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UTDYPENDE MERKNAD TIL HØRING – FORSKRIFTER TIL NY
SIKKERHETSLOV
Vi viser til vår høringsuttalelse datert 17. September 2018 og ser behov for å gi en utdypende
kommentar til vår merknad til utkastets § 76.
Erfaring viser at det i praksis er vanskelig for oppdragsgiver/anskaffende myndighet å få hjelp
av NSM ifm. sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå med utenlandske sikkerhetsmyndigheter.
Når oppdragsgiver/anskaffende myndighet sender "Facility Security Clearance Information
Sheet (FSCIS)" til NSM om forespørsel på utenlandske leverandører/underleverandører på
BEGRENSET nivå svarer ikke NSM/utenlandske sikkerhetsmyndigheter på forespørselen.
Begrunnelsen som vanligvis gis i slike tilfeller er at vedkommende land mangler lovgivning
som f.eks beskytter sikkerhetsgradert informasjon på BEGRENSET nivå elektronisk. Dette til
tross for at vi sitter med opplysninger om annet. Det er også anført at NSM ikke har ressurser
til å føre kontroll med leverandører/underleverandører på BEGRENSET nivå. NSM mener
oppdragsgiver/anskaffende myndighet her enten må gjøre en ny verdivurdering av
anskaffelsen og ta restrisikoen, legge den på et høyere sikkerhetsnivå eller bake inn i den
merkantile avtale krav om forebyggende sikkerhet som beskrevet i sikkerhetsloven samt
forskrifter.
PFT er ikke enig i at dette er riktig fremgangsmåte. Hvis ny verdivurdering gjøres, og
konklusjonen bli at sikkerhetsavtalen må legges på KONFIDENSIELT nivå i vedkommende land
for å beskytte informasjonen/materiellet, vil dette medføre at vi også må bruke denne
sikkerhetsgraderingen i Norge ( pga. graderingen på informasjonen vi får tilbake fra
vedkommende leverandør).
BEGRENSET nivå er en sikkerhetsgradering som brukes mye i Norge og PFT mener derfor at
det er viktig at det fattes en avgjørelse om hva oppdragsgiver/anskaffende myndighet skal
gjøre for å beskytte BEGRENSET informasjon i utlandet. Vi må få en felles forståelse og løsning
for alle oppdragsgivere/anskaffende myndigheter som bruker utenlandske
leverandører/underleverandører ifm. sikkerhetsgraderte anskaffelser.
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Ny lov og forskrift åpner for muligheter til å ta inn bestemmelser som gjør at vi kan spille
hverandre gode på dette området og også når veiledningene skal utarbeides. Arbeidet med
veiledningene må skje i felleskap slik at krav i lov samt forskrifter blir ivaretatt og forstått av
brukerne.

Med hilsen

Marianne Haahjem
Seksjonsleder juridisk
PFT Anskaffelser og juridisk

Deres referanse:

Vår referanse:
201800658-3

Side 2/2

