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Høringssvar —forslag til ny fotskrift om forsvars- og sikkethetsanskaffelser

Vi viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev av 14.11.2012.

Politidirektoratet har forelagt høringen for Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), som
har gitt merknader i brev av 04.01.2013, se vedlegg.

Forskriftensanvendelsesområde
Politidirektoratet støtter Forsvarsdepartementets vurderinger og forslag i høringsbrevet og
vil spesielt fremheve som positivt at forskriftens virkeområde omfatter sikkerhetsrelaterte
anskaffelser for sivil sektor. PDMT påpeker at en annen regulering vil kunne skape et
unødig skille mellom ulike typer sikkerhetsanskaffelser. Vi viser ellers til PDMTs merknader
knyttet til utformingen av den nye forskriften § 1-3 (2) bokstav a.

Hvorvidt en anskaffelse kommer inn under forslag til ny forskrift eller det ordinære
anskaffelsesregelverket, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. For politiet vil det være
produktkategorier og anskaffelser til enkelte politienheter som naturlig vil falle inn under
forskriften.

Behovet
Det ordinære anskaffelsesregelverket i lov og forskrift om offentlig anskaffelser har ikke
vært godt egnet for anskaffelser hvor sikkerhetsmessige hensyn gjør seg gjeldende. Særlig
gjelder dette muligheter for å kunne kontrollere informasjon som kan fortelle noe om
politiets metoder og avsløre annen skjermingsverdig informasjon. Regelverket pålegger i
prinsippet politiet å gi informasjon til (potensielle) leverandører i tilfeller hvor
offentliggjøring kan gjøre politiets arbeid vanskeligere.

Selv om dagens regelverk gjør unntak for anskaffelser som faller inn under sikkerhetsloven,
jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-3 annet ledd bokstav a, har politiet ikke benyttet
denne unntaksmuligheten i særlig grad. Det henger blant annet sammen med at terskelen
for å anse informasjonen som gradert etter sikkerhetsloven er høy, sikkerhetslovens formål
er å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale, nasjonale
sikkerhetsinteresser.

Politidirektoratet

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@polifiet.no

Org. nr.: 982 531 950 mva
Bankgiro: 7694.05.02388



Politiet har ved anskaffelser av sensitivt materiell og tjenester behov for å unnta gradert
informasjon som ile omfattes av sikkerhetsloven. Dette behovet blir ivaretatt ved at den
nye forskriften gis et videre anvendelsesområde enn sikkethetsloven og omfatter gradert
materiell etter beskyttelsesinstruksen, jf. forskriftsutkastet § 1-3 (1) og § 4-1 bokstav j.

Kriminalitetsbildet endres raskt. Politiet trenger derfor et smidig regelverk for anskaffelser
til sin virksomhet. De særlige prosedyrene for sikkerhetsanskaffelser i utkastet til ny forskrift
vil bedre enn i dag ivareta de behov politiet har for å skaffe varer og tjenester som
understøtter kriminalitetsbekjempelsen og vil kunne gi kostnadsbesparelser ved
gjennomføring av sikkerhetsrelaterte anskaffelser.

Politidirektoratet antar at det vil kunne være hensiktsmessig om man defmerer nærmere hva
som i sivil sektor skal anses som gradert materiell og graderte tjenester. Det vil gi offentlige
oppdragsgivere bedre muligheter for å gjennomføre korrekte og kostnadseffektive
anskaffelser.

Med hilsen
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Oversendelseavhøringssvar- forslagtilnyforskriftomforsvars-og
sikkerhetsanskaffelser

Politiets data- og materientjeneste (heretter PDMT) viser til tidligere korrespondanse i
saken, senest ved e-post av 6.12.12, der PDMT fikk utsatt svarfrist til fredag 4. januar 2013
kl. 1200.

Vedlagt følger PDMTs høringssvar.

Med

Jan estbye
"ngs&rektør
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T1f:22068217
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Høringssvar- forslagtil ny forskriftom forsvars-og sikkerhetsanskaffelser

Politietsdata-og matefielkjeneste(heretterPDMT)visertilForsvarsdepartementets
høringsbrevav 14.november2012,medtilhørendeutkasttil forskriftom forsvars-og
sikkerhetsanskaffelser(heretterforskriften).Utkastettilforskriftskalivareta
gjennomføtingenavDirektiv2009/81/EF (heretterbenevntditektivet)i norskrett.
Direktivetharsomformålå sikreetmarkedforforsvars-og sikkethetsmateriellinnadi
medlemsstatene,og leggetilretteforlikeanskaffelsesreglerinnadi markedsområdet.

Innledning
PDMTerpolitietatenssentraleinnkjøpsorganisasjon.PDMTeransvarligfot å dekke
politietatensbehovforIKT-utstyrogpolititekniskmateriell,i tilleggtilåinngåde
tjenestekontraktersombehøvesforåbiståetateni åutføresinepålagteoppgaver.Gjennom
sittvirkeområdebistårPDMTetatenmedanskaffelsersomomfattesavutkastettilny
forskriftom forsvars-og sikkethetsanskaffelser.Detvisesi denneforbindelsetil
anskaffelsersomomfatterbeskytteIsesverdiginformasjon;anskaffelsersomdirektegjelder
kjøpavustyrsomskalbenyttestilgrensekontrollog tyngrepolitioperativeoppdrag,
herunderterrorbekjempelseog annentypenasjonalberedskap.

1. Generellekomm ntarertil 'e om en av direkti et
Ukastettilnyforsktiftopplevessomoversiktligoggjennomarbeidet.At departementethar
ønsketåbenyttelikordlydog struktursomi forskriftenom offentligeanskaffelser(FOA),i
utkastettilnyforsktifterpositivt,ogviltroligbidratilågjørebrukenavforskriftenenklere.

