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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I SIKKERHETSLOVEN

Det vises til Forsvarsdepartementets høringsbrev 19. mai 2015 og høringsnotat om forslag til
endringer i sikkerhetsloven. Se for øvrig også Norges Banks høringsuttalelse 20. august 2015
med kommentarer til lovens generelle virkeområde for Norges Banks representantskap.
Representantskapet gir med dette en separat høringsuttalelse knyttet til sin virksomhet.

Norges Banks representantskapet består av 15 medlemmer som er oppnevnt av Stortinget.
Stortinget oppnevner også 15 personlige varamedlemmer, men etter en nylig lovendring
erstattes disse med to faste varamedlemmer fra 1. januar 2016. Representantskapet har et eget
sekretariat som utfører administrative oppgaver og faglige tilsynsoppgaver for
representantskapet. Sekretariatets direktør ansettes av representantskapet. Direktøren har
personalansvar for ansatte og administrativt ansvar for sekretariatet. Sekretariatet er
administrativt og faglig uavhengig av Norges Bank.

Representantskapet fører tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet
blir fulgt.

1 dagens ordning er ikke medlemmene av representantskapet blitt sikkerhetsklarert. Ansatte i
tilsynssekretariatet er klarert til grad hemmelig. Tidvis medfører tilsynsoppgavene at
representantskapet kan ha behov for innsyn i saker som krever klarering. 1 lys av økt
oppmerksomhet rundt sikkerhet i samfunnet generelt og i Norges Bank spesielt vurdercr
representantskapet behovet for innsyn i sikkerhetssaker som økende. På denne bakgrunn har
det pågått vurderinger av behovet for og hva som kan være en hensiktsmessig prosess for
klarering av representantskapets medlemmer og tilsynssekretariatet. Klarering av
tilsynssekretariatet er til nå gjennomført av sikkerhetsavdelingen i Norges Bank.
Representantskapet finner det imidlertid problematisk om medlemmene skulle bli klarert av
den institusjonen organet selv fører tilsyn med. Det har også vært ønsket å finne en annen
løsning for ansatte i tilsynssekretariatet. På denne bakgrunn har det vært dialog med Stortinget
og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om alternative løsninger.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget, og skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet
blir fidgt. i henhold til Sentralhankloven.
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I forbindelse med lovarbeidet vil det være en fordel å få en avklaring på om begrepet «andre
organer for Stortinget» i henhold til sikkerhetslovens § 2 omfatter representantskapet.

Dersom representantskapet skal klareres, må det vurderes hvorvidt representantskapet og
tilsynssekretariatet skal sortere under Stortingets klareringsmyndighet eller den nye sivile
myndigheten.

Representantskapet ser positivt på at endringer knyttet til klareringsmyndighet og
autorisasjonsansvarlig (§ 23) vil ivareta representantskapets eventuelle behov for klarering.
De senere årene er representantskapets uavhengige stilling og relasjon til Stortinget blitt
styrket. Dette er blant annet tydeliggjort i sentralbankloven og ved direkte rapportering til
Stortinget. På denne bakgrunn mener representantskapet det vil være mest naturlig om
Stortinget blir klareringsmyndighet for representantskapets medlemmer og ansatte i
tilsynssekretariatet.
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eidar Sa dal
Leder for orges B s representantskap

Svenn Erik Forsstrøm
Direktør for tilsynssekretariatet
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