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1.

Sammendrag

Evalueringsutvalget har funnet at EOS-utvalgets
kontroll har fungert godt etter sin opprinnelige intensjon. Over tid er det utviklet gjensidig respekt og forståelse mellom utvalget og tjenestene. Utvalget nyter
allmenn tillit og bidrar således til samfunnets aksept
av EOS-tjenestene. Tiden er likevel moden for
enkelte endringer og justeringer i EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser.
EOS-tjenestene er nødvendige samfunnsinstitusjoner. På grunn av oppgavenes karakter må store
deler av arbeidet skje uten offentlig innsyn. Kravet
om hemmelighold begrunner behovet for kontroll.
Det er nødvendig med en profesjonell avstand mellom EOS-utvalget og de kontrollerte EOS-tjenestene.
Evalueringsutvalgets hovedinntrykk er at EOSutvalget har gjort en god jobb og er en meget viktig
del av samfunnets samlede kontrollsystem med EOStjenestene.
Den norske modellen for demokratisk og parlamentarisk forankret kontroll med EOS-tjenestene er
internasjonalt anerkjent som god.
Måloppnåelse
Evalueringen har vist at EOS-utvalget anser det
som sin hovedoppgave å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter som eventuelt skjer i tjenestenes
virksomhet, og bekreftet at EOS-utvalgets kontroll
har bidratt til å avdekke slike krenkelser i samtlige av
EOS-tjenestenes virksomhet.

Evalueringen har også gitt en rekke eksempler på
at EOS-utvalgets kontroll har forebyggende effekt,
det vil si får konsekvenser utover de enkelte krenkelsene som er avdekket i enkeltsaker. Evalueringen
tyder på at tjenestene har en respekt for EOS-utvalgets kontroll, at EOS-utvalgets kontroll fungerer
skjerpende på tjenestene, og at tjenestene tar konsekvenser og lærer av den kritikken utvalget kommer
med. Eksempler på dette er at tjenestene har foretatt
endringer i liknende saker, endret praksis eller rutiner, utviklet nye tekniske løsninger, eller utviklet nytt
eller endret gjeldende regelverk.
Evalueringen har vist at EOS-utvalget bare har
behandlet et fåtall saker som alene gjelder samfunnsmessige interesser, men at utvalget uttaler seg om en
rekke saker der individuelle interesser med stor samfunnsmessig betydning står sentralt. Blant disse finnes det flere som gjelder forholdet til pressen, og som
setter fokus på hensynene til presse- og ytringsfrihet
og til kildevern, samt PSTs praktisering av forbudet
mot behandling av opplysninger alene på bakgrunn
av personens etnisitet eller nasjonale bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om helsemessige
eller seksuelle forhold.
EOS-utvalget er en viktig del av det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt, og
bidrar gjennom kvaliteten i den kontrollen som gjennomføres til å styrke tilliten til tjenestenes virksomhet. Befolkningens tillit til EOS-tjenestene avhenger
likevel først og fremst av at tjenestene selv avstår fra
vesentlige krenkelser av individuelle eller samfunnsmessige interesser, eller andre omfattende regelbrudd. EOS-utvalget er tydelige på at de ikke kan
garantere at det ikke skjer regelbrudd i tjenestene.
Etter Evalueringsutvalgets syn verken kan eller bør
EOS-utvalget tillegges rollen som garantist for tjenestenes virksomhet. Det konstitusjonelle og parlamentariske ansvaret for at tjenestene overholder
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regelverket er det den ansvarlige statsråden som har,
og primært er det dennes ansvar å sørge for at det
samlede kontrollsystemet er tilstrekkelig til å sikre at
tjenestene ivaretar sine oppgaver på en god måte og
ikke misbruker sine fullmakter.
Evalueringen har gitt et klart inntrykk av at forholdet mellom EOS-utvalget og EOS-tjenestene i dag
er preget av gjensidig respekt og tillit. Evalueringsutvalget har ikke fått informasjon om eller inntrykk av
at EOS-utvalget i for stor grad tar hensyn til rikets
sikkerhet i kontrollvirksomheten eller at det er for
stor grad av nærhet mellom utvalget og tjenestene.
Enkelte av EOS-tjenestene har påpekt at utvalgets
årsmeldinger i stor grad gir uttrykk for negative funn
og kritikk, i liten grad presenterer EOS-tjenestenes
synspunkter, og i liten grad vektlegger de positive
sidene ved tjenestenes virksomhet. Etter Evalueringsutvalgets syn er det ikke EOS-utvalgets oppgave å anerkjenne kvaliteten eller effektiviteten i
EOS-tjenestenes arbeid. Det er likevel viktig at EOSutvalget formidler et helhetlig bilde av resultatene av
kontrollvirksomheten, herunder de delene av kontrollen som ikke avdekker kritikkverdige forhold.
Det er dessuten viktig at EOS-utvalget ikke blir ensidig i vektleggingen av hensynet til personvern og
rettssikkerhet. Evalueringen tyder på at tjenestene de
senere årene i større grad har gått i dialog om og
utfordret EOS-utvalgets synspunkter og kritikk. Etter
Evalueringsutvalgets syn kan konstruktive diskusjoner bidra til kvalitet både i kontrollen og dens effekter på tjenestenes virksomhet. Det er likevel viktig at
diskusjoner føres på en ryddig og åpen måte, at tjenestene er tydelige dersom de velger å la være å følge
EOS-utvalgets anbefalinger og at eventuelle uavklarte spørsmål kommuniseres til Stortinget.
De enkelte EOS-tjenestene
Evalueringen har bekreftet at Politiets sikkerhetstjeneste er den EOS-tjenesten som er grundigst kontrollert av EOS-utvalget, og at EOS-utvalget gjennom kontroll med PST har avdekket en rekke krenkelser av individuelle rettigheter og andre regelbrudd. Det er også påvist at utvalgets kontroll har ført
til forbedringer blant annet av tjenestens rutiner,
interne retningslinjer og tekniske løsninger. Evalueringsutvalget anbefaler at EOS-utvalget som et minimum opprettholder fokuset på kontroll av PST, men
at utvalget gis mer frihet til selv å beslutte hvordan
kontrollen skal gjennomføres, se nedenfor. Evalueringsutvalgets foreslår også enkelte justeringer i
beskrivelsen av kontrolloppgavene overfor PST, herunder at andre metoder for skjult informasjonsinnhenting skal kontrolleres på lik linje med bruken av
skjulte tvangsmidler.
EOS-utvalgets kontroll av Etterretningstjenesten
var opprinnelig langt mindre intensiv enn kontrollen
med for eksempel PST. Kontrollen av Etterretnings-

