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HØRINGSBREV  -  FORSKRIFTER TIL NY  SIKKERHETSLOV

Problemstillinger i høringsbrevet med Våre kommentarer:

0 Dreining fra å være et mer detaljert regelverk til å stille funksjonelle krav. For å oppjj/lle

funksjonelle krav og fastsatt sikkerhetsmål må det utledes egnede sikringstiltak basert på

konkrete risikovurderinger.

Kommentar: Distriktet mener endringen er i tråd med å arbeide mer forebyggende med sikkerhet i

virksomheten. Distriktet har erfaring med denne måten å arbeide med intemt over flere år og

imøtekommer lov og forskrift som endrer sikkerhetsarbeidet i denne retningen.

Vi mener at det er foreslått en logisk inndeling av forskrift i tre deler og støtter dette forslaget.

0 politiets evne og dagens ressurser til å risiko vurdere og analysere for å utlede egnede

sikkerhetstiltak for å nå et fastsatt sikkerhetsmål

Kommentar: Politiet er allerede underlagt sikkerhetsloven. Ny sikkerhetslov og forskrift vil endre

måten å jobbe lokalt med sikkerhetsarbeidet  -  mer forebyggende. Det vil kreve dedikerte ressurser

i distriktet med rett kompetanse. Systematikken i arbeidet med sikkerhet vil i stor grad følge

virksomhetsstyringens prinsipper og følges opp via internkontrollen. Større fokus på å sikre

informasj onsverdier er en riktig utvikling i sikkerhetsarbeidet i etaten.

0 endret tilnærming knyttet til utpeking av skjermingsverdige objekt og infrastruktur med

utgangspunkt i hva som understøtter ”grunnleggende nasjonale funksjoner"

Kommentar: Vi lever ikke i en statisk verden. Nye enheter etableres som følge av ny teknologi,

trusselbildet osv for å sikre vår infrastruktur. Med den bakgrunn er det naturlig å endre

tilnærmingen knyttet til skj ermingsverdige objekter.

0 krav til sikring av Beskyttet og Sperret område i forhold til krav til sikring av
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informasjonen 
 

Kommentar: Forskrift på høring viderefører nåværende praksis for sikring av informasjonsverdier 
med utgangspunkt i risikovurderinger. 

 
 tilsiktede og utilsiktede virkninger av forskriftene til ny sikkerhetslov 

 
Kommentar: I forslag til forskrift punkt 5.2 Vurdering av utgifter beskrives aktivitetsplikten 
virksomheter påføres som følge av ny sikkerhetslov med forskrifter.  Aktivitetsplikten som 
beskrives vil medføre utgifter til personell og kompetanse. Punkt 7.2.6 Til §6 Ressurser og 
kompetanse beskriver at det er avgjørende for oppfyllelsen av kravene etter sikkerhetsloven med 
forskrifter at det settes av nok personell og økonomiske ressurser til å gjennomføre tiltakene.  
Tilsiktet virkning er at en får en likere sikring av virksomhetenes verdier.  Det er ikke noe absolutt 
krav til virksomhetenes sikkerhetsorganisasjon.   Utilsiktet virkning av at kravene bortfaller er  at 
det ikke prioriteres nok ressurser og kompetanse i den enkelte virksomhet til sikkerhetsstyring, slik 
at virksomheten ikke settes i strand til å oppfylle sikkerhetsloven med forskrifters krav. 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Åshild Skomedal   

Sikkerhetsleder   

 

Kopi til 

Alexander Fotland Iversen 

 

informasjonen

Kommentar: Forskrift på høring viderefører nåværende praksis for sikring av informasj onsverdier

med utgangspunkt i risikovurderinger.

I  tilsiktede og utilsiktede virkninger av forskriftene til ny sikkerhetslov

Kommentar: I forslag til forskrift punkt 5.2 Vurdering av utgifter beskrives aktivitetsplikten

virksomheter påføres som følge av ny sikkerhetslov med forskrifter. Aktivitetsplikten som

beskrives vil medføre utgifter til personell og kompetanse. Punkt 7.2.6 Til §6 Ressurser og

kompetanse beskriver at det er avgjørende for oppfyllelsen av kravene etter sikkerhetsloven med

forskrifter at det settes av nok personell og økonomiske ressurser til å gjennomføre tiltakene.

Tilsiktet virkning er at en får en likere sikring av virksomhetenes verdier. Det er ikke noe absolutt

krav til virksomhetenes sikkerhetsorganisasjon. Utilsiktet virkning av at kravene bortfaller er at

det ikke prioriteres nok ressurser og kompetanse i den enkelte virksomhet til sikkerhetsstyring, slik

at virksomheten ikke settes i strand til å oppfylle sikkerhetsloven med forskrifters krav.

Med hilsen
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Sikkerhets/eder

Kopi til
Alexander Fotland Iversen

Side 2/2


	Høringsbrev - forskrifter til ny sikkerhetslov

