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Forsvarsstabens høringsinnspill- forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov
1 Bakgrunn
Det vises til Forsvarsdepartementets (FDs) høring av forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov, med
referanse 2015/3139-254/FD V 3/ENWA, med høringsfrist 2018-10-01. Fristen for Forsvarsstaben (FST)
ble utsatt til 2018-10-03 etter dialog med saksansvarlig i FD.
I høringsbrevet er enkelte underliggende avdelinger i etaten Forsvaret, herunder
Etterretningstjenesten, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og
Forsvarsstaben, separate høringsinstanser. På tross av nevnte forhold, anser FST det hensiktsmessig at
det i størst mulig grad fremsendes et enhetlig innspill fra etaten Forsvaret.
En rådgivende arbeidsgruppe sammensatt med juridisk kompetanse fra Regelverksenheten (FFT RE) og
FSA, som forvalter av fagmyndigheten for forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret, har
sammenstilt innspillene i høringsformatet (vedlagt). FST gir sin tilslutning til de vedlagte innspillene.
2 Drøfting
2.1 Oppbygning av høringsinnspillene
Høringsinnspillene følger i kronologisk rekkefølge, slik at tilbakemeldingene samsvarer med FDs
oppbygning av de relevante saksdokumentene.
Innledningsvis, i høringsinnspill del 1, følger innspill til høringsnotatet. Del 1 inkluderer også relevante
innspill fra Forsvarsmateriell (FMA) Investeringsavdeling, seksjon for industrisikkerhet. Innspillene er
inkorporert som en følge av at seksjonen i FMA forvalter fagansvarsområdet sikkerhetsgraderte
anskaffelser1. FST gir sin tilslutning også til disse innspillene.
Deretter behandles paragrafene i hver av de tre foreslåtte forskriftene.

1

Fagansvaret er hjemlet i gjeldende FSJs Direktiv for sikkerhetstjeneste. Krav til rollen er fastsatt i gjeldende
Bestemmelse om industrisikkerhet - sikkerhetsgraderte anskaffelser. Regelverkene reflekterer ikke etablering av
etaten Forsvarsmateriell og avtale om overføring av roller og ansvar i tilhørende transformasjonen.
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2.2 Forsvarets behov for tilfredsstillende forebyggende sikkerhetstjeneste
Forsvaret er avhengig av at sikkerhetstjenesten blir tilstrekkelig ivaretatt og forebyggende
sikkerhetstjeneste er kritisk og vesentlig for Forsvarets operative evne.
FST presiserer følgende vesentlige utfordringer i forslaget til forskrifter til ny sikkerhetslov:
a) Siden forskriftene legger opp til at virksomheter utenfor forsvarssektoren selv kan bestemme
forsvarlig sikkerhetsnivå er det en bekymring for at en ulik oppfatning av hva som utgjør et
forsvarlig sikkerhetsnivå vil kunne påvirke Forsvarets operative evne.
b) Bekymring for forslag om å legge leverandørklareringsmyndigheten til et sivilt
forvaltningsorgan. For å kunne ha oversikt over Forsvarets risikobilde vurderes det nødvendig
at forsvarssektoren selv ivaretar rollen som leverandørklareringsmyndighet og kontrollansvarlig
for sikkerhetsgraderte anskaffelser.
2.3 Ferdigstillelse
I forbindelse med ferdigstillelsen av forskrifter til ny sikkerhetslov, ønsker FST å gjøre oppmerksom på
at etaten Forsvaret kan stille med kompetanse og ressurser i det videre arbeidet.
3 Konklusjon
Med dette fremsendes FST sine høringsinnspill til forskrifter til ny sikkerhetslov.
Det bes om at Forsvarsdepartementet vurderer og tar hensyn til FSTs inngitte høringsinnspill.
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