tjenesten har imidlertid blitt mer omfattende i senere
år, blant annet på grunn av det økte samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og PST og økning i antallet nordmenn som overvåkes av tjenesten i utlandet.1
EOS-utvalgets kontroll med Etterretningstjenesten
fremstår for Evalueringsutvalget som relevant og
effektiv. Evalueringsutvalget har derfor foreslått at
EOS-utvalgets kontrolloppgaver overfor tjenesten
spesifiseres i tråd med dagens praksis. I lys av den
teknologiske utviklingen i tjenesten har Evalueringsutvalget også foreslått å styrke teknologisk kompetanse både i utvalget og sekretariatet. Videre har det
pekt på at dersom forslaget om å gi Etterretningstjenesten aksess til kabelbåren informasjon, må dette få
store konsekvenser både for kontrollsystemet som
helhet og EOS-utvalgets kontrollvirksomhet.
EOS-utvalget fører en grundig kontroll med
Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) personellsikkerhetsvirksomhet, og har i stor grad bidratt til å
avdekke krenkelser av enkeltpersoners prosessuelle
rettigheter knyttet til klareringssaker. Evalueringsutvalget foreslår likevel å ta saker om sikkerhetsklarering ut av EOS-utvalgets kontrollområde, se nedenfor. EOS-utvalgets kontroll omfatter i dag de relevante sidene ved NSMs tekniske virksomhet, likevel
slik at denne delen av kontrollen er begrenset og
bærer preg av rapportering og orientering heller enn
aktive undersøkelser fra utvalgets side. Etter Evalueringsutvalget syn bør denne delen av NSMs virksomhet i fremtiden vies større oppmerksomhet fra EOSutvalgets side. Evalueringsutvalget har foreslått at
EOS-utvalgets kontrolloppgaver overfor NSM spesifiseres, blant annet med henvisning til kontroll med
myndighetens tekniske virksomhet.
Også i kontrollen av Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er personellsikkerhetsvirksomheten
hovedfokus, og forslaget om å ta sikkerhetsklareringssaker ut av kontrollområdet vil få betydning
også her. EOS-utvalget fører imidlertid også en relevant og effektiv kontroll med den militære kontraetterretningstjenesten tilliggende FSA og avdelingens
undersøkelser av sikkerhetstruende virksomhet.
Denne kontrollen foreslås opprettholdt.
Kontrollmodellen
Evalueringen har vist at EOS-utvalgets forankring i Stortinget først og fremst er en styrke ved
dagens kontrollmodell og utvalgets arbeid. Etter Evalueringsutvalgets syn er det åpenbart at ordningen
med et stortingsoppnevnt kontrollorgan bør videreføres. Kontrollorganets forankring i Stortinget gir det
en uavhengighet gjennom avstand til den utøvende
makt, som et regjeringsoppnevnt kontrollorgan ikke
1.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 10 og
side 30. EOS-utvalgets årsmeldinger er digitalt tilgjengelige
på http://eos-utvalget.no/norsk/arsmeldinger/
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vil kunne oppnå. Evalueringen har også vist at EOSutvalgets kontroll bidrar til at Stortinget gjøres oppmerksom på viktige problemstillinger knyttet til
EOS-tjenestenes virksomhet, i tillegg til at kontrollen
går langt utover det Stortinget selv, eller en parlamentarisk komité, ville ha kapasitet og kompetanse
til. I tillegg ivaretar kontrollordningen behovet for å
holde sikkerhetsgradert informasjon innenfor en
begrenset krets. EOS-utvalgets forankring i Stortinget medfører imidlertid også enkelte begrensninger i
kontrollen, blant annet at kontrollen skal være rent
kontrollerende, at utvalget ikke kan avsi bindende
avgjørelser og at utvalget ikke skal kontrollere effektiviteten av tjenestenes handlinger.
Evalueringen har vist at EOS-utvalgets kapasitet,
innenfor dagens regelverk og utvalgets tilnærming til
kontrolloppgaven, er fullt utnyttet. Videre tilsier den
samfunnsmessige og teknologiske utviklingen at
omfanget av og kompleksiteten i EOS-tjenestenes
virksomhet vil øke i tiden som kommer. Etter Evalueringsutvalgets syn bør derfor den stortingsoppnevnte kontrollen med EOS-tjenestene styrkes. Evalueringsutvalget har sett det som sin oppgave å foreslå endringer i den nåværende utvalgsmodellen som
kan styrke EOS-utvalgets kapasitet og gjøre det
bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det er
imidlertid på det rene at utvalgsmodellen, og det faktum at utvalgsmedlemmene innehar verv som i
utgangspunktet skal ivaretas ved siden av fulltids
arbeid, begrenser EOS-utvalgets kapasitet. Det er
vanskelig å se for seg at denne kontrollen kan utvides
kraftig innenfor dagens utvalgsmodell. Evalueringsutvalget har derfor pekt på at dersom den stortingsoppnevnte kontrollen skal styrkes utover det Evalueringsutvalget har foreslått, kreves nytenkning knyttet
til kontrollmodellen som helhet.
Etter Evalueringsutvalgets syn tilsier både
begrensningene som følger av EOS-utvalgets forankring i Stortinget og behovet for å styrke kontrollen
med EOS-tjenestene at EOS-utvalgets kontroll vurderes som ett ledd i det samlede kontrollsystemet som
EOS-tjenestene er underlagt. Et velfungerende kontrollsystem er essensielt ikke bare for å verne individuelle og kollektive interesser, men også for å sikre
borgerne og allmennhetens tillit til den virksomheten
kontrollobjektet driver. Det har ikke vært Evalueringsutvalgets mandat å vurdere innholdet og kvaliteten i andre elementer i kontrollsystemet enn EOSutvalget, men Evalueringsutvalget har pekt på
enkelte aspekter ved det helhetlige kontrollsystemet
som er tydeliggjort i evalueringsprosessen. Blant
disse er det faktum at det i dag bare er PSTs bruk av
skjulte tvangsmidler som krever forhåndstillatelse fra
en uavhengig instans (domstolen), mens de øvrige
tjenestenes metodebruk godkjennes internt eller av
overordnede. Videre tilsier hensynet til EOS-utvalgets kontrollmulighet at Etterretningstjenestens virk-
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somhet bør reguleres i et mer konkret og allment tilgjengelig regelverk. Dessuten har evalueringen vist
at EOS-utvalget i dag er alene om å føre faktisk kontroll med EOS-tjenestenes tekniske systemer. Endelig er det tvilsomt om det samlede kontrollsystemet
med EOS-tjenestenes virksomhet tilfredsstiller de
krav som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 13 om tilgang til
effektivt rettsmiddel, se særlig utredningen av
Grunnlovens og EMKs krav til etterfølgende kontroll
med etterretnings- og sikkerhetstjenester i vedlegg 4.
Evalueringsutvalget anbefaler derfor at det foretas en
bredere evaluering av om det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt er tilstrekkelig,
både til å tilfredsstille de krav som følger av våre
internasjonale forpliktelser og det kontrollbehov som
følger av EOS-tjenestenes virksomhet i dag og fremover.
Evalueringsutvalget understreker også viktigheten av at behovet for kontroll vurderes og integreres
i eventuelle fremtidige prosesser knyttet til utvikling
av EOS-tjenestenes fullmakter og virksomhet for
øvrig. Dette gjelder både på lovgivningsnivå, for
eksempel ved at tjenestenes regelverk tilrettelegger
for kontroll og at det samtidig vurderes om det er
behov for endringer i EOS-utvalgets regelverk, og på
teknologisk nivå, ved at behov, muligheter og tilrettelegging for kontroll må integreres i prosessene
knyttet til vurdering og implementering av nye metoder i tjenestene.
Kontrollområdet
I lys av de store kapasitetsutfordringene EOSutvalget står overfor, er en vesentlig avgrensing av
kontrollområdet nødvendig for å opprettholde forsvarlig kontroll av de delene av EOS-tjenestenes
virksomhet der kontrollbehovet er størst. Det foreslås
derfor at sikkerhetsklareringssaker tas ut av EOSutvalgets kontrollområde, og at det vurderes om slike
saker bør gjøres til gjenstand for kontroll av andre.
Evalueringsutvalget anerkjenner at det finnes tungtveiende argumenter mot en slik løsning, men mener
at EOS-utvalgets arbeidsmengde krever at det gjøres
valg som ikke nødvendigvis er ideelle. Dette forslaget innebærer ikke at Evalueringsutvalget anser personellsikkerhetstjenesten som mindre viktig enn tidligere, men at utviklingen på dette området har svekket personellsikkerhetstjenestens preg av å være
EOS-tjeneste. I tillegg er det etablert andre rettssikkerhetsmekanismer (enn EOS-utvalget) som bidrar
til å ivareta den enkeltes rettigheter. Den foreslåtte
løsningen vurderes derfor som både forsvarlig og
ønskelig.
EOS-utvalgets kontroll omfatter i dag ikke virksomheten til den overordnede påtalemyndigheten. På
oppfordring fra Riksadvokaten har Evalueringsutvalget vurdert om også virksomheten til den integrerte
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påtalemyndigheten i PST burde unntas utvalgets
kontroll. Evalueringsutvalgets flertall har imidlertid
kommet til at dette ikke bør gjøres, mens et mindretall bestående av utvalgsmedlem Hætta, mener den
integrerte påtalemyndigheten i PST bør holdes utenfor EOS-utvalgets kontroll. Et samlet utvalg har
kommet til at hensynet til en politisk uavhengig påtalemyndighet tilsier at kontrollområdet ikke bør utvides til å omfatte overordnet påtalemyndighet.
Kontrollformer og -metodikk
EOS-utvalgets kontroll består i hovedsak av tre
kontrollformer: inspeksjoner, klagesaker og saker
som utvalget tar opp av eget tiltak. Evalueringsutvalget har gjennomført systematiske undersøkelser av
100 av EOS-utvalgets klagesaker og 100 eget tiltaksaker. Resultatene av disse undersøkelsene fremgår
av vedlegg 1 og 2.
Kort oppsummert har evalueringen vist at inspeksjonene er en viktig kilde for EOS-utvalget til kunnskap om tjenestenes virksomhet, og for utvalgets dialog med tjenestene. Videre utgjør inspeksjonene en
viktig plattform for den øvrige kontrollvirksomheten.
Adgangen til å foreta uanmeldte inspeksjoner er prinsipielt viktig, men bør brukes med skjønnsomhet.
Videre er det fremkommet at EOS-utvalget opererer med en lav terskel for å ta klagesaker til behandling. Muligheten til å få klager på EOS-tjenestenes
virksomhet behandlet av EOS-utvalget er av stor
betydning for befolkningens tillit til både EOS-tjenestene og kontrollen av dem, og denne praksisen bør
etter Evalueringsutvalgets syn videreføres.
EOS-utvalgets eget tiltak-saker, som ofte opprettes på bakgrunn av funn på inspeksjoner, synes å
være den delen av EOS-utvalgets virksomhet som
har størst betydning både for å avdekke krenkelser
mot enkeltpersoner og andre regelbrudd, og for kontrollens forebyggende effekt.
Evalueringen tyder imidlertid på at EOS-utvalget,
både i inspeksjonsvirksomheten og i eget tiltaksakene, har et sterkt fokus på tjenestenes behandling
av eller opptreden i enkeltsaker. Evalueringsutvalget
anerkjenner at et visst fokus på enkeltsaker er nødvendig, blant annet for å avdekke strukturelle eller
gjennomgående problemer i tjenestenes virksomhet,
og anbefaler at EOS-utvalget opprettholder en slik
«grunnsikring» bestående av minstefrekvenser for
inspeksjoner, stikkprøvekontroller og andre systematiske repeterende aktiviteter. Utover dette anbefales
EOS-utvalget å legge større vekt på egne tiltak-saker
og således utvikle en mer risikobasert kontrollmetodikk bestående av fokuserte og systematiske undersøkelser som har overordnede tema eller problemstillinger som utgangspunkt. Slike undersøkelser vil
være godt egnet til både å avdekke individuelle krenkelser, samt styrke den forebyggende effekten av
utvalgets kontroll, ved at tjenestene settes bedre i
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stand til å sette både egen oppfølging og EOS-utvalgets tilbakemeldinger i et bredere læringsperspektiv,
og implementere læringen i egen organisasjon.
Etter Evalueringsutvalgets syn er det nødvendig å
senke EOS-kontrollinstruksens minimumskrav til
antall inspeksjoner i enkelte av tjenestene, samt kravene til hva den enkelte inspeksjon skal inneholde. I
kombinasjon med forslagene om å ta saker om sikkerhetsklarering ut av kontrollområdet og innføre en
mer risiko- og temabasert kontrollmetodikk, vil
reduksjonen av antallet obligatoriske inspeksjoner gi
EOS-utvalget større frihet til å disponere egne kontrollressurser og bidra til å gjøre kontrollvirksomheten mer målrettet.
Til slutt vurderes det tvingende nødvendig at
EOS-utvalgets kontroll i fremtiden må kombinere
manuell kontroll med automatisert maskinell kontroll. Det betyr at nye metoder eller tilgang til nye
datakilder for EOS-tjenestene må legge inn automatisert maskinell kontroll allerede ved design. Slik
automatisert kontroll vil være spesielt relevant dersom tjenestene i større grad gis tilgang til store datamengder.
Oppnevning, sammensetning og organisering
Evalueringen har avdekket et behov for å styrke
EOS-utvalgets kompetanse, særlig på teknologi, men
også på det EOS-faglige området. Videre er det
påvist et behov for å styrke utvalgets kapasitet, og gi
rom for å etablere en mer målrettet kontrollmetodikk
og sterkere strategisk orientering. På bakgrunn av
dette foreslår Evalueringsutvalget for det første at
rekrutteringen av medlemmer til EOS-utvalget som
utgangspunkt bør skje gjennom mer åpne prosesser,
som sikrer at egnede kandidater med den riktige
kompetansen fanges opp. Videre mener Evalueringsutvalget at EOS-utvalgets størrelse på syv medlemmer bør fastholdes, og at bredden i den politiske
representasjonen er en styrke ved EOS-utvalgets
sammensetning. Likevel bør antallet medlemmer
med politisk bakgrunn, etter Evalueringsutvalgets
syn, reduseres til fire, for å gjøre plass til medlemmer
med henholdsvis sterk juridisk, teknologisk og EOSeller sikkerhetsfaglig innsikt. Det anbefales også at
sekretariatets teknologiske og EOS-faglige kompetanse styrkes. Evalueringsutvalget foreslår dessuten
at EOS-utvalgets leder engasjeres på heltid, for å
styrke utvalgets kapasitet, ledelse og strategiske
arbeid.
Rapportering, taushetsplikt og offentlighet
EOS-utvalgets meldinger har en viktig funksjon,
ved at de er hovedkanalen for synliggjøring av utvalgets kontroll med EOS-tjenestene. Meldingene må
imidlertid utformes og leses i lys av deres primærformål, som er å orientere Stortinget, som utvalgets opp-
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dragsgiver, om kontrollvirksomheten og dens resultater. Innenfor denne rammen tilsier hensynet til
andre potensielle lesergrupper som pressen og
befolkningen for øvrig at meldingene bør gi et så helhetlig og forståelig bilde av kontrollvirksomheten
som mulig.
Det beskyttelsesbehov som knytter seg til informasjonen EOS-tjenestenes besitter gjør at EOSutvalgets meldinger aldri vil kunne gi et fullstendig
bilde av kontrollvirksomheten. Opprettelsen av et
stortingsoppnevnt kontrollorgan var nettopp en anerkjennelse av at man befinner seg på et område der
verken Stortinget selv eller offentligheten kan gis
fullt innsyn. Som kompensasjon for dette ble et bredt
sammensatt utvalg gitt innsyn og i oppgave å kontrollere at tjenestene ikke misbruker sine fullmakter,
på Stortingets og befolkningens vegne.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget
i større grad enn i dag benytte særskilte meldinger til
Stortinget, slik at utvalgets årsmelding vil være mer
av overordnet og generell karakter. Dette vil også
være en naturlig følge dersom EOS-utvalget følger
Evalueringsutvalgets anbefaling om å anvende en
temabasert kontrollmetodikk.
For at kontrollen skal bidra til å styrke tilliten til
tjenestenes virksomhet, er det viktig at EOS-utvalget
formidler et helhetlig bilde av resultatene av kontrollvirksomheten. Også sider ved kontrollvirksomheten
som ikke resulterer i kritikk av tjenestene, bør dermed fremgå av årsmeldingene.
Øvrige spørsmål
Evalueringsutvalget anbefaler at EOS-utvalget
gis en ubetinget rett til innsyn i Etterretningstjenesten, men at innsynsretten i særlig sensitiv informasjon praktiseres slik at bare leder og nestleder utøver
denne retten.
Videre anbefaler Evalueringsutvalget at EOSutvalget fører kontroll med EOS-tjenestenes bruk av
kilder, og at utvalget gis tilgang til PSTs register for
kildeopplysninger, likevel slik at kilders identitet
skjermes så langt som mulig.
I tråd med internasjonale anbefalinger mener
Evalueringsutvalget at EOS-utvalget bør arbeide
med kontrollorgan i land som de norske EOS-tjenestene samarbeider med, for å utvikle prosesser der
kontrollorganene gjør hverandre oppmerksom på og
eventuelt anmoder hverandre om å undersøke tema
av felles interesse.

