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HØRINGSSVAR - FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETSLOV 

Politihøgskolen viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev av 2. juli 2018, samt 

oversendelse av saken fra Politidirektoratet 2. august s.å. med ønske om at høringssvar 

sendes via direktoratet. 

 

Politihøgskolen er i all hovedsak positiv til innretningen av ny lov om nasjonal sikkerhet og de 

tilhørende forskriftene som er utarbeidet. Under følger noen merknader til enkelte av punktene 

i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet punkt 3.2 

Det fremstår mer hensiktsmessig å inndele i tre forskrifter basert på nivå/funksjon enn å 

inndele etter fagområde. En slik inndeling forenkler arbeidet med egen sikkerhetsstyring, blant 

annet gjennom en mer ryddig måte å skaffe seg helhetlig oversikt over hvilke føringer 

virksomheten må legge til grunn i det daglige sikkerhetsarbeidet. Den foreslåtte navngivningen 

av de tre forskriftene fremstår også hensiktsmessig, med samme argumentasjon. 

 

Høringsnotatet punkt 3.4 

Den funksjonelle tilnærmingen det legges opp til gir etter vår mening et bedre utgangspunkt 

for lokale tilpasninger, men likevel etterlevelse av lovverket, enn tilfellet er med dagens lov og 

forskrifter. 

  

Etter Politihøgskolens syn er utfordringen med et funksjonelt fokus, til forskjell fra mer 

spesifikke krav, at det fordrer mer kompetanse i virksomhetene for å utføre kvalitativt gode 

analyser og vurderinger lokalt innen de ulike sikkerhetsfaglige områdene. Behovet for 

tilstrekkelig fagkompetanse innen sikkerhet har imidlertid også ligget til grunn i gjeldende 

lovverk, og slik sett anser vi dette som en riktig videreføring og forsterkning av det 

sikkerhetsfaglige kompetansebehovet. Politihøgskolen mener derfor at dette er riktig vei å gå, 

men at det i en overgangsperiode med ny lov, vil måtte vies ekstra oppmerksomhet til hva 

som vurderes som nødvendig og tilstrekkelig sikkerhetsfaglig kompetanse og kapasitet i 

virksomheten. 

 

Høringsnotatet kapittel 5 

Slik det er beskrevet i høringsbrevet, vil overgangen til ny lov og nye forskrifter kunne 
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medføre konsekvenser av administrativ og økonomisk art også for Politihøgskolen. Blant annet 

vil det noe utvidede virkeområdet for loven og forskriftene kunne medføre et betydelig økt 

autorisasjonsbehov, dersom ugradert undervisningsmateriale etter dagens lov blir gradert 

etter ny lovgivning. En fullstendig oversikt over konsekvenser er imidlertid vanskelig å fremme 

før loven trer i kraft, og er noe vi vil måtte komme tilbake til. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Nina Skarpenes Elisabeth Hammer Sæten 

rektor/sjef Politihøgskolen Seniorrådgiver 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Kopi til:  

Alexander Fotland Iversen, Politidirektoratet 
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