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Vurdering av sikkerhetstilstanden for virksomheter i statsforvaltningen -
fellesføring i tildelingsbrevene for 2013

Regjeringen har besluttet at alle virksomheter i statsforvaltningen i lopet av 2013 skal
vurdere egen sikkerhet og beredskap og har vedtatt folgende fellesforing i
tildelingsbrevene for 2013:

"Lovom oreb endesikkerhetst'eneste(sikkerhetsloven)gjelderfor alle
forvaltningsorganersom er i besittelseav skjermingsverdiginformasjon ellerobjekt.
Virksomhetenskal i forbindelsemed årsrapporten,alternativt halvårsrapporteneller2.
tertialrapport,sende en rapportom sikkerhetstilstandentil departementet Rapportenskal
følgeJustisdepartementetsMal or ra orterin om sikkerhetstilstanden or virksomheteri
stats orvaltnin en."

Kunnskapsdepartementet viser til lenke til nyhet på hjemmesiden til Fornyings-
administrasjons- og kirkedepartementet.

htlp://www.rcujeringewnQ/nb de) fad alcluelt/ndmerL2013/sikkerbetstilstanden-

fyr-virksunduler-i-.1ilnil?k1=712056

Det fremgår her at "Virksamhetenesvurderingskal inneholdeoversikt over viktige verdier,
blant annet skjermingsverdiginformasjon og objekter. Videreskal vurderingeneinneholde
en oversikt overde viktigstesårbarheter,mangler ogavvik. Disse baserespå rapporterte
uønskedehendelser,ulike sikkerhetsrevisjonerog evalueringerav egenvirksomhets
sikkerhetsarbeidogøvelser.I tilleggskal vurderingene inneholdehvilkeforbedringstiltak
som bør iverksettesi virksomheten."
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Kunnskapsdepartementet finner det nødvendig å presiscre følgende punkter:

Årsrapporten og sikkerhetsloven
Det skal rapporteres i årsrapporten for budsjettåret 2013. Departementet understreker
at årsrapporten er et offenffig dokument og omtalen i årsrapporten må derfor ikke
inneholde opplysninger som faller inn under sikkerhetsloven dvs, informasjon som må
skjermes (sikkerhetsgraderes) av hensyn til rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser.

Skjermingsverdig informasjon og objekter
Metcorologisk institutt er pr i dag den eneste av Kunnskapsdepartmentels
underliggende virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Departementet har
tidligere i 2012 i forbindelse med den nye objektsikkerhetsforskriften bedt
underliggende virksomheter rapportere om evt. skjermingsverdige objekter. Dersom
noen av departementets underliggende virksomheter besitter skjermingsverdig
informasjon eller objekter som ikke tidligere er meddelt departementet, ma
departementet snarest informeres om dette i egen sak som unntas offentlighet iht. § 21.

Sårbarheter, mangler, avvik og forbedringsbehov
Uavhengig av sikkerhetslovens virkeområde må omtalen i årsrapporten ikke inneholde
opplysninger som eksponerer virksomhetens sårbarhet på en slik måte al evnen til å
motstå kriminalitet, sabotasje eller terror svekkes. Dersom virksomheten mener det
foreligger alvorlige sårbarheter, mangler, avvik og forbedringsbehov som ikke må
eksponeres offentlig av ovennevnte grunner, må departementet snarest orienteres om
dette i egen sak som unntas offentlighet iht. § 15, 1.

Alle Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter, uavhengig av om de har
informasjon/objekter som er omfattet av sikkerhetsloven eller ikke, skal sende en
rapport om sikkerhetstilstanden til departementet iht. regjeringens beslutning og
Kunnskapsdepartementets presiseringer. Rapporten skal inngå som en del av
årsrapporten for budsjettåret 2013 og kommer i tillegg til rapporteringen på
Kunnskapsdepartementets egne foringer for samfunnssikkerhet og beredskap i
tildelingsbrevene til den enkelte virksomhet.
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