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Høring — Forslag til endringer i sikkerhetsloven

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) viser til ovenstående referanse.

DSS har følgende merknader til departementets høringsnotat:

1. Vedrørende autorisasjon.
DSS er enig i presiseringen om at autorisasjonssamtale skal være gjennomført før autorisasjon gis. Vi
mener at autorisasjonsansvaret best kan ivaretas av ledere som kan utøve dette som en integrert del
av den daglige sikkerhetsmessige ledelse. DSS har derfor siden 2012, med hjemmel i
personellsikkerhetsforskriften § 5-1, gjennomført en delegasjon av autorisasjonsansvaret til
linjeledelsen. En slik intern delegasjon av autorisasjonsansvaret er også med fordel gjennomført i
andre virksomheter. På denne bakgrunn vil DSS vil foreslå at setningen " Autorisasjon gis normalt av
virksomhetens leder" i sikkerhetslovens § 23, 5. ledd vurderes fjernet for at regelverket i større grad
skal gjenspeile dagens praksis. Det antas at siste setning i § 23, 5 ledd uansett vil være dekkende.

2. Vedrørende klareringsmyndighet i sivil sektor.
DSS støtter forslaget om at antall klareringsmyndigheter i sivil sektor bør reduseres betydelig. Med
erfaring som en større klareringsmyndighet med flere enn 200 klareringssaker i året, er DSS enig i
behovet for et sterkt fagmiljø for å sikre en god og grundig saksbehandling. Et organisatorisk skille
mellom klareringsmyndighet og autorisasjonsmyndighet er også et godt prinsipp som burde gjelde alle
etater.

I henhold til gjeldende sikkerhetslov er det departementene som i utgangspunktet er
klareringsmyndighet i egen sektor.

DSS ivaretar administrative fellesfunksjoner for departementene.
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Selv om sikkerhetsklareringer i henhold til dagens sikkerhetslov formelt skal besluttes av det enkelte
departement, er likevel dette et fagområde som ligger på siden av departementenes kjerneoppgaver.



So?n et alternativ til å etablere en helt ny klareringsmyndighet, bør det i stedet vurderes om DSS kan
ivareta denne rollen. DSS har allerede et velfungerende fagmiljø som vil kunne danne kjernen i
oppbyggingen av en klareringsavdeling for departementene.

Det antas at en slik løsning vil kunne være kostnadseffektiv og samtidig være i tråd med DSS sin
tjenesteytende rolle for departementene.

3. Nye begrep
Forslag til endringer i sikkerhetsloven introduserer begrepene

• kritisk infrastruktur (§ 29 a)
• samfunnskritisk infrastruktur (§ 9 e)

Disse begrepene anbefales nærmere definert § 3.

Rettssubjekter underlagt ny § 29 a bør også vurderes inntatt i lovens § 2.
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