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Høringsuttalelse - forskrifter til ny sikkerhetslov 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) oversender herved sine 

merknader til utkastene til nye forskrifter til ny sikkerhetslov. 

 

DSS støtter i hovedsak innretningen til forskriftene og er enig i tilnærmingen om i større grad 

å formulere målformuleringer enn å stille detaljerte krav. 

 

DSS har ingen merknader til Utkast til forskrift om myndighetens roller og ansvar for nasjonal 

sikkerhet.  

 

Vi har følgende merknader til enkelte paragrafer i Utkast til forskrift om virksomhetens 

arbeid med forebyggende sikkerhet: 

 

§ 1 Definisjoner: Det anbefales å legge til definisjonen av begrepet "sikkerhetsmål". Når det 

gjelder "skjermingsverdige verdier" vises det til kommentarene til § 6. "Skjermingsverdig 

informasjon" burde vært noe mer presist forklart i og med at det ikke er definert i den nye 

sikkerhetsloven. Det antas at dette vil favne bredere enn definisjonen i nåværende lov § 3 nr 

8. 

 

§ 5 Roller og ansvar i det forebyggende sikkerhetsarbeidet: DSS er i utgangspunktet 

enig i at man skal være tilbakeholdne med å stille detaljerte krav om hvordan det 

forebyggende sikkerhetsarbeidet skal organiseres i den enkelte virksomhet. Likevel bør 

rollen som sikkerhetsleder vurderes videreført for offentlige virksomheter. Denne rollen har i 

hovedsak styrende og kontrollerende sikkerhetsoppgaver, jf NSM's veileder i 

sikkerhetsstyring pkt 4.3.1, og funksjonen er i seg selv med på å bidra til at virksomheten har 

tilstrekkelig oppmerksomhet knyttet til sikkerhet og beredskapsspørsmål i den daglige drift. I 
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forhold til faglig kommunikasjon mellom statlige virksomheter i sikkerhetsspørsmål er det 

også hensiktsmessig at rollen er definert, f eks i tilknytning til Sikkerhetslederforum i 

departementsmiljøet som ledes av KMD. 

 

§ 6 Ressurser og kompetanse: Det påpekes at begrepet "skjermingsverdige verdier" ikke 

er hentet fra den nye sikkerhetsloven. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å 

introdusere slike nye begreper i forskriften. Definisjonen i § 1 er også upresis.  

 

Når det gjelder opplistingen i bestemmelsens 2.ledd bør det vurderes å legge til en ny 

bokstav f) som kan lyde. " Er sikkerhets- eller adgangsklarert og autorisert der det stilles krav 

om dette." 

 

§ 7 Tiltak ved sikkerhetstruende virksomhet, avvik og kompromittering av 

sikkerhetsgradert informasjon: Setningen "Det skal rapporteres internt" synes noe uklar. 

Bør vurderes erstattet med "rapporteres til virksomhetens leder eller sikkerhetsleder." 

 

§ 15 Krav om bruk av evaluerte produkter og tjenester: Til bokstav a) bør " de ikke har 

tjenestlig behov for" erstattes med "de ikke er autorisert for". Tilsvarende for bokstav b). 

 

DSS minner i denne forbindelse om at tilgang til sikkerhetsgradert informasjon på nivå K eller 

høyere krever autorisasjon etter forutgående klarering. 

 

§ 38 Beskyttet sone og § 39 Sperret sone: Det tas til etterretning at man velger å gå bort i 

fra det innarbeidede begrepet "område" og erstatte dette med "sone". Da bør "område" heller 

Ikke brukes i siste ledd i begge bestemmelser. DSS anbefaler i stedet at nåværende begrep 

opprettholdes. Vi er noe usikre på hva som menes med "det skal være synlig hvem som har 

permanent adgang til området." Hvis dette skal fremgå av det permanente adgangskortet 

synlig for uvedkommende kan det innebære en uønsket risiko. 

 

Til Utkast til forskrift om klarering av leverandører og personell: 

For å sikre tilgang til informasjon om klareringsstatus for anmodende myndigheter bør NSM 

ha et sentralt klareringsregister på begrenset nett. Dette vil også lette arbeidet med 

virksomhetenes pålegg om å kontrollere om omspurte har en forutgående negativ 

klareringsavgjørelse ifm autorisasjon til BEGRENSET. Dette bør innarbeides i forskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Thomas Bettum 

avdelingsdirektør 

Arve Edvardsen 

sikkerhetsleder 
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