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Forsvarsdepartementet

Deres referanse :
2015/3139 - 7/FD V 3/MAY

Vår referanse : Sted, dato

16/00433 - 2 Oslo, 20.01.2017

Høringssvar - Foreleggelse av høring NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet

Forsvarsdepartementet har på høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse
av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid. Høringsfristen er satt til 20. januar
2017. Nasjonalt ID - senter h ar lest vurderingene i utredningen med utgangspunkt i vårt
fagområde som er identitet og som i hovedsak blir berørt i kapittel 10.

Kommentarer t il kapittel 10 om personellkontroll

En av anbefalingene til utvalget er at loven må legge til rette for effektiv forebygging og
avdekking av at utro tjenere får tilgang til informasjon eller områder hvor skadepotensialet er
stort.

Kontroll med identitet er et viktig tiltak for å avdekke utro tjenere og hindre at u tro tjenere får
tilgang til informasjon eller områder med stort skadepotensiale. Kapittel 10 omhandler
personellkontroll , men omtaler ikke kontroll med identitet. Utredningen oppgir at
personellkontroll er e t administrativt sikkerhetstiltak som skal bidra å sikre at personell som
skal få tilgang til sensitiv informasjon og objekter ha r nødvendig lojalitet og tillit. Dagens
sikkerhetslov stiller heller ikke spesifikke krav til identitetskontroll . Årsaken til at identitet ikke
behandles spesifikt kan være at vurderingstemaene lojalitet og pålitelighet i lovens § 21 antas
å omfatte også kontroll med identitet . Nasjonalt ID - senter vil anbefale at ny lov presiserer at
personkontrollen inkluderer kontroll med identitet . Det er vesentlig at identitet er tilstrekkel ig
avklart, hvis ikke vil de øvrige kontroller ha liten hensikt . Det kan også vurderes om loven skal
inkludere kvalitetsmål for gjennomføring av identitetskontroll .

Nasjonalt ID - senter mener det er viktige påpeknin ger utvalget kommer med i punkt 10.5.7 ,
hvor det blir presisert at deling av innsamlet informasjon krever et selvstendig rettsgrunnlag.
Identitetsopplysninger som navn, fødselsdato, fødested og fødselsnummer regnes ikke som
sensitive opplysninger , men de kan røpe et anliggende hos myndighete r o g derav være
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sensitive. Ny lov bør gjøre det klart i hvilke tilfeller NSM kan gjøre unntak fra kravet om at
opplysningene kan brukes til andre fo rmål enn de er innsamlet til og i hvilke tilfeller N SM
plikter å dele informasjon .

Med vennlig hilsen

Arne Isak Tveitan
Leder

Zybelin Beck
Seksjonssjef

Kopi:
Politidirektoratet
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