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Merknader til NOU 2020:6 – Ny valglov
Det vises til høring av NOU 2020:6 om ny valglov.

Nedenfor følger Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine merknader, hvor det fokuseres på
de sikkerhetsmessige aspekter ved lovforslaget.

NSM støtter forslaget inntatt i lovutkastets § 18-1, første og andre ledd om obligatorisk bruk
av en sentral IKT-løsning for valggjennomføringen. Vi mener dette er vesentlig for å ivareta
sikkerheten ved valg.

Det er slik NSM ser det sentralt at en ny valglov legger til rette for gjennomføring av valg med
et høyt sikkerhetsnivå. Det vises i denne sammenheng til at landets demokratiske styreform
er definert som nasjonal sikkerhetsinteresse i sikkerhetsloven, og henvisningen på side 48 i
utredningen til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert at gjennomføring
av valg er en grunnleggende nasjonal funksjon.

NSM slutter seg til utvalgets vurderinger på side 64 om at det bør lovfestes krav til IKT-
sikkerhet i hele verdikjeden til valggjennomføringen. I forlengelsen av dette vil vi bemerke at
tilnærmingen til sikkerhet må være helhetlig, og at det herunder også må implementeres
tilstrekkelig sikkerhet i manuelle prosesser knyttet til valggjennomføringen.

I utredningen uttrykker utvalget usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser ny sikkerhetslov vil
få for valgområdet, og utvalget har derfor valgt å ikke utrede forslag til lovkrav for IKT-
sikkerhet. Utvalget anbefaler imidlertid at departementet utreder denne problemstillingen
videre. NSM støtter denne anbefalingen. Forholdet til sikkerhetsloven bør avklares i det
videre arbeidet, og det må vurderes hvilke sikkerhetsbestemmelser det er behov for å innta i
en ny valglov.

Etter vår vurdering er sikkerhet i valgprosessen så vidt viktig at de overordnede
sikkerhetskravene bør inntas på lovs nivå. Den nærmere konkretisering kan som foreslått i
utredningen fremgå av forskrift, jf. utkastet til forskriftshjemmel i § 18-1, tredje ledd.
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NSM bistår gjerne i det videre arbeid knyttet til denne problemstillingen.

Roy Hunstok
Avdelingsdirektør Klaus Søreide
Stabssjef Seksjonssjef
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