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Svar på høring - forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale 
sanksjoner og endring i eksportkontrolloven 
 
Vi viser til brev datert 24. juni 2020 om høring av forslag til ny lov om gjennomføring av 
internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven. 
 
Forsvarsdepartementet har forelagt høringen for de underliggende etatene Forsvarsmateriell, 
Forsvaret og Forsvarets Forskningsinstitutt. 
 
Til høringsnotatet s. 28 punkt 9.2.2 og forslaget om å ikke innta bokstav e) i EUs standard 
jurisdiksjonsbestemmelser i forslag til virkeområdebestemmelse i ny sanksjonslov § 3 første 
ledd, viser Forsvarets Forsvarsinstitutt til at borttagelsen av bokstav e) kan «skape en viss 
uklarhet i lovens virkeområde knyttet til virksomheter i det digitale domene hvor utenlandske 
juridiske personer, enheter og organer anvender digitale tjenesteelementer som eies av et 
selskap registrert i Foretaksregisteret, men hvor handlingen skjer utenfor norsk territorium, 
eks. hvor servere befinner seg i et annet land. Dette inkluderer også (utenlandske) juridiske 
personer, enheter og organer som skulle ha (ny)registrert seg i Foretaksregisteret, men som 
av forskjellige grunner ikke har gjort dette.»  
 
I den grad norske myndigheter ønsker å kunne utøve effektive sanksjoner overfor 
utenlandske juridiske personer, enheter og organer, som søker å utnytte virksomheter med 
norsk base, men med aktivitet også utenfor norsk territorium, anbefaler Forsvarets 
Forskningsinstitutt derfor at det likevel vurderes å ta alternativet i bokstav e) inn i 
virkeområdebestemmelsen i § 3. 
 
Forsvarsmateriell har uttalt at etaten ser positivt på forslaget og at det «vil gi et mer 
oversiktlig regelverk vedrørende internasjonale sanksjoner, samtidig som regelverket 
tilpasses dagens sanksjonsregimer.» FMA peker videre på at det også er «hensiktsmessig at 
anvendelsesområdet for eksportkontrolloven utvides for å sikre sammenheng mellom 
reglene rundt sanksjon og reglene for eksportkontroll.» 



Side 2 

 
Til forslaget om nytt punkt 12 i straffeloven § 5 første ledd, som viser til «lov xx.xx.xxxx nr. yy 
om gjennomføring av internasjonale sanksjoner § 4», bemerker Forsvarsmateriell at det 
antagelig ikke er meningen å fjerne den eksisterende henvisningen til handlinger som 
«anses som korrupsjon eller påvirkningshandel etter §§ 387 til 389» i gjeldende punkt 12. 
Forsvarsmateriell antar at nummereringen i høringsnotatet skyldes en inkurie og foreslår 
derfor følgende henvisning i straffeloven § 5 første ledd: «13. rammes av lov xx.xx.xxxx nr. 
yy om gjennomføring av internasjonale sanksjoner § 4». 
 
Forsvaret har ikke hatt merknader til høringen. 
 
I beskrivelsen av sikkerhetsloven § 5-4 og forholdet til partsinnsyn på side 43 i 
høringsnotatet, vises det til at «(...) [sikkerhets]loven tolkes slik at informasjon som er gradert 
etter sikkerhetsloven, ikke er omfattet av forvaltningslovens regler om rett til partsinnsyn.» 
Forsvarsdepartementet er enig i at taushetspliktbestemmelsen i sikkerhetsloven som 
hovedregel går foran forvaltningslovens regler om rett til partsinnsyn. Vi minner likevel om at 
forskrift 20. desember 2018 nr. 2053 om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet 
(virksomhetsikkerhetsforskriften) § 33 tredje ledd representerer et unntak fra dette 
utgangspunktet ved at bestemmelsen åpner for at autorisasjonsansvarlig i en virksomhet kan 
autorisere en part for innsyn i informasjon som er gradert BEGRENSET. 
 
Forsvarsdepartementet har ingen øvrige merknader til høringen. 
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