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Høring - NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet  

 

Vi viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev datert 17. oktober 2016.  

Finansdepartementet vil delta i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til endringer 

i Lov om forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven). Traavik-utvalget har gitt viktige 

innspill for modernisering av lovverket som har ligget ganske fast siden 2001. Det har 

skjedd store endringer i samfunnet med globalisering, økt grad av digitalisering, 

økende avhengigheter og sårbarheter, og et mer komplekst trusselbilde. Særlig har det 

vært viktig å se på sikkerhetslovens formål og nedslagsfelt overfor kritiske 

samfunnsfunksjoner. Finansdepartementet vil nøye vurdere høringsinnspillene fra 

offentlige og private virksomheter og de konsekvenser forslagene som er utredet i 

NOU 2016: 19 kan medføre. Departementet vil i denne omgang peke på områder som 

kan ha vesentlig betydning for Finansdepartementets sektoransvar. 

Traavik-utvalget foreslår endring i lovens formålsparagraf til å dekke «grunnleggende 

samfunnsfunksjoner», uavhengig av eierskap eller organisasjonsform.  hvordan en slik 

utvidelse berøre private virksomheter på bank- og finansområdet. Videre foreslås det en 

forsterkning av de sentrale og tverrsektorielle virkemidlene i regi av FD/JD og 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Spesielt på området objektsikkerhet foreslås det en 

utvidelse av virkeområdet som i dag dekker tradisjonelle objekter, til å dekke objekter 

og infrastruktur. Det understrekes fra utvalget at ansvarsprinsippet og sektoransvaret 

bør ligge fast, men departementet mener det er behov for nærmere avklaring av forhold 

mellom en tverrsektoriell sikkerhetslov og sektorlovverk forankret i internasjonale 

forpliktelser. Det bør videre foretas en klargjøring av hvordan en ny sikkerhetslov kan 

berøre forhold mellom sektortilsyn, eksempelvis Finanstilsynet og Norges Bank, og 



 

Side 2 

tverrsektorielle tilsyn gjennom dagens Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

Vi mener videre at det for å sikre et helhetlig bilde av samfunnssikkerhet er behov for å 

etablere helhetlige og ensartede krav til risikovurdering og rapportering på tvers av 

sektorer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for private og offentlige virksomheter 

som kan bli underlagt en utvidet sikkerhetslov, er ikke tilstrekkelig utredet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tina Engelsrud e.f. 

konst. ekspedisjonssjef 

 

Paal Gjennestad 

avdelingsdirektør 
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