informasjon gjennom avtitting, avlytting av tale eller avlesing av
elektroniske signaler.

1tillegg til dette kan NSM i særskilte tilfeller, med hjemmel i ekomloven § 6-2a, ta i bruk
mobilregulerte soner.Ved for eksempel spesielle møter hvor gradert informasjon vil bli
behandlet, kan NSM da benytte seg av ulike tekniske hjelpemidler for å styrke sikkerheten i
samarbeid med den virksomhet som er ansvarlig for gjennomføringen av møtet.

Det følger videre av ekomloven § 6-2a, at NSM skal varsle myndigheten, i dette tilfellet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), uten ugrunnet opphold etter at frekvenser
som er tildelt andre er tatt i bruk.
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Den lovpålagte varslingen kan for NSM i visse tilfelle være problematisk. Dette vil primært
være i de tilfeller hvor ikke bare det som kommuniseres i et møte, men også det faktum at et
møte arrangeres på et gitt sted, er høyt gradert. I disse tilfeller vil det, for å opprettholde den
nødvendige sikkerheten, være behov for å etablere et meget strengt «need-to-know» regime.
I disse tilfeller vil det etter omstendighetene på grunn av møtets sensitive karakter være
meget viktig for NSM å sikre seg at mottaker i disse tilfeller er i stand til å motta og håndtere
sikkerhetsgradert informasjon på det aktuelle nivået. Dette forutsetter NSM at myndigheten
(NKOM) til en hver tid er i stand til.

NSM vil videre påpeke at endringen som foreslås i ekomloven § 6-2a, andre ledd, siste
setning, Myndigheten avgjør i samråd med politiet eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet om og
i tilfelle når rettighetshavere skal underrettes, medfører at reguleringen av varsling til
ekomtilbyderene nå er endret. NSM mener det er et stort behov for at dagens ordning
videreføres, slik at varsling til tilbyderne, i de tilfeller NSM har etablert en mobilregulert sone
og varslingsplikt til NKOM foreligger, fortsatt skal skje i samråd med NSM. Ordningen kan
være av stor betydning i de tilfellene aktiviteten inkluderer sikkerhetsgradert informasjon.
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