2.

Summary in English

The Evaluation Committee has found that the
oversight activities of the Norwegian Parliamentary
Intelligence Oversight Committee (the EOS Committee) have worked well in accordance with their
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original intentions. Over time, a mutual respect and
understanding has developed between the Committee
and the services. The Committee enjoys public confidence and is therefore helping to ensure that society
accepts the intelligence, surveillance and security
services (the EOS services). Nevertheless, the time
has now come to make certain adjustments in the
work and framework conditions of the EOS Committee.
These services are essential societal institutions.
Because of the nature of their duties, much of their
work must take place without public access. It is this
requirement for secrecy that gives rise to the need for
oversight. It is essential for the EOS Committee to
maintain a professional distance from the services
that it is overseeing.
The Evaluation Committee's main impression is
that the EOS Committee has done a good job and is a
very important part of society's overall oversight
system for the EOS services.
The Norwegian model of democratic oversight of
the EOS services grounded in parliament is internationally acknowledged as a good one.
Goal achievement
The evaluation has shown that the EOS Committee considers its main task to be to identify any violations of the rights of individuals that may occur
during the course of the services' activities. The evaluation also confirmed that the EOS Committee's
oversight has helped to identify such violations by all
of the EOS services.
In addition, it provided a number of examples
showing that the EOS Committee's oversight has a
preventive effect, i.e. that it has consequences beyond
the violations identified in individual cases. The evaluation indicates that the services respect the oversight of the EOS Committee, that the oversight of the
EOS Committee has a constraining effect on the services, and that the services take note of and learn
from the criticism put forward by the Committee.
Examples of this include changes made by the services in similar cases, changes to procedures or
practice, the development of new technical systems,
regulatory amendments or the development of new
regulations.
The evaluation has shown that the EOS Committee has only considered a small number of cases
which concern only the interests of society, but that
the Committee has given opinions on a number of
cases in which the central factor is individual interests of major social significance. These cases
include several that concern the relationship with the
press, and which focus on considerations of the
freedom of the press, freedom of expression and
protection of sources, as well as how the Norwegian
Police Security Service (PST) practice the prohibi-
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tion on processing of information based solely on a
person's ethnicity or national background, political,
religious or philosophical conviction, trade union
membership or information about health-related or
sexual matters.
The EOS Committee is an important element of
the overall oversight system to which the EOS services are subject, and, through the quality of its oversight activities, helps to increase confidence in the
activities of the services. However, the confidence of
the populace in the EOS services primarily depends
on the services themselves refraining from significantly infringing individual or social interests or
committing other serious violations of regulations.
The EOS Committee is clear that it cannot guarantee
that the services do not violate regulations. In the
Evaluation Committee's view, the EOS Committee
neither can nor should be assigned the role of guarantor for the activities of the services. The constitutional and parliamentary responsibility for ensuring that
the services comply with the relevant regulations
rests with the minister in charge of the services, and
it is primarily this minister's responsibility to ensure
that the overall oversight system is sufficient to
ensure that the services perform their duties in a satisfactory manner and do not misuse their authority.
The evaluation has given a clear impression that
the relationship between the EOS Committee and the
EOS services is currently characterised by mutual
respect and trust. The Evaluation Committee has
found no information to indicate nor formed any
impression that the EOS Committee has been taking
too much account of national security in its oversight
activities, or that the relationship between the Committee and the services is too close. Some of the EOS
services have pointed out that the Committee's
annual reports largely focus on criticism and negative
findings, do not present the EOS services' points of
view to any significant degree, and only to a limited
extent highlight the positive aspects of the services'
activities. In the Evaluation Committee's opinion, it
is not the task of the EOS Committee to acknowledge
the quality or effectiveness of the EOS services'
work. However, it is important that the EOS Committee presents a complete picture of the results of its
oversight activities, including the aspects of its oversight that do not uncover matters that warrant criticism. It is also important that the EOS Committee
does not become one-sided in its emphasis on considerations of data protection and due process protection. The evaluation indicates that, in recent years,
the services have become more likely to enter into
dialogue with the EOS Committee and to challenge
its views and criticisms. In the Evaluation Committee's view, constructive discussions can help to
improve quality, both of the oversight activities
themselves and of their effect on the services' activi-

ties. However, it is important for discussions to be
conducted in an orderly, open manner, for the services to make it clear if they decide not to follow the
recommendations of the EOS Committee, and for
any unresolved issues to be communicated to the
Storting.
The individual EOS services
The evaluation has confirmed that the Norwegian
Police Security Service (PST) is the service which is
subject to the most thorough oversight by the EOS
Committee, and that the EOS Committee has identified a number of violations of individuals' rights and
other violations of regulations through its oversight
activities in relation to this service. It has also been
demonstrated that the Committee's oversight has led
to improvements in aspects such as the service's procedures, internal guidelines and technical systems.
The Evaluation Committee recommends that, as a
minimum, the EOS Committee maintains its focus on
its oversight of PST, but that the Committee is given
more freedom to decide how to carry out its oversight; see below. The Evaluation Committee also
proposes some minor modifications to the description of the EOS Committee's oversight duties in relation to PST, including the proposal that the various
covert information collection methods should be subject to oversight along the same lines as the use of
covert coercive measures.
The EOS Committee's oversight of the Norwegian Intelligence Service was originally much less
intensive than its oversight of, for example, PST.
However, oversight of the Norwegian Intelligence
Service has become more extensive in recent years,
partly due to the increased cooperation between the
Norwegian Intelligence Service and PST and the
increase in the number of Norwegians abroad being
monitored by the service.2 The EOS Committee's
oversight of the Norwegian Intelligence Service
appears to the Evaluation Committee to be relevant
and effective. The Evaluation Committee has therefore proposed that the EOS Committee's oversight
duties in relation to the service be specified in line
with current practice. In light of technological
developments in the service, the Evaluation Committee has also proposed that the technology expertise of
both the Committee and the Secretariat be strengthened. It has also been pointed out that an implementation of the proposal to give the Norwegian Intelligence Service access to cable-borne information
would have enormous consequences for the over2.

