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Ny sikkerhetslov

Vi viser til NOU 2016: 1 9 Samhandling for sikkerhet med forslag til  ny
sikkerhetslov. Utredningen ble sendt på høring fra Forsvarsdepartementet

14. oktober 2016. Stortinget er ikke høringsinstans, men ettersom utvalget foreslår

endringer i lovens virkeområde, vil Stortingets administrasjon komme med

enkelte lovtekniske synspunkter til forslaget til ny bestemmelse om lovens

anvendelse for Stortinget og organer for Stortinget, som vi ber

Forsvarsdepartementet ta med seg i det videre arbeidet.

I følge gjeldende sikkerhetslov § 2 femte ledd gjelder loven ikke for Stortinget,

Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for

Stortinget. Gjennom lov om Riksrevisjonen  §  16 er imidlertid Sikkerhetsloven,
med enkelt unntak og utfyllende bestemmelser, gjort gjeldende for

Riksrevisjonen, jf. instruks om Riksrevisjonens virksomhet  §  14.

Vi  har merket oss at utvalget foreslår i ny lov § 1-3 første ledd at loven skal gjelde

for Stortinget og Stortingets organer i den utstrekning Stortinget bestemmer.

Dersom departementet vil følge opp utvalgets forslag om at Stortinget gjennom

formelt vedtak skal fastsette i hvilken utstrekning loven skal gjelde for Stortinget

og organer for Stortinget, vil vi foreslå at det gjøres enkelte justeringer i

lovteksten.

I tillegg til å fastsette i hvilken utstrekning loven skal gjelde, vil vi foreslå at

Stortinget også gis en uttrykkelig hj emmel til å fastsette særskilte tilpasninger til

loven eller forskrifter vedtatt  i  medhold av loven. I enkelte tilfeller vil det kunne

være aktuelt å la lovens system gjelde, men med særskilte tilpasninger med

bakgrunn i de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende for Stortinget. Slike

tilpasninger kan for eksempel være egne bestemmelser om behandling av klager

på vedtak etter loven.
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Dersom Stortinget i plenum formelt skal beslutte hvilke deler av loven som skal

gjelde Stortinget, er det naturlig at også tilpasninger til loven, eller forskrifter

vedtatt i medhold av loven, behandles på samme måte.

Vi vil på denne bakgrunn foreslå at forslag til  §  1-3 første ledd i så fall utformes

som følger:

«Loven gjelder for Stortinget og Stortingets organer i den utstrekning og

med de tilpasninger til loven eller forskrifter vedtatt i medhold av loven, som

Stortinget bestemmer»

Når det gjelder hensyn som begrunner særskilte unntak, skriver utvalget i punkt

6.2.2.6:

«Unntaket for Stortinget og dets organer synes her like mye å følge som en

konsekvens av at Stortinget ikke anses som et forvaltningsorgan, som av

rent konstitusjonelle hensyn. De konstitusjonelle hensyn, som gjør seg

gjeldende etter dagens sikkerhetslov synes i all hovedsak å rette seg mot de

deler av loven hvor myndighetsorganer er tillagt oppgaver som, anvendt

overfor Stortinget, vil kunne bryte med maktfordelingsprinsippet, herunder

bestemmelsene knyttet til autorisasjon og sikkerhetsklarering, samt NSMs

tilsynsmyndighet og adgangsrett.»

Stortingets administrasjon er enig i at de hensyn som beskrives av utvalget er

relevante. Vi vil imidlertid presisere at også andre hensyn etter omstendighetene

kan tilsi at det gjøres særskilte unntak eller tilpasninger for Stortinget eller organer

for Stortinget. Lovens forarbeider bør derfor ikke begrense omtalen av relevante

hensyn til utvalgets vurderinger. For eksempel er det for Stortinget viktig å kunne

ivareta åpenhet som en demokratisk verdi. I forlengelsen av dette har det vært

sentralt å finne løsninger som gjør at Stortingets bygninger fremdeles kan være

tilgjengelig for allmenheten og presse, samtidig som sikkerheten kan ivaretas på

en forsvarlig måte.
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