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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i sikkerhetsloven
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Det vises til mottatt høringsbrev fra Forsvarsdepartementet av 19. mai 2015 om forslag til endringer

i lov av 20. mars 1998. nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste.

Finanstilsynet har lest gjennom det mottatte høringsnotatet og har i sin vurdering av de foreslåtte

endringene lagt vekt på de forslagene som særlig treffer tilsynets virksomhet og ansvarsområde.

Finanstilsynet støtter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid for styrket oppfølging

av sårbarhet og risiko knyttet til samfunnskritisk funksjoner og en lovfesting av NSMs oppgaver.

Ettersom det ikke er foreslått endringer i lovens formål. legger Finanstilsynet til grunn at de nye ou

endrede bestemmelsene ikke skal kunne gjelde andre forhold enn hva som er eksplisitt formulert i
lovens formålsparagraf (§1), dvs, motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre

vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Av høringsnotatet synes det imidlertid noe uklart hvor

avgrensningen går og dermed hvilke konsekvenser dette kan ha for finansnæringen. Finanstilsynet

registrerer også at det er departementet i den enkelte sektor sitt ansvar å identifisere og definere
kritisk infrastruktur i sin sektor og dermed hvilke rettssubjekter som kan bli omfattet.
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For øvrig synes formuleringer i høringsnotatet knyttet til hhv. ny § 29 a og ny § 5 a å kunne være
noe motstridende. Under 2.7 vedr § 29 a står det at "Rettssubjekter som har kritisk infrastruktur,
men som ikke er underlagt loven fra for, vil det være aktuelt å fatte avgrenset vedtak for. jf. ny § 2
tjerde ledd. Rettssubjektene vil da kunne bli underlagt varslingsplikten i § 29 a, men ikke loven for
øvrig", men under 2.8 vedr § 5a står det samtidig at "Varslingsplikten vil kun påhvile virksomheter
som loven gjelder for, dvs. forvaltningsorganer eller andre rettssubjekter som ved enkeltvedtak er
omfattet av loven, jf § 2".

Morten Baltzersen
finanstilsynsdirektør

Olav Johannessen
seksjonssjef
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