See e.g. pages 10 and 30 of the EOS Committee's 2012 annual report. The EOS Committee's annual reports are available in digital format at http://eos-utvalget.no/norsk/arsmeldinger/
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sight system as a whole as well as for the EOS Committee's oversight activities.
The EOS Committee keeps a close eye on the personnel security activities of the Norwegian National
Security Authority (NSM), and has contributed to
uncovering violations of individuals' procedural
rights in connection with security clearance cases.
Nevertheless, the Evaluation Committee proposes
that security clearance cases be removed from the
EOS Committee's area of oversight; see below. The
EOS Committee's oversight currently covers the relevant aspects of NSM's technical activities, however,
such that this part of the oversight is limited and takes
the form of reporting and briefings rather than active
oversight activities on the part of the Committee. In
the Evaluation Committee's opinion, this aspect of
NSM's activities should receive more attention from
the EOS Committee in future. The Evaluation Committee has proposed that the EOS Committee's oversight activities in relation to NSM be specified, for
example with reference to oversight of the authority's
technical activities.
Personnel security activities is also the main
focus of oversight activities relating to the Norwegian Defence Security Agency (FSA), and the proposal to remove security clearance cases from the EOS
Committee's oversight area will also have an impact
here. However, the Committee also exercises relevant and effective oversight of the military counterintelligence service affiliated to the FSA, and of the
agency's investigations into activities that pose a
threat to security. It is proposed that this oversight
remain unchanged.
Oversight model
The evaluation has shown that the fact that the
EOS Committee is appointed by the Storting is primarily an advantage to the work of the Committee
and the current oversight model. In the Evaluation
Committee's view, it is obvious that the arrangement
of an oversight body appointed by the Storting
should continue. The fact that the oversight body is
appointed by the Storting and thereby operates at a
distance from the executive branch of government
gives it an independence that a government-appointed body would not have. The evaluation has also
shown that the EOS Committee's oversight helps to
make the Storting aware of important issues relating
to the activities of the EOS services, and the oversight far exceeds what the Storting itself, or a parliamentary committee, would have had the capacity and
expertise to carry out. The oversight arrangement
also attends to the need to keep classified information
within a restricted circle. However, the fact that the
EOS Committee is grounded in the Storting also
imposes certain limitations on the oversight, for
example that its activities are limited to oversight
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only because the Committee cannot pronounce binding decisions, and that the Committee is not to
monitor the effectiveness of the services' actions.
The evaluation has shown that the EOS Committee's capacity, within the current regulations and the
Committee's approach to its oversight assignment, is
being fully utilised. Social and technological
developments also indicate that the scope and complexity of the EOS services' activities will increase in
the time ahead. In the Evaluation Committee's opinion, the Storting-appointed oversight of the EOS
services should therefore be strengthened. The Evaluation Committee has considered it one of its tasks
to propose changes to the current committee model
that could help to increase the capacity of the EOS
Committee and make it better equipped to deal with
the challenges it will face in future. However, it is
clear that the committee model, and the fact that the
committee members are intended to perform the
duties of their office in addition to their ordinary fulltime jobs, limit the capacity of the EOS Committee.
It is difficult to envisage how the oversight could be
expanded much within the framework of the current
committee model. The Evaluation Committee has
therefore pointed out that if the Storting-appointed
oversight activities are to be increased to a greater
degree than has been proposed by the Evaluation
Committee, innovative thinking is required in relation to the oversight model as a whole.
In the Evaluation Committee's opinion, the limitations imposed by the fact that the EOS Committee
is appointed by the Storting and the need to strengthen oversight of the EOS services both indicate that
the EOS Committee's oversight should be seen as one
element in the overall system of oversight to which
the EOS services are subject. A well-functioning system of oversight is essential, not only to protect individual and collective interests, but also to ensure that
citizens and the general public continue to have confidence in the activities performed by the services
subject to oversight. It has not been part of the mandate of the Evaluation Committee to assess the content and quality of elements of the oversight system
other than the EOS Committee, but the Evaluation
Committee has highlighted certain aspects of the
overall oversight system that have become apparent
in the course of the evaluation process. One such
aspect is the fact that it is only PST's use of covert
coercive measures that requires prior authorisation
from an independent body (the courts), while the
methods used by the other services are approved
internally or by superiors. Furthermore, considerations for the EOS Committee's possibility to exercise
oversight indicates that the activities of the Intelligence Service should be regulated through more specific and generally available regulations. The evaluation has also shown that the EOS Committee is cur-
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rently the only body which is actually overseeing the
technical systems of the EOS services. Finally, it is
doubtful whether the overall system for oversight of
the activities of the EOS services satisfies the requirements that follow from the European Convention
on Human Rights (ECHR), Article 13 on the right to
an effective remedy, cf. in particular the description
provided in Appendix 4 of the requirements of the
Constitution and ECHR regarding subsequent oversight of the intelligence and security services. The
Evaluation Committee therefore recommends that a
broader evaluation be carried out to determine
whether the overall system of oversight to which the
EOS services are subject is adequate, both in terms of
satisfying the requirements that follow from our
international obligations and the oversight requirements resulting from the activities of the EOS services today and in future.
The Evaluation Committee also emphasises the
importance of ensuring that the need for oversight is
also assessed and integrated in any future processes
related to the development of the EOS services' authority and activities. This applies at a legislative
level, for example ensuring that the services' regulatory frameworks allow for oversight and evaluating
whether there is a need to change the regulations that
govern the EOS Committee, and at a technological
level, by ensuring that the needs and opportunities for
and facilitation of oversight are integrated in the processes related to the services' evaluation and implementation of new methods.
Area of oversight
In light of the great capacity challenges facing the
EOS Committee, a significant limitation of its area of
oversight is necessary if it is to maintain reasonable
oversight of the parts of the EOS services' activities
that most needs such oversight. It is therefore proposed that security clearance cases be removed from
the EOS Committee's oversight area, and that an evaluation be carried out to determine whether these
cases should be subject to oversight by another party.
The Evaluation Committee recognises that there are
weighty arguments against such a solution, but believes that the workload of the EOS Committee makes
it necessary to make some choices that are not necessarily ideal. This proposal does not mean that the
Evaluation Committee considers personnel security
services to have become less important, but that
developments in this area mean that personnel security services are now regarded less as an EOS service.
Other due process protection mechanisms have also
been established (in addition to the EOS Committee)
that contribute to safeguarding the rights of the individual. The proposed solution is therefore deemed to
be both reasonable and desirable.
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The oversight area of the EOS Committee does
not currently cover the activities of the superior prosecuting authority. In response to a request from the
Director General of Public Prosecutions, the Evaluation Committee has considered whether the activities
of the prosecuting authority integrated in PST should
be exempted from oversight by the Committee.
However, the majority of the Evaluation Committee
has decided that they should not, while a minority,
consisting of committee member Hætta, believes that
the prosecuting authority integrated in PST should be
exempted from oversight by the EOS Committee.
The Committee unanimously concluded that in order
to ensure the political independence of the prosecuting authority, the area of oversight should not be
extended to include the superior prosecuting authority.
Types and methods of oversight
The EOS Committee's oversight mainly consists
of three types of activities: inspections, complaint
cases and cases raised by the Committee on its own
initiative. The Evaluation Committee has systematically reviewed 100 of the EOS Committee's complaint cases and 100 cases that the Committee raised
on its own initiative. The results of these reviews are
found in appendices 1 and 2.
To summarise, the evaluation has shown that the
inspections are important to the EOS Committee as a
source of knowledge about the activities of the services and as a basis for the Committee's dialogue with
the services. The inspections also form an important
basis for other types of oversight activities. The authority to make unannounced inspections is important
in principle, but should be used judiciously.
It has also become apparent that the EOS Committee has a low threshold for considering complaints. The opportunity to have complaints regarding the activities of the EOS services considered by
the EOS Committee is important both to the confidence of the populace in the EOS services and to the
oversight of these services, and it is the Evaluation
Committee's opinion that this practice should continue.
The cases raised by the EOS Committee on its
own initiative, which are often raised on the basis of
findings made during inspections, seems to be the
most important aspect of the EOS Committee's activities when it comes to identifying violations against
individuals and other regulatory violations, as well as
in terms of the preventive effect of the oversight.
However, the evaluation indicates that the EOS
Committee, both in its inspection activities and in
connection with the cases it raises on its own initiative, has a strong focus on the services' handling of or
course of action in individual cases. The Evaluation
Committee recognises that a certain focus on indivi-
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dual cases is necessary, among other things in order
to identify structural or pervasive problems in the
activities of the services, and recommends that the
EOS Committee maintain this kind of 'basic security',
involving a minimum frequency of inspections, spot
checks and other systematically repeated activities.
In addition, it is recommended that the EOS Committee focus more on cases raised on its own initiative,
thereby developing a more risk-based oversight method consisting of focused and systematic investigations based on general topics or issues. Such investigations will be particularly well suited to identifying
individual violations and improving the preventive
effect of the Committee's oversight by putting the
services in a better position to put the results of their
own follow-up and feedback from the EOS Committee into a broader learning perspective and to implement learning in their own organisations.
In the Evaluation Committee's opinion, it is
necessary to lower the minimum requirement regarding the number of inspections set out in the Directive relating to Oversight of the Intelligence, Surveillance and Security Services for some of the services, as well as the requirements as to what each
inspection should contain. Combined with the proposals to remove security clearance cases from the area
of oversight and introduce more risk-based and thematic oversight methods, a reduction in the number
of compulsory inspections would give the EOS Committee greater freedom to control its oversight resources and help to make its oversight activities more targeted.
Finally, it is deemed to be imperative that the
EOS Committee combines manual oversight with
automated electronic checks in its oversight activities in future. This means that new methods or access
to new data sources for the EOS services must incorporate automated electronic checks already in the
design phase. Such automated checks will be particularly relevant if the services are given more access to
large volumes of data.
Appointment, composition and organisation
The evaluation has identified a need to strengthen
the expertise of the EOS Committee, particularly in
terms of technology, but also in the field of intelligence, surveillance and security work. It has also
demonstrated a need to increase the capacity of the
Committee, and to allow for the establishment of a
more targeted oversight method and improved strategic orientation. Based on the above, the Evaluation
Committee proposes that the members of the EOS
Committee should, in principle, be recruited through
more open processes in order to ensure that suitable
candidates with the right expertise are identified. The
Evaluation Committee is also of the opinion that the
size of the EOS Committee, i.e. seven members,
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should be retained, and that the broad range of political positions represented is an advantage. However,
the Evaluation Committee is of the opinion that the
number of members from a political background
should be reduced to four in order to make room for
members with greater expertise in the fields of law,
technology and EOS/security matters. It is also
recommended that the Secretariat's technology and
EOS expertise be strengthened. The Evaluation
Committee also proposes making the Chair of the
EOS Committee a full-time position in order to
increase the Committee's capacity and strengthen its
management and strategic work.
Reporting, duty of secrecy and public disclosure
The EOS Committee's reports have an important
function in that they are the main channel for highlighting the Committee's oversight of the EOS services. However, these reports must be prepared and
read in light of their primary purpose, which is to
inform the Storting, as the Committee's client, of the
oversight activities and their results. Within this limitation, consideration for the interests of other potential groups of readers, such as the press and the general public, indicate that the reports should provide as
comprehensive and comprehensible a picture as possible of the oversight activities.
The need to protect the information possessed by
the EOS services means that the EOS Committee's
reports can never provide a complete picture of its
oversight activities. The creation of a Stortingappointed oversight body was in fact an acknowledgement that this is an area where neither the Storting
nor the general public can be given full access. To
compensate for this, a broadly composed committee
was given access and tasked with ensuring, on behalf
of the Storting and the general public, that the services do not misuse their authority.
In the Evaluation Committee's opinion, the EOS
Committee should prepare more special reports to the
Storting and let the annual report be of a more general
nature. This will also be a natural consequence if the
EOS Committee follows the Evaluation Committee's
recommendation to apply a thematic oversight method.
In order to ensure that the oversight activities help
to increase confidence in the activities of the services, it is important that the EOS Committee imparts a
comprehensive picture of the results of its oversight
activities. This means that aspects of the oversight
activities which do not result in criticism of the services should also be mentioned in the annual reports.
Other issues
The Evaluation Committee recommends that the
EOS Committee be given an unconditional right of
access to information about the Intelligence Service,
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but that the right of access to particularly sensitive
information should in practice be exercised only by
the Chair and Deputy Chair.
Furthermore, the Evaluation Committee recommends that the EOS Committee should oversee the
EOS services' use of sources, and that the Committee
should be given access to PST's register of source
information, but in such a way that the identity of
sources is protected to the greatest possible extent.
In line with international recommendations, the
Evaluation Committee believes that the EOS Committee should cooperate with oversight bodies in
countries with which the EOS services cooperate to
develop processes whereby the oversight bodies
make each other aware of topics of common interest,
and, if relevant, ask each other to investigate them.

