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HØRINGSINNSUTTALELSE NOU 2016: 19 - SAMHANDLING FOR SIKKERHET.  

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 14.10.2016 angående høring av NOU 2016: 19 

Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig 

tid.  

 

Bystyret delegerte i møte 30.05.2001 sak 218 til byrådet å avgi høringsuttalelser på 

kommunens vegne. Med byrådssak 1006/17 avgir Oslo kommune dermed følgende 

høringsuttalelse. 

 

Høringsuttalelse 

Oslo kommune er positiv til at en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet vil gjelde for alle 

virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. 

 

Oslo kommune støtter Sikkerhetsutvalgets vurdering av sektorovergripende lovverk, som er 

nødvendig for å kunne oppnå en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av 

samfunnssektorer. Sivilbeskyttelsesloven, med en sektorovergripende tilnærming til kommunal 

beredskapsplikt, setter føringer om et helhetlig, systematisk og tverrsektorielt arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap. Oslo kommune har positive erfaringer med lovverket, som 

bidrar til økt samhandling og koordinering på tvers av sektorer innenfor kommunen. Etablering 

av minstestandard for de områder sikkerhetsloven vil omfatte vil kunne ha positiv effekt på 

helhetlig tilnærming. 

 

Sikkerhetsutvalget anbefaler å utvide sikkerhetsloven til å omfatte også ugradert informasjon 

og informasjonssystemer, der disse er kritiske for opprettholdelse av grunnleggende 

samfunnsfunksjoner. Oslo kommune ser behov for nærmere utredning av hva som ligger i 

begrepet kritisk infrastruktur og hvilke informasjon/informasjonssystemer dette vil kunne 

omfatte for kommunen(e). Kommunene bør involveres i det videre arbeidet for mer konkret å 

kunne ta stilling til hvilke økonomiske og administrative konsekvenser lovendringen vil 

medføre.  
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Oslo kommune ser også behov for en sterkere hjemmel til å beskytte informasjon som ikke er 

underlagt sikkerhetsloven enn det offentleglova gir, ref. tilsvarende det statlig sektor har 

gjennom Beskyttelsesinstruksen. 

 

Oslo kommune er positiv til at begrepet sikkerhetsgradert informasjon blir videreført med en 

enhetlig tilnærming for all informasjon som skal beskyttes etter loven og at skjermingsverdig 

informasjon som begrep tas ut. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tale Teisberg 

kommunaldirektør 

Janne Corneliussen 

seksjonssjef 
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