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HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I SIKKERHETSLOVEN

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.5.2015 vedrørende ovennevnte høring.

Dato: 21 august 2015

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser.
Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter
advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater
med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og
ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse
rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for
IKT og personvern. Lovutvalget består av Thomas Olsen, Kirill Miazine, Kjell Steffner, Jarle Roar Sæbø
og Jon Wessel-Aas.

Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i sikkerhetsloven. Foreliggende forslag til
endringer er en del av en større revisjon av sikkerhetsloven. Revisjonsarbeidet fortsetter, og et eksternt
utvalg, hvis mandat er å foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet, vil avgi en
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rapport i form av en NOU i løpet av høsten 2016.

3. Kommentarer til de enkelte forslagene

Advokafforeningen har forståelse for Forsvarsdepartementets foreslåtte endringer i sikkerhetsloven. Selv
om forslaget innebærer økt omfang av overvåkning i tilknytning til godkjente informasjonssystemer,
synes departementet å ha vurdert behovet grundig.

Departementets forslag til § 13a regulerer ikke lagringstid knyttet til innholdsdata registrert og lagret med
hjemmel i bestemmelsens annet ledd. Advokatforeningen anbefaler at lagringstid for innholdsdata
reguleres i bestemmelsen, for eksempel med henvisning til forslagets § 10 a om at innholdsdata ikke
skal lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Advokatforeningen ønsker å peke på at lagring av innholdsdata vil medføre ytterliggere eksponering av
skjermingsverdig informasjon, ved at systemet for lagring av slik informasjon blir et potensielt trusselmål.

4. Avslutning/oppsummering

Advokatforeningen har ingen prinsipielle innvendinger mot Forsvarsdepartements foreslåtte endringer i
sikkerhetsloven. Advokatforeningen vil imidlertid understreke at registrering av trafikkdata og
innholdsdata innebærer et personverninngrep og bør brukes med den ytterste forsiktighet.

Erik Keiserud Merete Smith
leder generalsekretær

Saksbehandler: Trude Molvik
tm@advokatforeningen.no

Vennlig hilsen
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