I
1.

Om evalueringen
Bakgrunnen for evalueringen

Behovet for systematisk evaluering av EOSloven ble påpekt allerede ved EOS-kontrollovens tilblivelse.3
I årene 2000–2001 gjennomførte Stortinget en
evaluering som i stor grad var basert på en egenevaluering utført av utvalget selv.4 EOS-utvalgets vurderinger ble forelagt kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse, og sammen med presidentskapets
merknader ble utvalgets brev og komiteens uttalelse
publisert i Innst. S. nr. 225 (2000–2001). Samtlige
instanser konkluderte med at utvalgets kontroll med
EOS-tjenestene, slik den var beskrevet i utvalgets
årsmeldinger og evalueringsuttalelsen, måtte sies å
ha oppfylt de intensjoner Stortinget hadde da loven
og instruksen ble vedtatt i 1995, og kontrollformålene slik de er angitt i loven § 2. Stortingets presidentskap så derfor ikke behov for materielle endringer i
måten utvalget arbeidet på eller i regelverket. På bakgrunn av EOS-utvalgets egenevaluering ble følgende
problemstillinger særskilt drøftet, uten at drøftelsene
førte til konkrete endringsforslag:
–
–
–
–
3.

4.

Skillet mellom etterfølgende kontroll og innsyn i
pågående saker.
EOS-utvalgets rett til innsyn i E-tjenesten.
Adgangen til å oversende gradert informasjon til
Stortinget.
Avgrensningen av EOS-utvalgets kontrollområde mot den overordnede påtalemyndighet.
Se NOU 1994:4, Kontrollen med «de hemmelige tjenester»,
side 40 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994), Om lov om kontroll
med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, side
12.
Se brev 8. juni 2000 fra presidentskapet og svarbrev 29. november 2000 fra EOS-utvalget, gjengitt i Innst. S. nr. 225
(2000–2001).

–
–
–

Behovet for konkretisering av adgangen til uanmeldte inspeksjoner.
Bruk av sakkyndige.
EOS-utvalgets og sekretariatets sammensetning
og størrelse.

Etter dette har EOS-utvalget ikke vært gjenstand
for noen helhetlig evaluering. I 2009 foreslo imidlertid utvalget selv flere endringer i EOS-loven og
instruksen i et brev til Stortinget. De fleste av forslagene ble fulgt opp, se Innst. O. nr. 72 (2008–2009)
(lovendringene) og Innst. S. nr. 228 (2008–2009)
(instruksendringene). Endringene er nærmere omtalt
i kapittel 17.2 om EOS-utvalgets kontroll generelt.
Selv om EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene ikke tidligere har vært gjenstand for noen
ekstern helhetlig evaluering, har utvalgets virksomhet likevel vært underlagt ulike former for vurdering
i perioden etter opprettelsen i 1996.
EOS-utvalget har opplyst at de årlig gjennomfører intern evaluering av sin årsplan for inspeksjoner,
basert på egne erfaringer samt tilbakemeldinger fra
Stortinget. I tillegg foretar utvalget løpende vurderinger av egne arbeidsmetoder, blant annet på grunnlag
av utviklingen i tjenestenes arbeid og metoder, den
teknologiske utviklingen samt endringer i de juridiske rammene for tjenestene.
EOS-utvalgets årlige rapportering til Stortinget
utgjør også en form for evaluering. Ved avlevering
av årsmeldingen har utvalget møter med kontroll- og
konstitusjonskomiteen og med stortingspresidenten.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer deretter
med merknader til Stortinget som gir retningslinjer
for utvalgets kontroll. Årsmeldingen debatteres i
Stortinget i plenum.
Den første henvisningen i offentlige dokumenter
til denne evalueringen av EOS-utvalget finnes i
Innst. 376 S (2012–2013), der kontroll- og konstitusjonskomiteen uttrykte følgende på side 3-4:
«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Fremskrittspartiet, vil for øvrig at en rekke punkter
må gjennomgås og drøftes og vil sende brev til Stortingets presidentskap om dette.
Områdene som flertallet ønsker det skal bli sett
nærmere på, omfatter bl.a.:
–
–

–

EOS-utvalget bør ha ubegrenset adgang til å
kreve innsyn i alle dokumenter utvalget måtte
mene er relevante.
At prinsippet om at etatene selv kan bestemme
overfor utvalget hvorvidt dokumenter kan aveller nedgraderes, kan innebære en potensiell
begrensning i EOS-utvalgets rapporteringsmuligheter.
De hemmelige tjenestenes forhold til sivile informanter, hva angår forhold som rutiner for hvem
som velges som slike informanter, hvordan de
velges.
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–
–

Bruk av personer som tidligere har virket i EOStjenestene og antas å kunne være bistandspersoner.
At alle enheter i Forsvaret som driver med etterretning følger lovgrunnlaget som E-tjenesten for
øvrig forholder seg til, inkludert etterretningsloven.

