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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETSLOV 

Det vises til høringsbrev fra Forsvarsdepartementet av 2. juli 2018 om forskrifter til ny 
sikkerhetslov med tilhørende e-post fra Politidirektoratet av 2. august med svarfrist til 
direktoratet innen 3. september. Vi beklager at svarfristen er oversittet. 

Nedenfor følger Kripos' merknader til utkastene til forskrifter. 

1 Virksomhetsforskriften 
1.1 	Funksjonelle krav 
Kripos støtter overgangen til mer funksjonelle krav for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. 
Dette gir fleksibilitet, samt bedre muligheter enn tidligere for å oppnå kostnadseffektiv sikring. 
Etter vår mening vil dette stille høyere krav til kompetanse og vil trolig medføre økt 
ressursbruk hos virksomhetene, herunder ved at det vil kunne gå noe tid fra implementeringen 
av funksjonelle krav til man kan se effekten av dette i form av sikkerhetstiltak etter det nye 
regelverket. Videre blir det viktig at det forebyggende sikkerhetsarbeidet i større grad 
integreres i den øvrige virksomheten slik at sikkerhetshensyn gjøres gjeldende tidlig i aktuelle 
prosesser. Det er også av betydning at myndigheter med tilsynsansvar og rådgivningsansvar 
har tilstrekkelig kapasitet til å møte den økte arbeidsmengden som antas komme som følge av 
overgangen til mer funksjonelle krav. 

1.2 	§ 11 — Plikt til å vurdere risiko 
Kripos ser positivt på at det i forslag til ny virksomhetsforskrift uttrykkelig slås fast at hvilken 
sikkerhetstruende virksomhet de skjermingsverdige verdiene kan bli utsatt for skal tas hensyn 
til når sikkerhetstiltak skal iverksettes. I enkelte fagmiljøer har det tradisjonelt vært en 
oppfatning av at den mest kompetente og ressurssterke trusselaktøren uten videre skulle 
legges til grunn som dimensjonerende trussel i denne sammenhengen. En reell 
trusselvurdering og valg av relevante scenarioer legger etter vårt syn bedre til rette for 
hensiktsmessig og kostnadseffektiv sikring av disse skjermingsverdige verdier. 
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2 Klareringsforskriften 
2.1 Bakgrunn — Kripos' akkreditering av lufthavnansatte 
I henhold til politiregisterforskriften § 38-5 har politiet adgang til å foreta akkreditering av 
personer som skal ha adgang til bestemte områder hvor det av sikkerhetsmessige eller 
tungtveiende ordensmessige grunner er nødvendig med en kontroll av personen. Anledningen 
til å akkreditere benyttes som hovedregel ved statsbesøk og større hendelser, som for 
eksempel Nobelpriskonserten. 

1. september 2016 ble det som en midlertidig ordning innført krav om at ansatte ved norske 
lufthavner som skal ha tilgang til sikkerhetsbegrenset område ved lufthavnene skal 
akkrediteres av politiet før tilgang blir gitt. Kravet er hjemlet i forskrift om forebyggelse av 
anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) § 35a jf. politiregisterforskriften 
§ 38-5. I akkrediteringen benyttes opplysninger den ansatte selv har oppgitt, samt 
opplysninger fra politiets og PSTs registre. 

Bakgrunnen for kravet om akkreditering var et ønske om å heve sikkerhetsnivået for 
sikkerhetsbegrenset sone ved norske lufthavner. Ansatte med adgang til sikkerhetsbegrenset 
sone har ved de fleste norske lufthavner tilgang til sårbare deler av lufthavnanlegget, som for 
eksempel fly og bagasjehåndteringsanlegg. Denne tilgangen kan utnyttes for terror- og 
sabotasjeformål. Videre kan adgang til sikkerhetsbegrenset sone gi den ansatte mulighet til å 
utnytte luftfartsinfrastrukturen til å gjennomføre alvorlig kriminelle handlinger, for eksempel 
smugling av narkotika, penger og våpen. 

