Forsvarsdepartementet

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

Vår referanse:

Sted, dato

16/00433-2

Oslo, 20.01.2017

Høringssvar- Foreleggelseav høring NOU2016:19- Samhandlingfor sikkerhet

Forsvarsdepartementet
har på høringNOU2016:19Samhandlingfor sikkerhet– Beskyttelse
av grunnleggendesamfunnsfunksjoneri en omskifteligtid. Høringsfristener satt til 20. januar
2017.NasjonaltID-senterhar lest vurderingenei utredningenmed utgangspunkti vårt
fagområdesom er identitet og som i hovedsakblir berørt i kapittel 10.
Kommentarert il kapittel 10 om personellkontroll
Enav anbefalingenetil utvalget er at loven må leggetil rette for effektiv forebyggingog
avdekkingav at utro tjenere får tilgangtil informasjoneller områderhvor skadepotensialeter
stort.
Kontroll med identitet er et viktig tiltak for å avdekkeutro tjenere og hindre at utro tjenere får
tilgangtil informasjoneller områdermed stort skadepotensiale.Kapittel10 omhandler
personellkontroll, men omtaler ikke kontroll med identitet. Utredningenoppgir at
personellkontroller et administrativt sikkerhetstiltaksom skalbidra å sikreat personellsom
skalfå tilgangtil sensitivinformasjonog objekter har nødvendiglojalitet og tillit. Dagens
sikkerhetslovstiller heller ikke spesifikkekrav til identitetskontroll. Årsakentil at identitet ikke
behandlesspesifiktkan væreat vurderingstemaenelojalitet og påliteligheti lovens§ 21 antas
å omfatte ogsåkontroll med identitet. NasjonaltID-senter vil anbefaleat ny lov presisererat
personkontrolleninkluderer kontroll med identitet. Det er vesentligat identitet er tilstrekkelig
avklart, hvis ikke vil de øvrigekontroller ha liten hensikt. Det kan ogsåvurderesom loven skal
inkluderekvalitetsmålfor gjennomføringav identitetskontroll.
NasjonaltID-sentermener det er viktige påpekninger utvalget kommermed i punkt 10.5.7,
hvor det blir presisertat deling av innsamletinformasjonkrever et selvstendigrettsgrunnlag.
Identitetsopplysningersom navn,fødselsdato,fødestedog fødselsnummerregnesikke som
sensitiveopplysninger, men de kan røpe et anliggendehos myndigheter og deravvære
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sensitive.Ny lov bør gjøredet klart i hvilke tilfeller NSMkan gjøreunntak fra kravet om at
opplysningenekan brukestil andreformål enn de er innsamlettil og i hvilke tilfeller NSM
plikter å dele informasjon.

Med vennlig hilsen

Arne Isak Tveitan
Leder
Zybelin Beck
Seksjonssjef
Kopi:
Politidirektoratet
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