Flertallet mener at presidentskapet på egnet måte
må gjennomgå disse problemstillingene. Komiteens
medlemmer fra Fremskrittspartiet tar til orientering
at flertallet vil henvende seg til Stortingets presidentskap for å be presidentskapet gjennomgå enkelte forhold knyttet til EOS-utvalgets virksomhet og rammer
for kontrollen. Disse medlemmer anser en slik henvendelse for å være et anliggende for de involverte
partigrupper og har ingen ytterligere kommentarer til
en slik henvendelse.»
Etter dette ba kontroll- og konstitusjonskomiteen
i brev 3. juni 2013 til Stortingets presidentskap om en
gjennomgang av EOS-utvalget. I brevet ble følgende
problemstillinger fremhevet:
«At EOS-utvalget bør ha ubegrenset adgang til å
kreve innsyn i alle dokumenter utvalget måtte mene
er relevante. I dag har EOS-utvalget ikke hjemmel til
å kreve innsyn i departementenes interne dokumenter, selv om utvalget måtte mene at de er relevante for
kontrollen. Dette innebærer en potensiell begrensing
i EOS-utvalgets kontrollmulighet. Hvem skal foreta
den endelige vurderingen av i hvilken grad det er
nødvendig med innsyn i slike opplysninger? Bør det,
i de tilfeller det oppstår tvil eller uenighet mellom utvalget og tjenesten om utvalgets innsynsrett, for eksempel gis EOS-utvalget en rett til å bringe spørsmålet inn for Stortinget?
At prinsippet om at etatene selv kan bestemme
overfor utvalget hvorvidt dokumenter kan av- eller
nedgraderes, kan innebære en potensiell begrensing i
EOS-utvalgets rapporteringsmuligheter. Gjennom
EOS-loven § 9 tredje ledd har EOS-utvalget mulighet
til å be om av- eller nedgradering av dokumenter,
men «[h]vis utvalget er i tvil om graderingen av opplysninger i uttalelse eller meldinger, eller mener at
av- eller nedgradering bør skje, forelegger det spørsmålet for vedkommende etat eller departement. Forvaltningens avgjørelse er bindende for utvalget». At
etatene selv kan bestemme overfor utvalget hvorvidt
dokumenter kan av- eller nedgraderes, innebærer en
potensiell begrensing i EOS-utvalgets kontrollmulighet, ved at det er etatene og ikke utvalget som har siste ord i en uenighet.
At alle enheter i Forsvaret som driver med etterretning følger lovgrunnlaget som E-tjenesten for øvrig forholder seg til, inkludert etterretningsloven. De
ulike våpengrenene i Forsvaret har egne etterretningsbataljoner, men har i praksis ikke vært underlagt samme kontroll som de ordinære hemmelige tjenestene. Hærens etterretningsbataljon ble som kjent
kontrollert etter et konkret tips, ikke etter regulære
kontroller fra EOS-utvalget. Presidentskapet bør vurdere hvordan disse tjenestene bedre og mer rutinemessig kan innlemmes i den ordinære kontrollen av
de hemmelige tjenestene enn i dag.
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Bruk av personer som tidligere har virket i EOStjenestene som bistandspersoner. I dag er det begrensinger på hvem EOS-utvalget kan benytte seg av i
kontrollen av de hemmelige tjenestene. Tidligere ansatte i de hemmelige tjenestene kan for eksempel
ikke antas som bistandspersoner. Vi ber Presidentskapet vurdere om dette fortsatt er en hensiktsmessig
begrensing, eller om kontrollen av de hemmelige tjenestene kan bli bedre om denne begrensingen oppheves.
De hemmelige tjenestenes forhold til sivile informanter, hva angår forhold som rutiner for hvem som
velges som slike informanter, hvordan de velges mv.
De hemmelige tjenestenes bruk av sivile informanter er i liten grad behandlet som selvstendig problemstilling i et kontrollperspektiv. Presidentskapet
bes å vurdere hvorvidt det bør utvikles bedre rutiner
for kontroll av – og dermed grunnlag for – hvordan
informanter velges, hva slags sikkerhet som gjelder
for sivile informanter under og etter deres virke, hva
slags kompensasjon de har rett til i arbeid, og hvilke
rettigheter som gjelder for informanter i ettertid.»
Denne prosessen ble fulgt opp av EOS-utvalget
selv, som i brev 13. november 2013 til Stortingets
presidentskap ba om en vurdering av om det burde
foretas en ekstern fremtidsrettet evaluering av utvalgets virksomhet.
Også på internasjonalt nivå har behovet for evaluering av kontrollen med etterretnings- og sikkerhetstjenestene vært fremhevet. Blant annet anbefalte
Europarådets menneskerettighetskommisær i 2014 at
det rettslige og institusjonelle rammeverket for tilsyn
med etterretnings- og sikkerhetstjenestene bør evalueres jevnlig, herunder tilsynsorganenes mandat,
effektivitet, undersøkelsesmetodikk, kompetanse og
verktøy for tilgang til gradert informasjon, evne til å
beskytte informasjonen, betydningen av ny teknologi, relasjon til andre tilsynsmyndigheter og rapportering og kommunikasjon med offentligheten5. Evalueringsutvalgets gjennomgang av det internasjonale
materialet på området tyder på at det bare er Belgia
og Nederland som har publisert materiale som tilsier
at slike evalueringer er gjennomført. Den nederlandske evalueringen er omtalt i kapittel 25.2.3 om andre
lands kontrollsystemer.
2.

Evalueringsutvalgets mandat og
sammensetning

Ved vedtak i Stortingets presidentskap 27. mars
2014 ble følgende personer oppnevnt som medlemmer av et utvalg til evaluering av EOS-utvalget:
–

Leder: Bjørn Solbakken, daværende førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Haugesund

5.

Europarådets menneskerettighetskommisær: Democratic
and effective oversight of national security services, 2015,
anbefaling nr. 23, side 14–15.
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–
–
–
–
–

Torgeir Hagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Hamar
Eva Jarbekk, advokat og leder for Personvernnemnda, Oslo
Ellen Katrine Hætta, politimester i Øst-Finnmark, Kirkenes
Grethe Fossli, avdelingsleder i LO, Oslo
Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal,
Ålesund

I brev 4. juni 2014 fra Stortingets presidentskap
ble Evalueringsutvalget gjort oppmerksom på at kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde uttalt følgende
i Innst. 159 S (2013–2014):

Evalueringsutvalget ble gitt følgende mandat:

–

«Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-loven) med tilhørende instruks trådte i kraft i 1995. I samsvar med lovens § 1 ble det samtidig opprettet et EOS-utvalg til
å kontrollere etterretnings-, overvåkings og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning
eller under styring av eller på oppdrag fra denne. I tiden etter 1995 er det foretatt enkelte justeringer i
EOS-regelverket, men det er nå ønskelig med en bredere evaluering og fremtidsrettet vurdering av EOSutvalgets arbeid og rammebetingelser.
Formålet med EOS-utvalgets arbeid er angitt i
EOS-loven § 2. Utvalget bes om å undersøke om den
etablerte kontrollmodellen har fungert på en slik måte at målene er oppnådd. I den utstrekning målene
helt eller delvis ikke er oppnådd, bes utvalget komme
med forslag til hvordan målene i større grad kan nås.
Uavhengig av måloppnåelse, bes det foretatt en vurdering av behovet for en forbedring av regelverket.
Herunder bes utvalget komme med forslag til endringer som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten til
EOS-utvalgets arbeid og som samtidig tar høyde for
den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen.
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avga
sommeren 2013 innstilling om EOS-utvalgets årsmelding for 2012, se Innst. 376 S (2012–2013). I innstillingen har komiteens flertall pekt på behovet for å
se nærmere på fem konkrete problemstillinger knyttet til EOS-utvalgets arbeid:
–

–
–
–

I hvilke grad har begrensningen i EOS-utvalgets
adgang til å kreve innsyn i dokumenter og forvaltningens rett til å ta den endelige avgjørelsen
om innsyn representert et hinder for utvalgets
arbeid, og eventuelt på hvilken måte?
Er det etterretningsenheter i Forsvaret som i større grad bør underlegges en ordinær kontroll av
EOS-utvalget? Hvordan kan dette i så fall skje?
I hvilken utstrekning bør EOS-utvalget uhindret
kunne benytte personer som tidligere har virket i
EOS-tjenesten som kilder?
Er det behov for særlige regler om sivile informanter, herunder hvordan sivile informanter
benyttes og hvordan EOS-utvalget kan kontrollere denne bruken?

Alle forslag som går ut på endring av EOS-loven
eller EOS-instruksen bes begrunnet med konkrete
forslag til regelendringer.
Større endringsforslag bør også inneholde en
drøftelse av de økonomiske og administrative
konsekvenser.»

«Komiteen ber om at det nye utvalget som skal
evaluere EOS-utvalget blir gitt i oppgave å drøfte følgende forhold:
–

–
–

Gjennomgang av EOS-utvalgets mandat og verktøy
Struktur for samarbeidet mellom EOS-utvalget
og de hemmelige tjenestene
Norges mulighet for kontroll av de hemmelige
tjenesters forvaltning av personvernet, og
næringslivets data- og informasjonssikkerhet
Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av
fremmede staters overvåking av norske borgere»
Om dette uttalte presidentskapet at:

