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Forslag til endringer i Sikkerhetsloven - høringsuttalelse

vi viser til Forsvarsdepartementets brev av 19. mai d.å. vedrørende høring på forslag til endringer i lov
20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

DSB har merknader til forslagene til ny § 29 a  Anskaffelser til kritisk infrastruktur.  I henhold til
bestemmelsen skal en virksomhet varsle ansvarlig fagdepartement dersom en anskaffelse til kritisk
infrastruktur kan innebære risiko for rikets selvstendighet og sikkerhet eller andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser. Dersom slik risiko foreligger skal Kongen i statsråd kunne nekte eller sette vilkår
for anskaffelsen.

Det legges opp til at departementene vil få i oppgave å identifisere kritisk infrastruktur i sine sektorer.
Begrepet kritisk infrastruktur  er imidlertid, etter hva vi kan se, ikke nærmere definert i loven eller i
høringsnotatet. I Infrastrukturutvalgets rapport (NOU 2006:6  Når sikkerheten er viktigst)  defineres
begrepetkritisk infrastruktur sl ik:

" Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde
samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og
befolkningens trygghetsfølelse."

Denne definisjonen er laut til grunn i senere stortingsmeldinger og i bl.a. DSBs arbeid innenfor dette
området.

Som det fremgår av definisjonen er begrepet kritisk infrastruktur knyttet til samfunnets kritiske
funksjoner. DSB vil peke på at Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til kgl.res. 15. juni 2012
Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Justis- og
beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehandtering  er tillagt ansvar
for å "utarbeide og vedlikeholde oversikt over hvilke funksjoner som i et tverrsektorielt perspektiv er
kritisk for samfunnssikkerheten". Departementenes identifisering av kritisk infrastruktur i egen sektor
bør derfor ta utgangspunkt i en oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner fra Justis- og
beredskapsdepartementet. Vi foreslår at dette beskrives i proposisjonen.

Vi merker oss for øvrig at det legges opp til at rettssubjekter som har kritisk infrastruktur, vil kunne bli
underlagt varslingsplikt i henhold til § 29 a, selv om de ikke er underlagt sikkerhetsloven for øvrig. DSB
mener at man bør være varsom med å utvide sikkerhetslovens generelle virkeområde, men oppfatter ikke
en varslingsplikt som foreslått som problematisk i denne sammenheng.
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