Kripos ble ved oppdragsbrev fra Politidirektoratet av 8. juli 2016 tillagt ansvaret for 
gjennomføring av akkreditering av lufthavnansatte. I tiden 1. september 2016 t.o.m. 
30.08.2018 har Kripos akkreditert 32 428 ansatte ved norske lufthavner. Fra Justis- og 
beredskapsdepartementets side ble det understreket at ordningen skulle være midlertidig, og 
at man tok sikte på å innta regler om adgangsklarering av lufthavnansatte i ny sikkerhetslov 
med forskrift. Det er Kripos' syn at den nåværende akkrediteringsordningen ikke egner seg 
som en permanent løsning. Dette skyldes blant annet at ordningen fremstår som noe 
mangelfullt regulert. Det eksisterer blant annet ikke regulering av hvilket ansvar som påhviler 
Avinor som eier av lufthavnene og utsteder av adgangskort og hvilke opplysninger den ansatte 
som skal akkrediteres kan pålegges å oppgi. Politiregisterforskriften § 38-5 slår fast at kun 
relevante opplysninger kan vektlegges, utover det gis det ikke anvisning på hvilke 
opplysninger det kan legges vekt på i vurderingen. Videre har de ansatte som får avslag på 
akkreditering ingen mulighet til å påklage avslaget. For et fåtall av de ansatte ved lufthavnene 
vil et avslag på akkreditering til sikkerhetsbegrenset område i praksis innebære et 
yrkesforbud. Slik Kripos ser det, bør et vedtak som kan få så vidt store konsekvenser for 
enkeltmennesker kunne påklages. Av disse årsakene bør akkreditering av lufthavnansatte, i 
den grad det er mulig, erstattes av adgangsklareringsinstituttet i ny sikkerhetslov. 

2.2 Adgangsklarering ved norske lufthavner 
Det følger av lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven 2018) § 7-1 at objekter og 
infrastruktur er skjermingsverdige dersom det kan skade grunnleggende nasjonale funksjoner 
om de får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig 
overtakelse. 
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Departementet skriver i høringsnotatet' at "infrastrukturer ofte er svært komplekse, og 
kjennetegnes av lange og uoversiktlige verdikjeder, som kan gjøre det vanskeligere å sikre en 
infrastruktur enn et objekt" og ber om høringsinstansenes syn på om det bør stilles mer 
detaljerte krav til sikring av infrastruktur og hvilke krav som eventuelt bør stilles. 

Kripos støtter departementets betraktning om kompleksiteten ved sikring av infrastrukturer. 
Luftfartsinfrastrukturen er et godt eksempel på en verdikjede hvor svikt i ett ledd kan ha store 
konsekvenser for de etterfølgende leddene i kjeden. For eksempel vil eksplosiver pakket i en 
koffert av en utro tjener ved Vardø lufthavn kunne forårsake store skader ved Oslo lufthavn. 
Derfor er det viktig å ha tilfredsstillende sikkerhetstiltak i hele infrastrukturen. 

Et vilkår for å kunne stille krav om adgangsklarering er at den aktuelle infrastrukturen er 
klassifisert som skjermingsverdig, jf. sikkerhetsloven 2018 § 8-3. Utkast til forskrift om 
myndighetens roller og ansvar for nasjonal sikkerhet (myndighetsforskriften) § 2 slår fast at 
adgangsklarering kan benyttes dersom en person skal ha fysisk eller elektronisk adgang til 
hele eller deler av et klassifisert objekt eller en klassifisert infrastruktur. NOU 2016: 192  og 
prop. 153 L (2016-2017)3  nevner sentrale knutepunkter for lufttrafikken som eksempler på 
infrastruktur som er aktuell for klassifisering som skjermingsverdig. Hele 
luftfartsinfrastrukturen nevnes ikke som aktuell for klassifisering som skjermingsverdig. Det er 
uklart for Kripos om innføring av adgangsklarering ved alle norske lufthavner vil avhenge av at 
luftfartsinfrastrukturen som helhet blir klassifisert som skjermingsverdig, eller om det er 
tilstrekkelig at deler av infrastrukturen, for eksempel knutepunktene, klassifiseres som 
skjermingsverdige. Kripos vil i denne sammenhengen understreke at tilgang til 
sikkerhetsbegrenset område ved én lufthavn i praksis vil innebære tilgang til 
sikkerhetsbegrenset område ved andre lufthavner, i den forstand at den adgangsklarerte vil 
kunne sende uønskede eller farlige gjenstander direkte til sikkerhetsbegrenset område ved en 
annen flyplass, herunder knutepunktene. Problemstillingen omtales i høringsnotatets punkt 
6.1.2 annet og tredje avsnitt, hvor departementet skriver at 

