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Høring - Forslag til endringer i sikkerhetsloven

Forsvaretsforskningsinstitutt (FFI) viser til e-post fra Maryam Iqbal Tahir i Forsvarsdepartementet
datert 22. september2015 og ettersenderkommentarer til foreslåtte endringer i lov om forebyggende
sikkerhetstjeneste.

FFI er positiv til at loven gjennomgåsog på foreslåtte områder blir mer tydelig og konkret i forhold til
dagensutgave. Vi har valgt å kommentere hvert punkt i forslaget der vi har innspill og kommet med
innspill til de andredelene av loven der vi mener dette vil bedre forståelsenav denne.

FFI er positiv til at antall klareringsmyndigheter reduseresslik det foreslås. Bakgrunnen er at FFI
mener dette vil styrke likebehandlingen av sakerog på den måten sikre at det er de rette personenesom
får klarering. Det er viktig at Sikkerhetslovenivaretar anskaffelser til kritisk infrastruktur slik det
foreslås gjennom ny § 29 a, en endring som FFI mener bidrar til bedre sikkerhetstenking i
virksomheter som eier eller forvalter samfunnskritisk infrastruktur.

Innspill til lovteksten
I lovtekstens § 20 benyttes begrepeneautorisasjonsansvarlig(AA) og anmodendemyndighet (AM)
etter vår oppfattelse litt om hverandre og kunne gjeme vært tydeligere. I forskrift om
personellsikkerhet, kapittel 1 er begrepenedefinert, men dette kunne godt vært gjentatt i lovteksten.

I § 24 avsnitt 3 mener FFI at AA bør erstattes av AM siden det er AM som har totaloversikten over

virksomhetens klarerte og autoriserte personell. Ved at AM mottar og formidler varsel om bortfall,
tilbakekall, nedsettelseeller suspensjonav klarering og autorisasjon, sikrer man segat de tilganger og
systemersom må sperresblir det. Dette vil ogsåbedre ledelsensmulighet til å sikre at uautoriserte
personerikke får tilganger de ikke skal ha. Det sammebør gjelde under § 25 om begrunnelseog
underretning hvor det ogsåer viktig at AM varslesumiddelbart om avgjørelsen.
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Når det gjelder klage jfr. § 25 c forslâr FFI at det tas inn en setning om at når KM mottar klage fra den
omspurte varsles AM omgående for å sikre at også AM er kjent med prosessen og dermed kan følge
opp eventuell interne tiltak.

I forslaget til ny § 13 a ønsker FFI en presisering av hva om som menes med registrering og lagring av
infonnasj on under 2. ledd. Det er under samme paragraf 4. ledd presisert at lagring etter første ledd
gjelder for 5 år, mens det er noe uklart hvor lenge lagring etter 2. ledd skal vare.

Innspill forskrifter
Under forskrift om personellsikkerhet ønsker FFI at det er AM som mottar klareringsbeviset istedenfor
AA. Dette for å sikre at klareringsbevis oppbevares og håndteres iht. loven, samt har kontroll ved utlån
i forbindelse med graderte møter. AM er den som vurderer om opplysningene er av en slik art at det er
behov for at AA informeres med nødvendige opplysninger i saken.
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