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Høring -  forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Vi  viser  til ovennevnte høringssak.

E-tjenesten støtter forslaget om âunntas fra forsvarsundersøkelseslovens virkeområde. Vi viser

til at E-tjenesten  i  alle år i praksis har vært unntatt fra gjeldende undersøkelseskommisjons-

regime, at erfaring hittil ikke har demonstrert behov for ekstern granskning av ulykker mv i

tjenesten, og at gjennomføring av undersøkelser i utlandet knyttet  til  klandestine

etterretningsoperasjoner  i  praksis  vil  være umulig eller svært vanskelig. Videre vil eksterne

undersøkelser uvegerlig gi undersøkelsesmyndigheten innsikt i metoder, kapasiteter,

operasjoner og etterretningsmål, samt kunnskap om skjermet personell i tjenesten. Dette vil

ikke bare sette vår egen operasjonssikkerhet og særlige skjermingsbehov i fare, men kan også

ha meget uheldige konsekvenser i forhold til samarbeidet med internasjonale partnere.

Vi er således ikke helt enig med uttalelsen i høringsnotatet s. 3om at unntaket «innebærer en

endring i forhold til gjeldende regelverk».  Vi setter  også spørsmålstegn ved en ordning som

innebærer at E-tjenesten er unntatt fra Iov og forskrift på dette omrâdet, men hvor vårt

personell likevel har en forklaringsplikt overfor Statens havarikommisjon for Forsvaret

(høringsnotatet s. 4). Dersom departementet opprettholder en slik regel, bør det klargjøresi

hvilke tilfeller en forklaringsplikt fra vårt personell vil være aktuelt (presumtivt knyttet til

ulykker og hendelser som ikke berører E-tjenestens virksomhet), samt forholdet til

taushetsplikt, særskilte autorisasjonsregimer, utenlandsk eid informasjon, særlig sensitiv

informasjon og andre praktiske gjennomføringsspørsmål.

Vi er innforstått med forutsetningen om at unntak for forsvarsundersøkelsesloven krever at

ulykker og alvorlige hendelser i E-tjenesten undersøkes internt av kompetent personell.
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Rammene for slike undersøkelser er på plass, men vil bli gjennomgått på nytt i lys av det nye

regelverket om undersøkelser i Forsvaret for øvrig.

<
Morten Haga Lunde

Generalløytnant

Sjef Etterretningstjenesten
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