"Hvor omfattende eller nær tilgangen må være for at den skal kunne begrunne krav om 
adgangsklarering beror på en vurdering av i hvilken grad den tilgangen som gis, gir mulighet 
til å utføre sikkerhetstruende virksomhet. Det må også vurderes hvilket skadepotensiale 
vilkårlig tilgang kan ha. Se nærmere om dette i lovproposisjonens merknader til § 8-2. 

Generelt må tilgang i en sikkerhetssammenheng forstås som at en eller flere personer gis 
mulighet til å gjøre skade på objektet eller infrastrukturen. Dermed må all tilgang som kan 
misbrukes på en slik måte at det kan skade grunnleggende nasjonale funksjoner, kunne 
kontrolleres på ett eller annet vis." 

I merknadene til § 8-24  fremkommer det at det ikke er et vilkår for sikkerhetsklarering at 
personen som skal sikkerhetsklareres faktisk vil få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. 
Det er tilstrekkelig at vedkommende er i en posisjon hvor han eller hun lett kan få tilgang til 
slik informasjon. Dette bør også legges til grunn ved en eventuell adgangsklarering av 
lufthavnansatte med tilgang til sikkerhetsbegrenset sone. De fleste med tilgang til 

1  Punkt 4.1.1 på side 13. 
2  Punkt 6.4.2 
3  Punkt 6.7.2 på side 115 
4  Prop. 153 L (2016-2017) merknader til § 8-2 
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sikkerhetsbegrenset sone ved norske lufthavner har tilgang til sårbare deler av anlegget selv 
om de i utgangspunktet ikke har oppgaver ved sårbare deler av anlegget. 

Kripos legger til grunn at departementets bemerkninger, gjengitt over, kan tolkes slik at det 
ikke er et vilkår for adgangsklarering at en person har fysisk tilgang til selve den klassifiserte 
delen av infrastrukturen. Det vil, slik Kripos forstår det, være tilstrekkelig at personen har 
anledning til å påføre den klassifiserte delen av infrastrukturen skade fordi han eller hun har 
tilgang til å frakte fysiske objekter til klassifiserte deler av infrastrukturen fra ikke-klassifiserte 
deler av infrastrukturen. Dette vil etter Kripos syn være positivt. En slik ordning vil sikre at de 
klassifiserte delene av infrastrukturen ikke blir sårbare for anslag, sabotasje eller utnytting til 
alvorlig kriminalitet fra personer med tilgang til de ikke-klassifiserte delene av infrastrukturen. 

2.3 Klareringsforskriften § 3 
Kripos støtter forslaget i klareringsforskriften § 3 om at personer med sikkerhetsklarering 
KONFIDENSIELT eller høyere også er klarert for adgang til skjermingsverdige objekter og 
infrastruktur med krav om adgangsklarering. 

2.4 Klareringsforskriften § 6 — kontroll av nærstående 
I henhold til klareringsforskriften § 6 fjerde ledd kan personkontroll ved adgangsklarering kun 
omfatte personen som skal klareres. Departementet legger til grunn at en persons nærstående 
har mindre betydning for sikkerhetsmessig skikkethet ved klarering for adgang til 
skjermingsverdig objekt eller infrastruktur enn ved klarering for tilgang til sikkerhetsgradert 
informasjon. Departementet begrunner dette synet med at sikkerhetsgradert informasjon lett 
kan gjøres tilgjengelig for nærstående, mens terskelen for at nærstående kan gjøre skade på 
objekter og infrastruktur er høyere fordi den nærstående må skaffe seg adgang til det aktuelle 
objektet eller infrastrukturen. Kripos støtter dette utgangspunktet. Departementet foreslår at 
kontroll av nærstående kun skal kunne utføres ved utvidet adgangsklarering, og da bare i de 
tilfeller hvor det foreligger opplysninger om at nærstående kan påvirke personens pålitelighet, 
lojalitet eller dømmekraft. Kripos vil bemerke til dette at også i de tilfellene hvor ordinær 
adgangsklarering skal benyttes, for eksempel der hvor formålet er å hindre terroranslag eller 
annen alvorlig kriminalitet, vil nærstående kunne påvirke den adgangsklarerte til å gi fra seg 
informasjon om sikkerhetstiltak eller bringe gjenstander inn eller ut av området. Eksempelvis 
kan det, så vidt Kripos bekjent, ikke legges til grunn at det er umulig å bringe gjenstander inn 
på sikkerhetsbegrenset område ved norske lufthavner uten å gå gjennom sikkerhetskontrollen. 

