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Høringssvar fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til forslag om
endringer i eksportkontrollforskriften
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til høringsbrev av 28. juni 2022 med forslag t i l
endringer i eksportkontrollforskriften.
PST har som oppgave forebygge og etterforske bl.a. spredning av
masseødeleggelsesvåpen og utstyr, materiale og teknologi for produksjon av slike vapen
samt overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av lov om kontroll med eksport av
strategiske varer og teknologi m.v. ( j f . polit i loven§ 17b nr. 3 og 4).
Som ledd i det forebyggende arbeidet yter PST råd og veiledning til forsknings- og
utdanningsinstitusjoner samt bedrifter knyttet til ulovlig teknologi- og
kunnskapsoverføring til andre land. Rådgivningen baseres på PSTs til enhver tid gjeldende
vurderinger av trusselbildet og skal bl.a. forhindre ulovlig (og straffbar) eksport av
teknologi og kunnskap.
PST har også ansvaret for etterforskning ved mistanke om brudd på
eksportkontrolIregelverket.
Forslaget til endringer i eksportkontrollforskriften og til ny «Veileder om kontroll med
kunnskapsoverføring» anses i sum som viktige og klargjørende.

Forslaget om ny $ 2 ( 1 0 ) i forskriften som definerer begrepet «kunnskapsoverføring» er
sentralt. Videre foreslås det endring av forskriftens§ 3 slik at det eksplisitt fremkommer
at uttrykket «immaterielle ytelser» omfatter blant annet kunnskapsoverføring. Fra et
strafferettslig perspektiv er denne presiseringen viktig sett hen til legalitetsprinsippet og
klarhetskravet. Muligheten for at juridiske organer og borgere kan forutsi sin rettsstilling
på feltet, øker ved en slik presisering.

Legalitetsprinsippet/klarhetskravet tilsier at også ordet «teknologi» med fordel kan
defineres i selve forskriftsteksten. Begrepet er definert i gjeldende vedlegg/lister t i l
forskriften, men disse er omfattende og komplekse og ikke like lett tilgjengelige som selve
forskriftsbestemmelsene. Det er neppe entydig hva lovgiver legger i begrepet
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«teknologi». Ved å definere det i selve forskriftsteksten vil man bidra til å avklare innholdi begrepet.

PST finner det svært positivt at det i ny forskrift foreslås en bestemmelse, som tydeligslår fast at kunnskapsoverføring om varer og teknologi oppført på liste I og I I , samtkunnskapsoverføring som for øvrig kan tjene til å utvikle et lands militære evne, erlisenspliktig (§ Sa).

Forslaget til ny «Veileder om kontroll med kunnskapsoverføring» anses gjennomarbeidetog god. Systemet beskrevet i pkt. 6.1 og 6.2 med generell kunnskapsoverføringslisens ogindividuell kunnskapsoverføringslisens fremstår praktisk. Eksisterende retningslinjer/forvaltningspraksis synes å innebære at det er i tilfeller hvor en juridisk enhet anser detsom sannsynlig at man ikke vil få Innvilget eksportlisens, at en søknadsplikt i praksisinntrer. Ved forskriftsendringene og forslaget til ny veileder kommer det tydeligere fremenn i dag at lisenskravet gjelder ubetinget ved kunnskapsoverføring om noe som trefferliste I og I I , eller for øvrig kan utvikle et lands militære evne. Vurderingen av hva somtreffes av listene/kan utvikle et lands militære evne, vil fortsatt være kompleks forjuridiske enheter og borgere, men i sum klargjøres rettstilstanden ved de foreslåtteendringer.

Det anses også viktig at det i pkt. 7.4 i forslaget til veileder presiseres at det er straffbartetter eksportkontrolloven § 5 å overføre kunnskap innenfor eksportkontrollregelverketsområde uten nødvendig lisens. Videre er det viktig at det også presiseres at ansatte somgar utenfor retningslinjer og foringer satt av arbeidsgiver i prinsippet, kan straffes forbrudd på eksportkontrollregelverket.

