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HORINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE VEDRØRENDE HORING -
FORSLAG TIL ENDRINGER I SIKKERHETSLOVEN

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune viser til høringsbrev fra Det
Koneeliee Forsvarsdepartement av 19.05.2015 med forslag til endrineer i lov 20. mars 1998 nr.
10 om foreb)eeende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Vi takker Forsvarsdepartementet for
utsatt høringsfrist. Nedenfor følger horinesuttalelse på yegne av Oslo kommune.

Oslo kommune finner Forsvarsdepartementets høringsnotat vel argumentert og ryddig. Det er
positivt at departementet foreslår at Nasjonal sikkerhetsmyndiehet utarbeider generelt
veiledningsmateriale som gjøres tilgjeneelioe for aktuelle virksomheter. Det har det vært det
vært behov for og har vært etterspurt i lang tid.

Forslaget om reduksjon av antall klareringsmyndigheter i sivil sektor er positivt, særlig med at
man kan skape økt effektivitet ved at færre årsverk kan behandle fiere saker og betydelig
kostnadsbesparelse ved at det knyttes til samlokalisering på ett sted fremfor 26 ulike steder.

Til 10 a Behandlin av ersono 1 ,snin er
Bortsett fra første ledd, som hjemler Nasjonal sikkerhetsmyndighets adgang
til å behandle personopplysninger. gjentar forslaget til § 10 a forhold som allerede følger
chrekte av personopplysningsloven. Det er et spørsmål om dette er en unødvendig
dobbeltregulering.

Uansett kan siste setning i første Iedd av § 10 («opplysningene skal ikke lagres lenger enn det
som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlineen») føre til spørsmål om forholdet til
arkivplikt I og med at arkivbestemmelser ikke er omtalt i høringsnotatet tar Oslo kommune
opp dette spørsmålet fordi vi er usikre på om bestemmelsen er ment som en sarbestemmelse
som går foran arkivloven.

Formulerineen i første ledd § 10 kan tolkes slik at hjemmelen gir adgang tilå slette
personopplysninger. Dersom dette er tilfelle bør det fremgå av Icoteksten.
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1 henhold til arkivlovens bestemmelser om kassasjon, § 9, kan ikkc kassering av opplysninger
med hjemmel i andre lover foretas før Riksarkivet har uttalt see i saken. Dette betyr at
bestemmelser om kasserine av opplysninger i andre lover ikke automatisk går foran
bestemmelsene om dette i arkivloven.

Lignende spørsmål kan kanskje oppstå rundt bestemmelsene om lagringstid for informasjon
som innhentes som følge av hjemmelen i utkastet til ny § 13 a. Sikkerhetsmessig overvåking av
godkjente informasjonssystemer.

Med hilsen

Eivind Tandberg Rolf Terje Hårberg
kommunaldirektør fagsjef
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