Etter vår oppfatning, gjelder tilsvarende i forbindelse med etterretningstrusselen. Det er ikke 
gitt at nærstående ikke kan påvirke en person med adgangsklarering til å handle i strid med 
sikkerhetsmessige interesser. 

2.5 Klareringsforskriften § 8 — Adgangsklarering — krav til egenopplysninger 
Personer som skal ha adgangsklarering bør også pålegges å oppgi opplysninger som beskrevet 
i § 7 første ledd bokstav j. Formålet med en adgangsklarering er i henhold til 
myndighetsforskriften § 2 å forhindre at skjermingsverdige objekter eller infrastruktur blir et 
mål for terror, attentat eller annen alvorlig kriminalitet. Den som skal adgangsklareres bør 
således kunne pålegges å informere om vedkommende har vært i kontakt med personer, 
organisasjoner eller grupper som kan ha vært involvert i organisert kriminalitet eller i 
terrorhandlinger. Klareringsmyndigheten risikerer ellers å gå glipp av potensielt viktig 
informasjon. 
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2.6 Klareringsforskriften § 9 — Registre for personkontroll ved sikkerhetsklarering 
Kripos er behandlingsansvarlig for 17 av 19 sentrale politiregistre, herunder 
reaksjonsregisteret, straffesaksregisteret og kriminaletterretningsregisteret. Som 
behandlingsansvarlig har Kripos ansvaret for utlevering av opplysninger fra blant annet nevnte 
registre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for personkontrollformål. Dagens praksis er 
slik at opplysninger fra reaksjonsregisteret og straffesaksregisteret utleveres rutinemessig, 
mens opplysninger fra andre registre kun utleveres dersom det er indikasjon på at det finnes 
slike opplysninger og at de kan være relevante for person kontrollformål. Dersom det er behov 
for utdypende opplysninger fra den enkelte straffesak, utleveres disse opplysningene fra 
påtaleansvarlig politidistrikt. 

Utlevering av opplysninger som behandles for politimessige formål reguleres av 
politiregisterloven kapittel 6 jf. politiregisterforskriften kapittel 9 og de enkelte registres 
forskriftskapitler5. I henhold til politiregisterloven § 30 jf. politiregisterforskriften § 9-6 første 
ledd nr. 11 kan opplysninger utleveres til NSM og klareringsmyndighetene for 
person kontrollformål. For enkelte registre, herunder kriminaletterretningsregisteret6  og 
politioperativt register (P0)7, innskrenkes adgangen til å utlevere opplysninger i registerets 
forskriftskapittel. 

I henhold til någjeldende forskrift om personellsikkerhet § 3-4 kan sikkerhetsmyndigheten 
kreve at politiet utleverer opplysninger fra reaksjonsregisteret og straffesaksregisteret ved 
gjennomføring av personkontroll. I forslag til klareringsforskrift § 9 utvides denne adgangen til 
å gjelde opplysninger fra "politiets registre". I merknadene til bestemmelsen fremkommer det 
at bestemmelsen blant annet omfatter reaksjonsregisteret og straffesaksregisteret, "politiets 
arbeids- og etterretningsregistre" og andre registre eller saksarkiv. 

Den foreslåtte utvidelsen favner etter Kripos' syn for bredt. Etter ordlyden omfatter 
bestemmelsen alle politiets sentrale registre, herunder kriminaletterretningsregisteret, PO og 
informantregisteret. Videre vil opplysninger innhentet med hjemmel i straffeprosessloven 16a, 
16b og 16d og opplysninger fra spaning og etterforskning som ikke er inntatt i et register 
omfattes. Henvisningen til "politiets arbeids- og etterretningsregistre" i merknadene til 
bestemmelsen er uklar. Politiet har ett sentralt kriminaletterretningsregister, og 
"arbeidsregistre" er ikke et uttrykk som brukes i politiet. Det er således uklart hvilke registre 
departementet mener å henvise til ved bruk av dette uttrykket. 