Innholdsmessigfretnstårutkastetsomgjenkjenneligfordevirksomheter,både
oppdragsgivereog leverandører,somi dagforholdersegtil forsyningsforsktifteneller
anskaffelsesforskriften,og innlemmelsenavennyforskriftvilderforkunneoppfattessom
et supplementtileksisterenderegelverkom offentligeanskaffelserhellerennenendring.
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2 1Cmm ntarerti forskriftensbestemme er

2. 1
§ 1-3(1)Hvilke kontraktersom eromfattetav forskriften
PDMT er enig med departementet i at forskriften ikke bør begrenses til å gjelde kun
sikkerhetsanskaffelser omfattet av sikkerhetsloven, men fiere type sikkerhetsanskaffelser,
herunder de anskaffelser som kan unntas fordi beskyttelsesinstruksen kommer til
anvendelse. En annen regulering vil kunne skape et unødig skille mellom ulike typer
sikkerhetsanskaffelser. Det vil kunne oppfattes som merkelig om sikkerhetsanskaffelser
omfattet av sikkerhetslovens regime ble regulert i ny forskrift, mens andre
sikkerhetsanskaffelser var unntatt både FOA og forsktiften.

PDMT presiserer derfor at direktivets begrepsbruk og vide deftnisjon av hvilke anskaffelser
som kan omfattes av forsktiften bør benyttes.

§ 1-3(2) Forskriftenfårikke anvendelsepå:littaa)
PDMT mener det ikke er nødvendig å presisere direktivets attikkel 13 litra a) sætskilt i
forskriftens § 1-3 (2) litra a) annet komma, såfremt departementet mener det ikke
innholdsmessig er en forskjell i direktivets og EØS-avtalens ordlyd. Forskriften bruk av
"eller"idenne forbindelse vil kunne virke mer forvirtende enn oppklarende.

Utka tet til forskri ten 1-3 2 fitra a 1 dri
kontraktersomkanunntasi henholdtilEØS-avtalensarlikkel12$,eller

kontraktersomvilinnebEeteat oppdragsgivermeddeleropplysningeristtidmed
vesentligesikkerhetsinteresser

PDMTviser til ordlyden i EØS-avtalens artikkel 123:
'Sestemmelsenei denneavtaleskalikke hindreenavtalart i å treffrtiltak:

a) somdenansernødvendigforåhindreJpreningavopplysningersomeri stridmeddensvesent4ge
sikkerhetsinteresser..)',

og direktivets artikkel 13 a)
"(...) Dettedirektivetfinderikke afivendelsepå folgendeforhold:
a)kontrakter,iforbindelsemedhvilkeanvendelseafdettedirektivetsbestemmelser indebære,at en
medlemsstatsktillemeddeleoplysninger,hvisvideregivelsedenanserforværendei stridmedsinevasentlige
sikkerhedrintemser".

At en stat kan treffe tiltak for å hindre spredning av opplysninger som medlemsstaten
mener vil være i strid med (dens) vesentlige sikkerhetsinteresser kommer klart frem i E0S-
avtalens artikkel 123, som forskriften allerede viser til. PDMT mener det derfor vil være
hensiktsmessig å sette fierne setningen fta artikke113 litra a i forskriften.

2.2
§ 4-1Generelledefmisjoner
PDMT mener departementets begrepsbruk i forskriftens § 4-1 er fornuftig, og det vises
spesielt til departementets betraktninger rundt bruk av begrepet "gradert".

PDMT anskaffet utstyr og tjenester som ikke alltid vil omfattes av sikkerhetslovens regime,
men som vil kunne unntas det ordinære anskaffelsesregelverket fordi beskyuelsesinstruksen
kommer Iii anvendelse. PDMT mener det er riktig at anskaffelser som inneholder



beskyttelsesverdig informasjon, sa langt som mulig reguleres av like regler —og forskriften
vil kunne sørge for en mer ensartet praksis blant oppdragsgivere og leverandører.

2.3 Forskriftenskapittel3 —Alminneligeregler
De vurderinger departementet har gjort rundt bestemmelsene i kapittelet er
hensiktsmessige. PDMT mener det er bra at departementet har tatt inn bestemmelser om
protokollføring og skatteattest m.m, og presisert hvordan forskriften skal forstås i
taknytning til sikkerhetsloven, jf forskriftens § 3-3.

2.4 Forskriftenskapittel14—Særligesanksjonerved ulov1igedirekteanskaffelser
PDMT er enig med FAD og departementet i at utformingen av
håndhevelsesbestemmelsene i den nye forsktiften bør sikre ensartet praksis. Det vil bidra til
en forenkling for oppdragsgivere, leverandører og håndhevelsesorganer.

En generell betraktning fra PDMT er at det å benytte Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA) som klageorgan i konkurranser for sikkerhetsanskaffelser vil oppfattes
som mindre hensiktsmessig, selv om KOFA blir i stand til å behandle skjermingsverdig
informasjon. PDMT viser her til nemndas sammensetning og organisering.

2.5 Forskriftenskapittel15 Underleveranser
Departementets systematikk med å legge bestemmelsen om kravet til konkurranse i samsvar
med EØS-avtalens grunnieggende prinsipper i forskriftens § 15-3 Leverandørens
gjennomføring av konkurransen, og ikke under § 15- 2 Krav til valg av underleverandør, er
god.

3

en

LrPI Bøhkr
direkm

an tbye
avdengsdirekter

Saksbehandler:
MarionAassved
Tlf: 22068217


