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Lovom Forsvaretsansvarfor å avvergeluftbårne terroranslagog
Forsvaretsbistandtil politiet - tilleggtil høringssvarav 11.10.13

Nasjonalsikkerhetsmyndighet(NSM) visertil høring om ovennevnte, samt brev av 11.10.13
hvor NSM kommenterer på forslaget.

NSM ønsker med dette å knytte ytterligere kommentarer til forslaget.

NSM har etter sikkerhetslovenansvarfor den forebyggendesikkerhetstjeneste, herunder
ansvarfor å koordinere og kontrollere den forebyggende sikkerhetstjenestenog
sikkerhetstilstandenpå tvers av samfunnssektorene. I dette ansvaret liggerbeskyttelseav
vitale nasjonalesikkerhetsinteresser.NSM har som nasjonalresponskapasitetog nasjonal
varslingsinstansfor IKT-baserte hendelser ogsåoppgaver og ansvarutover dette.

NSM ser det som positivt at Forsvaretsbistandtil politiet reguleres i lov. Imidlertid anser
NSM at dagensbistandsregimei for liten grad leggeropp til koordineringsmuligheterog
anmodning om bistand fra Forsvaretfor andre enn politiet.

Samarbeid om beskyttelseog ivaretakelseav nasjonale interesser og kritiske
samfunnsfunksjonerligger ikke bare til politi og Forsvar.Ogsåoperativ håndtering av
hendelser kan være tillagt andre tjenester. NSM er en sliktjeneste, og i rollen som nasjonal
varslings-og håndteringsinstansved alvorlige angrep mot samfunnskritiskIKT-infrastruktur,
vil NSM kunne ha behov for direkte å kunne anmode Forsvaretom bistand. NSM ser det som
unødvendigressurskrevendeog lite hensiktsmessigå måtte gå veien om politiet, særligder
bistandsbehoveter prekært. Som en etat underlagt Forsvarsdepartementet (FD) er det lite
naturlig å måtte forholde segtil en etat i en annen sektor for å anmode om bistand i egen.
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Samarbeid mellom NSM og Forsvaretom ivaretakelseav IKT-sikkerheti forsvarssektorener
fastsatt i instruksom sikkerhetstjenestei Forsvaret.NSM produserer sammen med
Etterretningstjenestenog Politietssikkerhetstjenesteet nasjonalt IKT-trusselbilde.NSMs

nasjonaleansvarfor å håndtere og detektere alvorligedataangrep på samfunnskritisk
infrastruktur, og beskytte vitale nasjonalesikkerhetsinteresser,er avhengigav at det
samarbeidespå flere områder. NSM er av den oppfatning at dette samarbeidet også
innebærer en mulighet til å anmode Forsvaretom bistand der det er behov for det.

NSM foreslår at Forsvarsdepartementetog Justis-og beredskapsdepartementet ser på
muligheten for å lovregulere Forsvaretsbistandtil ogsåandre myndigheter enn politiet.
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