«Presidentskapet mener mandatet som ble fastsatt
27. mars 2014 i det alt vesentlige dekker de fleste forhold komiteen her har pekt på, og at det derfor ikke
er påkrevd med noen formell utvidelse av mandatet.
Presidentskapet finner det likevel naturlig å gjøre utvalget oppmerksom på komiteens innstilling. Når det
gjelder siste punkt i komiteens merknad antar presidentskapet at den ikke bør omfattes av mandatet for
evalueringsutvalget.»
Ved beslutning 27. november 2014 kom presidentskapet med følgende tilføyelse til Evalueringsutvalgets mandat:
«For så vidt gjelder taushetsplikt og tilgang til
taushetsbelagt informasjon fra EOS-tjenestene for
evalueringsutvalgets og dets sekretariat, gjelder de
samme rettslige rammer for evalueringsutvalget og
sekretariatet som for EOS-utvalget.
Det legges herunder til grunn at utvalget i sitt arbeid ikke har behov for innsyn i særlig sensitiv informasjon mottatt fra samarbeidende tjenester, opplysninger om norske eller utenlandske kilder, informasjon om sensitiv metodebruk og sensitiv
operasjonsinformasjon. Slik informasjon er derfor
unntatt innsyn for utvalgets medlemmer. Dersom utvalget mener det er behov for slik informasjon skal
en anmodning forelegges Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet.
Evalueringsutvalgets ferdige arbeid skal fremstilles slik at det i sin helhet kan gjøres offentlig. Før rapporten offentliggjøres, skal utvalget konsultere tjenestene dersom det er tvil om deler av rapporten
inneholder sikkerhets gradert informasjon.»
Ved lov 13. februar 2015 nr. 10 (i kraft samme
dag) ble det presisert at Evalueringsutvalget «har rett
til å innhente opplysninger uten hinder av taushetsplikten i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med
etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 9
første ledd», se loven § 1. Av § 2 fremgår det at
«medlemmene av evalueringsutvalget og enhver som
utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushets-
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plikt», men at «taushetsplikten er ikke til hinder for
at utvalget avgir en ugradert evalueringsrapport til
Stortinget». Loven er nærmere omtalt i Innst. 134 L
(2014–2015).
I brev 19. februar 2015 fra Stortingets presidentskap til Evalueringsutvalget opplyste presidentskapet
at det var blitt oppmerksom på at det var reist spørsmål om hvorvidt temaet «hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av
norske borgere» likevel burde inngå i Evalueringsutvalgets mandat. Presidentskapet ga uttrykk for at det
ikke hadde noen innvendinger mot at mandatet suppleres med nevnte tema, og ba om Evalueringsutvalgets synspunkter på dette – herunder en eventuell
hensiktsmessig presisering av temaet. Evalueringsutvalget svarte følgende i brev 24. februar 2015 til presidentskapet:
«Evalueringsutvalget har fått i oppdrag å evaluere
EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser, samt belyse enkelte konkrete problemstillinger knyttet til
EOS-utvalgets arbeidsområder. Evalueringsutvalget
er videre bedt om å ta høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen i sitt arbeid. Et sentralt tema for Evalueringsutvalget vil dermed bli å
vurdere hvilke konsekvenser de senere års utvikling
av nye muligheter for overvåking, og intensivering
av EOS-tjenestenes samarbeid med hverandre og
med utenlandske tjenester, bør få for EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser. På denne bakgrunn finner Evalueringsutvalget det naturlig å behandle de
aspekter ved det ovennevnte temaet som har en naturlig tilknytning til EOS-utvalgets mandat og kontrollområde, evt. til spørsmål om det bør gjøres endringer
i dette.»
Evalueringsutvalgets sekretærer har vært jurist og
politiadvokat Ingvild Bruce (i 50 prosent stilling
frem til 31.08.15 og deretter i 100 prosent stilling
frem til 31.12.15), seniorrådgiver Vegard Valther
Hansen (i 50 prosent stilling frem til 31.12.15), jurist
og seniorrådgiver Marianne Aasland Kortner (i 100
prosent stilling fra 01.05.15 til 31.08.15 og deretter i
50 prosent stilling frem til 01.03.16) og seniorrådgiver Bjørn Arne Steine (utlånt fra Stortinget i perioden
01.10.15 til 01.03.16). Sekretariatet har også hatt
bistand fra statsviter Lars Sutterud i forbindelse med
gjennomgangen av saker hos EOS-utvalget, presentert i vedlegg 1 og 2.
Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige har vært
avdelingsleder Einar Lunde, som har avgitt rapporten
publisert som vedlegg 3.
Videre har professor Erling Johannes Husabø
utredet spørsmål om forholdet mellom EOS-utvalgets kontroll og Norges menneskerettslige forpliktelser, og hans utredning er publisert som vedlegg 4.

21

3.

Evalueringsutvalgets forståelse av
mandatet

Etter Evalueringsutvalgets oppfatning forutsetter
det mandatet som er gjengitt ovenfor at EOS-utvalget
som parlamentarisk oppnevnt kontrollorgan skal
bestå, og fortsatt drive en uavhengig og etterfølgende
legalitetskontroll. Med dette som utgangspunkt har
utvalget følgende forståelse av mandatet og det oppdraget som er gitt.
Mandatet innledes med en kort redegjørelse for
vedtakelsen av EOS-kontrolloven i 1995 og den
etterfølgende etableringen av EOS-utvalget. Deretter
påpekes det at det, siden den gang, er foretatt enkelte
justeringer i EOS-regelverket, men at det nå er
ønskelig med
«en bredere evaluering og fremtidsrettet vurdering av EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser».
Dette utsagnet inneholder, etter Evalueringsutvalgets oppfatning, to viktige presiseringer. For det første defineres gjenstanden for utvalgets evaluering
som EOS-utvalgets «arbeid» og «rammebetingelser». Evalueringsutvalget legger til grunn at EOSutvalgets «arbeid» omfatter de delene av kontrollvirksomheten som utvalget selv styrer, det vil si blant
annet utvalgets metodikk, interne organisering og
disponering av tildelte ressurser. Som «rammebetingelser» definerer Evalueringsutvalget eksterne faktorer med betydning for kontrollvirksomheten, som
EOS-utvalget ikke selv rår over.6 Dette er for eksempel lov- og instruksverk som utvalget er bundet av,
budsjettrammer og andre føringer eller begrensninger satt av Stortinget som oppdragsgiver.
For det andre gir utsagnet Evalueringsutvalget to
selvstendige oppgaver (som henger nært sammen):
det skal foreta henholdsvis en «evaluering» og en
«fremtidsrettet vurdering». Denne delingen reflekteres også i mandatets videre beskrivelse av Evalueringsutvalgets oppdrag, der det blant annet heter:
«Utvalget bes undersøke om den etablerte kontrollmodellen har fungert på en slik måte at målene [i
EOS-loven § 2] er oppnådd. I den utstrekning målene
helt eller delvis ikke er oppnådd, bes utvalget komme
med forslag til hvordan målene i større grad kan nås.»
Den første setningen relaterer seg til evalueringsdelen av oppdraget, og legger opp til en tilbakeskuende undersøkelse av om EOS-utvalgets arbeid
og rammebetingelser har ført til at målene i EOSkontrolloven § 2 er nådd. Den andre setningen relaterer seg til den fremtidsrettede vurderingen mandatet
etterspør, og ber utvalget komme med forslag til end6.

Mandatet fremhever behovet for en selvstendig evaluering
av regelverket som gjelder for EOS-utvalget, og dette anses
altså som en del av EOS-utvalgets rammebetingelser.
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ringer som gjør at målsettingene eventuelt i større
grad kan nås. Utvalget anser som nevnt dette som to
selvstendige deler av oppdraget og mener at en ren
evaluering av om målene med et så vidt betydningsfullt, omfattende og kostnadskrevende tiltak som
opprettelsen av EOS-utvalget er nådd, har samfunnsmessig verdi i seg selv. Den viktigste hensikten med
evalueringsdelen av oppdraget er likevel, etter Evalueringsutvalgets oppfatning, å etablere et grunnlag
for den fremtidsrettede vurderingen av om og eventuelt hvilke endringer som bør gjøres i EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser for at utvalget skal
kunne oppfylle kontrolloppgavene i tiden som kommer.
Evalueringsutvalgets mandat ber om en evaluering og ikke en gransking. Dette innebærer at utvalget ikke har vurdert konkrete saks-, årsaks- eller
ansvarsforhold,7 men foretatt en helhetlig kartlegging, analyse og vurdering av EOS-utvalgets arbeid i
lys av målsettingene i EOS-kontrolloven § 2.8
Mandatet angir ikke noe konkret formål med Evalueringsutvalgets oppdrag, men i lys av de ovenfor
siterte formuleringer legger Evalueringsutvalget til
grunn at det overordnede formålet med evalueringen
er å bidra til at EOS-utvalgets kontroll blir best
mulig, det vil si i størst mulig grad fører til realisering
av de målsettingene som er satt i EOS-loven § 2. I
tvilsspørsmål har Evalueringsutvalget lagt dette formålet til grunn ved tolkningen av mandatet.
Den resterende delen av Evalueringsutvalgets
mandat relaterer seg i hovedsak til den fremtidsrettede vurderingen utvalget er bedt om å foreta. Det
presiseres at:

menter i den fremtidige vurderingen. Utsagnet forstås dermed som en særlig oppfordring til å komme
med forslag som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten i EOS-utvalgets arbeid. Dette medfører at den
tilbakeskuende evalueringen også må ha et visst
fokus på kvalitet og effektivitet, for slik å kunne
avdekke et eventuelt forbedringspotensial.
Ifølge mandatet skal forslagene om endringer
som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten i EOSutvalgets arbeid også ta
«…høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen».
Utvalget har fulgt denne oppfordringen ikke bare
i forbindelse med vurderingen av kvalitet og effektivitet, men også på generelt grunnlag. Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen som har funnet
sted siden EOS-utvalget ble etablert, bør få konsekvenser for EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser.9
Som redegjort for i kapittel 2, ba kontroll- og konstitusjonskomiteen i juni 2014 om at også følgende
problemstillinger skulle behandles av Evalueringsutvalget:10
–
–
–
–

«Uavhengig av måloppnåelse, bes det foretatt en
vurdering av behovet for en forbedring av regelverket.»
Dette forstås slik at vurderingen av EOS-regelverket ikke bare skal knyttes til det forbedringsbehovet som evalueringen eventuelt avdekker, men at
endringer også kan foreslås på annet grunnlag.
Deretter heter det i mandatet:
«Herunder bes utvalget komme med forslag til
endringer som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten til EOS-utvalgets arbeid…»
Sett i sammenheng med setningen foran, kan
denne formuleringen tilsi at vurderingen av om kvaliteten og effektiviteten i EOS-utvalgets arbeid kan
økes, bare skal resultere i forslag om regelverksendringer. Utvalget finner det imidlertid like naturlig å
anse kvalitet og effektivitet som selvstendige ele-

Evalueringsutvalget er enig med Stortingets presidentskap i at de tre første punktene i det vesentlige
dekkes av Evalueringsutvalgets opprinnelige mandat. Utvalget har imidlertid ikke funnet grunn til å
fokusere særskilt på næringslivets data- og informasjonssikkerhet, eller «de hemmelige tjenesters» forvaltning av denne, men har gått grundig inn i EOSutvalgets kontroll med NSMs virksomhet, herunder
den delen av virksomheten som tar sikte på å beskytte
norsk næringsliv.
Etter en dialog med presidentskapet ble det
besluttet at Evalueringsutvalget skulle behandle de
aspekter ved problemstillingen nevnt i fjerde punkt
«som har en naturlig tilknytning til EOS-utvalgets
mandat og kontrollområde, eventuelt til spørsmål om
det bør gjøres endringer i dette». Problemstillingen er
9.