PST erfarer gjennom kontakten med næringslivet, forsknings- og utviklingsmiljøene atdagens regelverk oppfattes som utfordrende når det gjelder retningslinjene forlisenspliktig kunnskapsdeling. Vi erfarer usikkerhet i sektoren rundt hvordan man skalavgjøre hvorvidt et forskningsfelt har flerbruksrelevans og hvordan man praktisk kanskille grunnforskning og anvendt forskning. Mange institusjoner opplever det somutfordrende aha oversikt over hvilken kunnskap som er tilgjengelig i det offentlige rom,og hva av informasjon anses som «nødvendig for» utvikling og produksjon av varer påListe I og I I . Videre er det generelt et problem for mange å kunne identifisere«fremvoksende teknologier» som ennå ikke er listet i forskriftens varelister. Til sist,mange forsknings- og utviklingsmiljø peker i tillegg på uklarheter rundt oppfølging avforskere og studenter, og hvor langt institusjonenes ansvar strekker seg for overholdelseav eksportkontrollregelverket relatert til enkeltpersoner.
Sektorens utfordringer med å etterleve eksportkontrollregelverket får konsekvenser forPSTs forebyggende arbeid. For at PST skal kunne identifisere og prioritere de retteaktørene for vår rådgivning er det viktig at forskriften og veilederen gir gode avklaringerpå hva som potensielt kan være regulert av eksportkontrollregelverket. Uklarheter rundthva som kan være ulovlige handlinger med hensyn til kunnskapsdeling gjør detutfordrende for hvordan PST skal håndtere tips og hvilke muligheter PST har med sinelovhjemler ti l å innhente og lagre informasjon. Det gjør det også utfordrende å vurdere deobjektive og subjektive straffbarhetsvilkarene i sporsmalet om etterforskning og eventuelltiltale i enkeltsaker.
Det er med andre ord et stort behov for enkle og tydelige kriterier for hva som utløserlisenssøknad.
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Pkt. 5.3.8 Kunnskapsoverfring her i landet, i utlandet og for bruk i utlandet
Med utgangspunkt i eksemplene beskrevet på s. 34 i høringsnotatet (pkt. 5.3.8) berdepartementet om høringsinstansenes synspunkter på hvor terskelen for lisensplikt børligge.

PST mener terskelen for lisensplikt bør settes lavere enn i eksemplene. Etter forslaget vilkunnskapsoverføringer «som ytes i utlandet eller her i landet for bruk i utlandet» værelisenspliktig. PST mener denne formuleringen kan tolkes som om utenlandsbruken måvære selve formålet i seg selv for at denne skal bli lisenspliktig.
PST foreslår i stedet senke terskelen for lisensplikt slik at lisensplikten inntrer idet detforeligger en «fare for bruk i utlandet».

Ved a definere terskelen på denne måten rettes fokuset mot hva som er en akseptabelrisiko, hvilket er mer i tråd med det som er formålet bak eksportkontrollregelverket:hindre eksport av teknologi, herunder kunnskap, til utvikling av militære våpen ogmasseødeleggelsesvåpen i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.
PST frarader a knytte lisensplikten opp ti l personens botid her i landet. PST vil peke på atfremmede statlige aktører som har ti l hensikt a omga eksportkontrollregelverket, jobbersvært langsiktig. Krav om åtte års botid vil neppe utgjøre noen hindring for at fremmedestatlige aktører plasserer egne borgere i posisjoner hvor de får tilgang tileksportkontrollbelagt informasjon.
Generelt i ikke-spredningsarbeidet går det et skille mellom stater som Norge har etsikkerhetspolitisk samarbeid med og stater som Norge ikke har noe slikt samarbeid med.Det er i hovedsak blant stater vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, at vi finnerde største truslene mot Norge og norsk sikkerhet. PST anbefaler derfor departementet åse på en løsning der man innfører lisensplikt for personer som har eller har hattstatsborgerskap i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Dette vilforenkle sektorens arbeid med a skille mellom saker som krever ekstra fokus ogoppmerksomhet, og hvilke saker som kan vies mindre oppmerksomhet.
Pkt. 5.3.12: Tilbakevirkende kraft
PST anbefaler at forskriftsendringene gjøres gjeldende også for løpendekunnskapsaktiviteter, slik som etablerte ansettelsesforhold og påbegynteforskningssamarbeid.
Det er et klart behov for asikre en forbedret kontroll med kunnskapsoverføringen, somover tid har vært svakere enn ønskelig. Dette gjelder spesielt innenfor universitets- oghøyskolesektoren. I den politiske og rettslige avveiningen som det pekes på ihøringsnotatet (s. 40), vil PST understreke viktigheten av de hensynene somkontrolleksportregelverket skal ivareta.
Pkt. 8 Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å fremheve et behov for lisensplikt for statsborgere av land vi ikke har etsikkerhetspolitisk samarbeid med, så gjør vi jobben til universitet og forskningsmiljøervesentlig enklere enn i dag. Dette er trolig et forhold som kan redusere behovet forrådgivning noe. Samtidig ser vi at det sikkerhetspolitiske bildet, og ikke minst aktiviteten ide internasjonale regimene for rustningskontroll, er av en slik art at det fremdeles vil

Printed by 209et27260470006874 € 0 t 3 6 9 6 2 1 at07.



Vår ref: 22/01922-6 Side 4 av 4

være betydelig behov for rådgivende oppfølging. PST deler derfor departementetsvurdering av at kunnskapsmiljøene vil ha noe økt behov for rådgivning fra PST for å følgeopp departementets forslag til endringer i eksportkontrollforskriften. I tillegg, dersomPSTs forslag om a senke terskelen for lisensplikt blir vedtatt, vil det øke sektorens behovfor radgivning- i hvert fall på kort sikt. Begge forholdene tilsier økt behov for ressurser tilPSTs arbeid med de oppgaver som tilligger tjenesten etter politiloven § 17b.

Roger Berg
Sjef PST

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur
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