For politiet er det av stor betydning å kunne bevare taushet om opplysninger i verserende 
straffesaker, og da særlig opplysninger innhentet med hjemmel i straffeprosesslovens kapitler 
16a, 16b og 16d. Dersom den registrerte får kjennskap til opplysningene, eller det faktum at 
politiet samler inn opplysninger om vedkommende, vil dette kunne forhindre en effektiv 
etterforskning av alvorlige straffesaker. Videre er det av vesentlig betydning å kunne bevare 
taushet om politiets informantvirksomhet, og da særlig informantenes identitet. En utlevering 
av opplysninger fra informantregisteret vil kunne medføre fare for informantens liv og helse. 
Det vises i denne sammenheng til politiregisterforskriften § 57-6 som slår fast at opplysninger 
fra informantregisteret ikke kan utleveres uten den registrertes samtykke. 

5  Kapitler 44-59 
6  Politiregisterforskriften § 47-9 
7  Politiregisterforskriften § 53-8 
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Enkelte av politiets registre, for eksempel P08  og kriminaletterretningsregisteret9, inneholder 
opplysninger som ikke er verifiserte. PO er politiets vaktjournal og består av en fortløpende og 
døgnkontinuerlig oversikt over alle vesentlige opplysninger om ordning og utførelse av 
polititjenesten. Registeret skal i sanntid gi oversikt over hendelser og tilgjengelige ressurser i 
et politidistrikt. Registreringene i registeret gjøres i hovedsak av polititjenestepersoner på 
oppdrag og av de enkelte distrikts operasjonssentraler. Ettersom registrering foretas 
fortløpende, og gjerne i rene referatsituasjoner, vil en stor del av opplysningene i registeret 
være tjenestepersonens oppfatning av situasjonen på registreringstidspunktet. Videre vil en 
del av registreringene bestå av opplysninger politiet har mottatt fra tredjeperson. En 
registrering av opplysninger i PO kan ikke anses som en bekreftelse på at politiet anser 
informasjonen som korrekt. For å kunne bruke disse opplysningene på riktig måte kreves 
kjennskap til politiets arbeidsmetoder og registerets funksjon. Opplysningene i PO kan således 
ikke uten videre legges til grunn ved en personkontroll. 

Kriminaletterretningsregisteret inneholder opplysninger om personer som det er objektive 
holdepunkter for at kan antas å begå lovbrudd, for eksempel dersom vedkommende er knyttet 
til et miljø hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå lovbrudd, vedkommende 
tidligere har begått flere lovbrudd eller dersom det foreligger andre ytre omstendigheter som 
indikerer risiko for lovbrudd. Personer med særlig tilknytning til personer som nevnt kan også 
registreres. Det ligger i registerets natur at opplysningene i stor grad kan være ikke-verifiserte 
og at personer kan registreres utelukkende på grunnlag av slektskap med andre registrerte 
personer. Det kreves derfor god kjennskap til etterretningsfaget og politiets metoder for å 
kunne avgjøre hvilken vekt som kan legges på opplysninger fra kriminaletterretningsregisteret. 

