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Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til Samferdselsdepartementets (SD) brev av
02.12.13 vedrørende ovennevnte høring.

Forsvarsdepartementet (FD) har i henhold til Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste
(Sikkerhetsloven) § 4 det overordnede ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste. FDs
utøvende funksjoner ivaretas av NSM. Forebyggende sikkerhetstjeneste er definert i § 3 som
planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og kontroll av forebyggende sikkerhetstiltak som
søker å fjerne eller redusere risiko som følge av sikkerhetstruende virksomhet.
Sikkerhetstruende virksomhet er definert i § 3 som forberedelse til, forsøk på og
gjennomføring av spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger, samt medvirkning til slik
virksomhet.

I det mottatte høringsutkastet til endringer i jernbaneloven er det fremmet forslag om ny § 6a,
Sikring mot tilsiktede handlinger (terrorsikring), hvor SD kan fastsette forskrift, herunder
bestemmelser om kriseledelse og om taushetsplikt, og om hvilke virksomheter som skal
omfattes av forskriften. I tillegg er det i høringsutkastet fremmet forslag til nytt innhold i
jernbanelovens § 11, sjette ledd, som inkluderer NSM i gjensidig utveksling av opplysninger
for regulering av sikring på området for skinnegående transport mellom Jernbanetilsynet på
den ene siden og PST, DSB, NSM på den andre, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt
etter Forvaltningsloven.

NSMs rolle, som beskrevet i Sikkerhetsloven, er sammenfallende med roller til PST, DSB og
Jernbanetilsynet når det gjelder utveksling av informasjon for å fremme sikring mot eller
forebygge tilsiktede handlinger. For at NSM skal kunne ivareta sin rolle ifm. forebyggende
sikkerhet mot spionasje, sabotasje og terror, som beskrevet ovenfor, vil utveksling av
opplysninger relatert til slike handlinger være en forutsetning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
ser derfor ingen grunn til å foreslå endringer i forslaget til ny lovtekst slik det foreligger.

Til tross for dette bemerkes en inkonsistens mellom siste avsnitt i § 11, «Ved utlevering av
opplysninger etter sjette ledd kan myndigheten stille som vilkår(...)», og § 11b siste avsnitt:
«Ved utlevering av opplysninger etter femte ledd skal myndigheten stille som vilkår(...)».
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Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Dette gir i realiteten sterkere krav til beskyttelse av «markedsovervekningsinformasjon» enn
av «terror-informasjon» i forbindelse med videresending.

Med hilsen

Knut Bjørn Medhus
oberst
avdelingsdirektør

o un Marg the Ødegaard
sjonssje
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