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JUSTISDEPARTEMENTET

Høring - NOU 2009:9 - Lov om offentlige
undersøkelseskommisjoner
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til Justisdepartementets høringsbrev datert
26.06.2009 om ovennevnte.

NSM vil knytte følgende kommentar til utredningen, og forslaget til ny lov om
undersøkelseskommisjoner:

SAKSNR,:

AVO 0NT
DOKNR. ARK

1 4 OKT 7n09

NSM er kjent med at det ved enkelte tidligere granskningskomisjoners arbeid har vært behov
for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Dette kan gi grunnlag for visse problemstillinger
knyttet til kommisjonens adgang til å motta slik informasjon fra så vel nasjonale aktører som
andre stater/internasjonale organisasjoner, hvordan denne informasjonen skal behandles og
beskyttes, samt hvordan den kan benyttes i rapporten, herunder spørsmål knyttet til
avg radering

Vi kan ikke se at disse aspekter, herunder forholdet til den nå gjeldende lov om
forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), er berørt av utvalget ut over en
henvisning i kapittel 10.3 til at hensynet til rikets sikkerhet etter omstendighetene kan tjene
som et grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet.

Det fremgår av utredningen at undersøkelseskommisjoner er å anse som
forvaltningsorganer. NSM legger derfor til grunn at de undersøkelseskommisjoner som i sitt
arbeid har behov for tilgang til, eller selv må tilvirke, sikkerhetsgradert informasjon vil være
omfattet av bestemmelsene gitt i og i medhold av sikkerhetsloven, jf lovens § 2, første ledd.
Av hensyn til klarhet bør det imidlertid vurderes om dette også bør tydeliggjøres direkte i
lovteksten på tilsvarende måte som forholdet til arkivloven er presisert i utkastets § 14.
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NSM står gjerne til disposisjon for nærmere dialog rundt disse spørsmål.

Med hilsen

,

Geir A. Samuelsen
Assisterende direktør