Først og fremst vil reaksjonsregisteret og straffesaksregisteret samt opplysninger fra en 
eventuell straffesak være av nytte for NSM ved gjennomføring av personkontroll. Opplysninger 
fra DNA-registeret, fotoregisteret, fingeravtrykksregisteret, saknetregisteret, arrestjournal, 
lyd- og bilde i politiarrest, grense- og territorialkontrollregisteret og register for 
bekymringssamtaler vil svært sjelden eller aldri være relevante. Det er derfor Kripos' syn at 
NSMs adgang til å innhente opplysninger bør begrenses til de relevante registrene og 
saksbehandlingsløsningene. Kripos foreslår at adgangen til innhenting begrenses til 
reaksjonsregisteret og straffesaksregisteret. Opplysninger fra PO og 
kriminaletterretningsregisteret bør kunne innhentes dersom det foreligger konkrete 
holdepunkter for at slike opplysninger kan være relevante. Dersom opplysninger fra PO og 
kriminaletterretningsregisteret skal utleveres, bør NSM samtidig få bistand fra politiet til å 
analysere informasjonen. Videre bør NSM ha anledning til å innhente utdypende opplysninger 
fra straffesak dersom det er nødvendig, dog slik at adgangen til å innhente avgrenses mot 
opplysninger innhentet av politiet med hjemmel i straffeprosesslovens kapitler 16a, 16b og 
16d. NSMs adgang til å innhente opplysninger bør også som minimum avgrenses mot 
informantregisteret. Disse avgrensningene vil etter Kripos' syn sikre både NSMs behov for å 
innhente relevant informasjon og politiets interesse i å bevare taushet om opplysninger som 
kan være av betydning for politiets evne til å ivareta en effektiv etterforskning og iretteføring 
av straffbare handlinger. En positiv angivelse i forskriften av hvilke registre NSM kan innhente 
opplysninger fra vil også bidra til klarhet for personer som skal sikkerhetsklareres. 

8  Politiregisterforskriften kapittel 53 
9  Politiregisterforskriften kapittel 47 
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2.7 Klareringsforskriften § 13 — Bruk av opplysninger fra registre hos politiet og 
Politiets sikkerhetstjeneste 
I henhold til forslag til klareringsforskriften § 13, skal politiet i avtale med NSM fastsette til hva 
og hvordan opplysninger som innhentes etter § 9 første ledd bokstav a og § 10 første ledd 
bokstav a skal brukes. Som utgangspunkt skal personopplysninger kun brukes til det formålet 
de er innhentet for, jf. personvernforordningenw  art. 5 nr. 1 bokstav b. Dersom 
personopplysninger skal behandles for et annet formål enn det opprinnelige, kreves et 
behandlingsgrunnlag for den nye bruken. Behandlingsgrunnlag kan eventuelt finnes i 
personvernforordningen art. 6 nr. 1 eller nr. 4. En avtale mellom Kripos og NSM kan ikke gi 
NSM behandlingsgrunnlag for å benytte opplysningene til andre formål enn personkontroll. 
Kripos kan ikke se at det er grunnlag for at NSM skal kunne bruke opplysningene til annet 
formål enn personkontroll, og foreslår at formålet forskriftsfestes. 
Bestemmelsens annet punktum lyder: "Det skal minst fastsettes hvordan hensynet til det 
opprinnelige formålet med opplysningene skal avveies mot hensynet til at opplysningene kan 
brukes i vurderingen av om en sikkerhetsklarering kan gis." Denne formuleringen kan med 
fordel omformuleres og klargjøres. Slik Kripos forstår bestemmelsen, skal politiet og NSM for 
hver opplysningskategori vurdere om bruk av opplysningene til klareringsformål vil medføre 
konsekvenser av en slik karakter at bruken ikke kan tilrådes. En slik løsning kan være 
formålstjenlig for enkelte opplysningskategorier, for eksempel opplysninger fra verserende 
straffesaker. Det er imidlertid Kripos' synspunkt at NSMs anledning til å innhente opplysninger 
bør avgrenses slik at de mest sensitive opplysningene, herunder informantopplysninger og 
opplysninger innhentet med hjemmel i straffeprosesslovens kapitler 16a, 16b og 16d, ikke kan 
innhentes. 

Videre vil vi påpeke at noen opplysninger ikke kan benyttes uten politiets samtykke pga. norsk 
eller annet lands lovgivning, eller internasjonale avtaler Norge er tilknyttet. Dette gjelder for 
eksempel opplysninger politiet har mottatt fra utenlandske myndigheter, som er klausulbelagt 
av disse myndighetene mht. til hva de kan brukes til og hvem de kan deles med. Et annet 
eksempel er overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll, jf. strpl. § 216 i. En avtale 
mellom politiet og NSM kan derfor heller ikke gi NSM rett til å bruke denne typen opplysninger. 
Hva gjelder eksemplet med overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll så vil dette bli 
ivaretatt dersom NSMs anledning til å innhente opplysninger avgrenses slik som foreslått 
avslutningsvis i avsnittet over. 

