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UTTALELSE TIL HØRING - FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETSLOV 

Vi viser til høring om forskrifter til ny sikkerhetslov. 

 

PFT har følgende merknader til forskrift om virksomhetens arbeid med forebyggende 

sikkerhet: 

 

Til kap 10 generelt: 

 

PFT mener at det generelt mangler definisjoner av ord som brukes i lov og forskriftene, og 

samsvar i bruk av dem. Blant annet gjelder dette: 

 

NSA rollen 

DSA rollen 

Sikkerhetsmessig ansvarlig 

Sektormyndighet 

Virksomhet 

Oppdragsgiver  

Leverandør 

Underleverandør 

Sikkerhetstruende virksomhet 

Skjermingsverdig 

Automatiserte metoder 

Sikkerhetsgodkjent 

Sikkerhetsklarering 

Autorisasjon 

Tilsyn 

Inspeksjon 

 

Vi ønsker å kommentere enkelte av disse begrepene: 

 

Sikkerhetsmessig ansvarlig: Hva innebærer denne rollen i forhold til leverandørene? 

Sektormyndighet: Må tydeliggjøres hvem som har denne rollen. 

NOTAT NORWEGIAN POLICE SHARED SERVICES 

 Til:  Politidirektoratet Dato: 17.09.2018 

Vår referanse: 201800658-1 

Saksbehandler: Marianne Haahjem 
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Oppdragsgiver: Vi foreslår at "anskaffende myndighet" benyttes for å ha en tydelig forankring i 

det offentlige.  

Leverandør/underleverandør: Det må tydelig fremgå at disse er likestilt når det gjelder 

sikkerhetsklarering/leverandørklarering. 

Skjermingsverdig: Dette begrepet er tilfeldig brukt. Vi foreslår at man bruker 

"sikkerhetsgradert". Hvis ikke, må begrepet defineres. 

Tilsyn: Hva er det og hvem utfører det? 

 

Til § 71 

 

a) Det må det henvises til graderingsspesifikasjonen hvis det skal foreligge en sikkerhetsavtale med en 

leverandør/underleverandør. 

c) Dette må utdypes i veiledning. 

d) NSM og/eller oppdragsgiver må være ansvarlig for å sikkerhetsgodkjenne alle informasjonssystem 

hos leverandører/underleverandører. 

Til bokstav e – f) Dette er forhold som må tas inn i virksomhetens styringssystem 

 

Ut over dette mener PFT at følgende må tas med i sikkerhetsavtalen: 

 Rett til tilsyn/inspeksjon av leverandør/underleverandør 

 Tredjepart 

 Endringer i leverandørens styre/ledelse 

 Flytting 

 Økonomi 

 Insolvent / gjeldsforhandlinger / konkurs 

 Endringer 

 Gyldighetstid 

 Særskilte vilkår 

 Kopi til NSM 

I tillegg kan ikke avtalevilkårene etter første ledd tas med i det ordinære avtaledokumentet. 

Det må videre fremgå at egen sikkerhetsavtale skal signeres. 

 

 

Til § 76 

 

Vi mener det må komme frem noe om BEGRENSET nivå hos utenlandske 

leverandører/underleverandører og utdypes i veiledning. 

 

PFT har følgende merknader til forskrift om klarering av leverandør og personell: 

 

 

Til § 31 

 

Vi kan ikke se at det finnes gode grunner for at styret skal klareres. Det må være et 

dokumentert behov hvis alle medlemmer av styret skal sikkerhetsklareres. Dette fordi en slik 
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utvidelse vil bidra til mindre effektivitet og unødvendig ressursbruk. På bakgrunn av dette 

mener PFT det som en hovedregel er tilstrekkelig at admin.dir/daglig leder må 

sikkerhetsklareres. 

 

Til § 33 

 

Vi mener her er det brukt feil henvisning i første ledd. Her skal her henvises til § 31 i 

klareringsforskriften. 

 

Til § 34 

 

PFT mener at ordet "kalles tilbake" bør endres til "bortfall" ifm. leverandørklarering. 

 

Til § 35 

 

PFT mener at det må fremkomme hvem har det sikkerhetsmessige ansvaret for leverandøren 

når denne ikke lengre har noen sikkerhetsavtale. Har NSM det selv eller utpeker NSM den 

sikkerhetsmessige ansvarlige? 

 

Vedrørende veiledning mm 

 

Erfaring fra både Forsvarsmateriell ved Industrisikkerhet og Politiets fellestjenester ved 

avdeling for anskaffelser og juridisk viser at stort sett alle leverandører og underleverandører 

har behov for en førstegangsinspeksjon før sikkerhetsavtale signeres med dem. De trenger råd 

og veiledning slik at de forstår de krav som lov samt forskrifter legger på dem som 

leverandører/underleverandører. Dette er ikke noe finner ut av selv ved å lese. 

 

Politiets fellestjenester ved avdeling for Anskaffelser og juridisk er interessert i å bli involvert i 

høringen av den nye sikkerhetsloven samt forskrifter i sin helhet. Sikkerhetsgraderte 

anskaffelser omfattes av hele loven samt forskrifter, ikke bare forskrift om sikkerhetsgraderte 

anskaffelser. 

 

På grunn av politiets interesser mener vi også at Politiets fellestjenester ved avdeling for 

anskaffelser og juridisk bør bli involvert i arbeidet med veiledningene til de nye forskriftene.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Sigurd Ringheim Idar Adolfsen 

Avdelingsdirektør 

Anskaffelser og juridisk 

 

  

  

  

  

  

 


