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Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Det kongelige forsvarsdepartement
Postboks 8126
0032 OSLO

Høringssvar

Vi viser til brev fra Forsvarsdepartementet av 19. mai i år vedrørende høring om forslag til
endringer i sikkerhetsloven.

Fylkesmannen støtter løsningen med å dele opp arbeidet i to faser for å kunne gjennomføre
enkelte endringer raskt, men også for å få tid til et grundig utredningsarbeid for å sikre en
fellesforståelse av hva den nye sikkerhetsloven bør omfatte og hvordan den skal forstås.
Gjeldende sikkerhetslov med forskrifter er oversiktlig og lett tilgjengelig, og er til god hjelp i det
forebyggende sikkerhetsarbeidet. Dette bør videreføres i arbeidet med ny lov.
kap 2.4 Reduksjon av antall klareringsmyndigheter

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er en av dagens sivile klareringsmyndigheter, og vi støtter
forslaget om en sivil klareringsmyndighet. Vi har erfart at den generelle samfunnsutvikling og
utviklingstrender på generelt grunnlag øker kompleksiteten i klareringssaker, og mener at en sivil
klareringsmyndighet med et større volum saker og spisskompetanse er den beste måte å møte
denne utfordringen.

Med en sivil klareringsmyndighet er det viktig å ivareta tett og god dialog med anmodende
myndighet og klareringsmyndigheten, men også ovenfor autorisasjonsansvarlig. Det må videre
sikres nok ressurser til å gjennomføre klareringer innen rimelig tid.

Utover dette har vi ikke andre kommentarer til høringsforslaget.

Med hilsen

Johan Løberg Tofte
beredskapssjef Gunhild Meyer Levlin

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

83'288 .e.

Beredskapsstaben

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 201 5/1 0542-2 FM-B
Saksbehandler: Gunhild Meyer Levlin
Direktetelefon: 22003545

Dato: 19.08.2015