2.8 Klareringsforskriften § 20 - Melding om klareringsavgjørelse 
Kripos støtter forslaget i klareringsforskriften § 20 om at opplysninger fra politiets registre ikke 
skal inngå i melding om klareringsavgjørelse uten tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Vi foreslår at 
bestemmelsen endres slik at formuleringen "politiets etterretnings- og arbeidsregistre" 
erstattes med "politiets registre". 

2.9 Klareringsforskriften § 21 — Innsyn i klareringssak 
Kripos støtter forslaget i klareringsforskriften § 21 om at klareringsmyndigheten ikke kan gi 
innsyn i opplysninger fra politiet uten tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Vi foreslår at 
bestemmelsen endres slik at NSM inntas i tillegg til klareringsmyndigheten og at formuleringen 
"politiets etterretnings- og arbeidsregistre" erstattes med "politiets registre". 

10 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger samt om oppheving av direktiv 
95/46/EF (GDPR). Norsk lov ved ikrafttredelse av personopplysningsloven 20. juli 2018. 
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3 Myndighetsforskriften 
3.1 Myndighetsforskriften § 2 
Kripos støtter forslaget i myndighetsforskriften § 2 om at det kan stilles krav om 
adgangsklarering der objektet eller infrastrukturen kan være et mål for annen alvorlig 
kriminalitet enn terror eller attentat. Dette vil bidra til å sikre at grunnleggende nasjonale 
funksjoner ikke kan utnyttes av for eksempel organiserte kriminelle. 

3.2 Myndighetsforskriften § 12 og virksomhetforskriften § 56 
Disse bestemmelsene omhandler begge såkalt nasjonal responsfunksjon og nasjonalt 
varslingssystem for digital infrastruktur. Det fremgår ikke klart, verken av gjeldende 
regulering, eller av den foreslåtte reguleringen i de nye forskriftene, hva som egentlig er 
tiltenkt som et skille mellom varslingssystemet og «responsfunksjonen». Etter Kripos' 
oppfatning dreier strengt tatt begge deler seg om en varslingstjeneste, der responsfunksjonen 
i realiteten innebærer å sammenstille, analysere og videreformidle de digitale krenkelsene som 
måtte forekomme. Videre er det vår klare oppfatning at en «responsfunksjon» ikke innebærer 
kriminalitetsbekjempelse eller polisiær håndhevelse av orden og sikkerhet. 

I tillegg vil vi bemerke at begrepsbruken i henholdsvis ny sikkerhetslov, forskriftsforslagene og 
høringsnotatet, fremstår til dels uklar. Tidvis gir benevnelsene (slik som NorCERT, VDI og 
«nasjonal responsfunksjon» - med tilhørende (<team») gi inntrykk av at det sammensatte 
varslingssystemet er noe mer enn et system for varsling. Etter Kripos' oppfatning er det 
uheldig at det kan fremstå som at NSM tildeles en form for håndhevelsesmyndighet, som 
tilligger politiet. 

4 Påleggskompetanse og rapporteringsplikt 
I forlengelse av det vi påpeker over under pkt. 3.2, vil Kripos minne om at politiet gjennom 
politiloven § 2 er gitt et omfattende samfunnsoppdrag, herunder innen orden, sikkerhet og 
kriminalitetsbekjempelse. Sentralt for løsning av dette oppdraget er politimyndigheten, som 
inneholder en fullmakt til å gjennomføre myndighetsbeslutninger ved bruk av makt. Dette er 
gjerne omtalt som politiets sivile maktmonopol. 

På tross av våre merknader under pkt. 3.2 konstaterer vi etter gjennomgang av utkastene til 
forskrifter at det etter vår oppfatning ikke er noe i disse som tilsier at det ved ikrafttredelse av 
ny sikkerhetslov med forskrifter vil innføres noen hjemmel for sikkerhetsmyndighetene til å gi 
pålegg eller drive annen virksomhet som vil være i strid med det ovenfor omtalte 
maktmonopolet. Etter vår oppfatning er det imidlertid viktig at dette også vil fremgå klart av 
forskriftsforarbeidene, slik at det ikke oppstår tvil rundt dette. 

Med hilsen 

Ketil Haukaas 

Saksbehandlere: Thomas Gjengstd, Kathrine Rogstad og Knut Jostein Sætnan 

Kopi: Det nasjonale statsadvokatembetet 
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