7.

8.

For mer om granskingsbegrepet, se NOU 2009:9, Lov om
offentlige undersøkelseskommisjoner, kapittel 17.
For mer om evalueringer, se Finansdepartementet: «Veileder
til gjennomføring av evalueringer» (2005).

Gjennomgang av EOS-utvalgets mandat og verktøy
Struktur for samarbeidet mellom EOS-utvalget
og de hemmelige tjenestene
Norges mulighet for kontroll av de hemmelige
tjenesters forvaltning av personvernet, og
næringslivets data- og informasjonssikkerhet
Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av
fremmede staters overvåking av norske borgere

10.

Se også Europarådets menneskerettighetskommisær: Democratic and effective oversight of national security services,
2015, anbefaling nr. 18 og 19, side 14.
Se Innst. 159 S (2013–2014) og brev 4. juni 2014 fra Stortingets presidentskap til Evalueringsutvalget.
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derfor analysert, og utvalgets vurderinger fremgår av
kapittel 41.
Til spørsmålet om Evalueringsutvalgets rett til
innsyn, som foranlediget presidentskapets tillegg til
utvalgets mandat 27. november 2014 og særloven 13.
februar 2015 nr. 10,11 har Evalueringsutvalgets
standpunkt siden oppstarten av utvalgets arbeid vært
at utvalget måtte gis fullstendig innsyn i EOS-utvalgets virksomhet, og dermed ha den samme retten til
innsyn i gradert informasjon som det EOS-utvalget
har. Etter Evalueringsutvalgets syn er dette det
samme som nå følger av nevnte tillegg til mandatet
og av særloven.
4.

Utgangspunkter, avgrensninger og
fremgangsmåte

4.1.

Evalueringsteoretiske utgangspunkter

Alle offentlige tiltak og virksomheter er underlagt
evalueringsplikt.12 På bakgrunn av dette ga Finansdepartementet i 2005 ut en «Veileder til gjennomføring
av evalueringer», og i 2009 ga Justisdepartementet ut
veilederen «Evaluering av lover». Verken evalueringsplikten eller veilederne gjelder direkte for denne
evalueringen av det stortingsoppnevnte EOS-utvalget, men de har gitt nyttig informasjon om evalueringsteknikk generelt og lovevalueringer spesielt.
En evaluering kan defineres som «en systematisk
datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt,
pågående eller avsluttet aktivitet».13 Evalueringer
skiller seg dermed fra såkalte «granskinger», som har
som formål å utrede saksforhold med sikte på å klarlegge hendelsesforløp, ta stilling til årsaksforhold og
eventuelt foreslå endringer.14
I teorien deles evalueringer inn i en planleggingsfase og en gjennomføringsfase, der planleggingsfasen gjennomføres av den som bestiller evalueringen,
mens gjennomføringsfasen utføres av et kompetent
organ eller en person som bestilleren har utpekt.
I planleggingsfasen bør bestilleren definere
–
–
–

11.

12.
13.

14.

en evalueringsgjenstand (hva skal evalueres)
et evalueringsformål (hensikten med evalueringen, hvilke beslutninger den skal være med og
understøtte) og
et evalueringstema (de sentrale synsvinklene på
evalueringsgjenstanden, ofte hvorvidt de målsettinger som ble satt ved igangsettelsen av et tiltak/
vedtakelsen av et regelverk er nådd).

Se kapittel 2 om Evalueringsutvalgets mandat og sammensetning for mer om disse.
Se Reglement for økonomistyring i staten § 16.
Finansdepartementets «Veileder til gjennomføring av
evalueringer» (2005) side 8.
NOU 2009:9, kapittel 17.
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Videre bør det formuleres ett eller flere sett med
evalueringsspørsmål som ytterligere klargjør og operasjonaliserer det som skal undersøkes og hvordan
undersøkelsen skal gjennomføres. Evalueringsspørsmålene bør være presise, entydige og mulige å
besvare med tilgjengelige data, og skal samlet dekke
hele formålet med evalueringen. Ved utforming av
evalueringsspørsmål kan det være hensiktsmessig å
angi mulige årsaker eller hypoteser som evalueringen
kan avkrefte eller bekrefte. Spørsmålene bør ikke
være for mange, man bør unngå overlappinger, og
prioritere de viktigste. Det kan gjerne fremgå av evalueringsspørsmålene hvilke variabler som skal
undersøkes. Dersom det er viktig for bruken av resultatene, bør det også fremgå hvilken form som ønskes
på resultatene (kvalitative eller kvantitative). Videre
kan det være viktig å si noe om hvilken målestokk
eller hvilke standarder resultatene vil bli holdt opp
mot, og dessuten hvor strenge krav som stilles til
datakvalitet.
Når evalueringsspørsmålene er formulert, bør det
foretas en kartlegging av indikatorer og databehov.
Indikatorer er typer av opplysninger som er egnet til
å belyse evalueringsspørsmålene, for eksempel fakta
som kan si noe om EOS-utvalgets kontroll har bidratt
til å trygge enkeltpersoners rettssikkerhet. De indikatorene man velger å bruke vil deretter fremtvinge et
behov for data, for eksempel om det antallet saker der
EOS-utvalget har kritisert tjenestene for deres
behandling av personopplysninger og hvordan tjenestene har fulgt opp kritikken.
Når planleggingsfasen er avsluttet, bør evaluatoren selv konkretisere og gjennomføre datainnsamlingen, foreta analysen av de innhentede dataene og til
slutt presentere resultatene.
Evalueringsutvalgets mandat gir et godt grunnlag
for å peke ut denne evalueringens gjenstand, formål
og delvis også ulike evalueringstema, se nedenfor
kapitlene 4.2, 4.3 og 4.4. Det inneholder imidlertid
ingen spesifikke evalueringsspørsmål, og sier heller
ikke noe om hvilke datainnhentingsmetoder eller
indikatorer som skal eller kan brukes. Utvalget har
derfor selv oppstilt slike spørsmål, og valgt en metodisk tilnærming, se kapitlene 4.4 til 4.5 nedenfor.
4.2.

Evalueringsgjenstand

I mandatet oppgis det at det nå er «ønskelig med
en bredere evaluering og fremtidsrettet vurdering av
EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser». Dette
gjør det naturlig å definere evalueringens gjenstand
som EOS-utvalgets
–
–

arbeid og
rammebetingelser

Evalueringsutvalget legger som nevnt til grunn at
EOS-utvalgets «arbeid» omfatter de delene av kon-
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trollvirksomheten som utvalget selv styrer, det vil si
blant annet utvalgets metodikk, interne organisering
og disponering av tildelte ressurser.
Som «rammebetingelser» definerer utvalget
eksterne faktorer med betydning for kontrollvirksomheten, som utvalget ikke selv rår over.15 Dette er
for eksempel lov- og instruksverk som utvalget er
bundet av, budsjettrammer og andre føringer eller
begrensninger satt av Stortinget som oppdragsgiver.
EOS-utvalgets sammensetning, arbeid og rammebetingelser har endret seg siden utvalget startet sin
virksomhet i april 1996. Ettersom Evalueringsutvalgets oppgave er å foreta «en fremtidsrettet vurdering», tar evalueringen utgangspunkt i EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser slik de foreligger i dag,
og tettest mulig opp mot ferdigstillelsen av evalueringsrapporten. Videre legger mandatets oppfordring
om å ta høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen premisser for de vurderinger og
forslag som presenteres. Den historiske bakgrunnen
og Stortingets begrunnelse for og målsettinger med
opprettelsen av utvalget er likevel sentrale elementer
i evalueringen. Et visst tilbakeskuende fokus på
utvalgets virksomhet hittil er også nødvendig for å
vurdere om målsettingene med opprettelsen av utvalget er nådd, og for å vurdere behovet for endringer i
fremtiden.
4.3.

Evalueringsformål

Mandatet angir ikke noe eksplisitt formål med
evalueringsoppdraget, men det fremgår at utvalget
skal undersøke «om den etablerte kontrollmodellen
har fungert på en slik måte at målene [i EOS-kontrolloven § 2] er oppnådd». I den utstrekning målene helt
eller delvis ikke er oppnådd, bes Evalueringsutvalget
komme med «forslag til hvordan målene i større grad
kan nås». Uavhengig av måloppnåelse bes det om en
vurdering av «behovet for en forbedring av regelverket», og utvalget bes komme med «forslag til endringer som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten til
EOS-utvalgets arbeid og som samtidig tar høyde for
den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen».
På bakgrunn av dette legger Evalueringsutvalget
til grunn at det overordnede formålet med evalueringen er å bidra til at EOS-utvalgets kontroll i størst
mulig grad fører til realisering av de målsettingene
som er satt i § 2.
Som ledd i sin metodiske tilnærming har Evalueringsutvalget imidlertid valgt å konkretisere formålet
med evalueringen ytterligere. Når evalueringsformål
skal defineres, skilles det ofte mellom motivene kontroll, læring og styring/justering.16
15.

Mandatet fremhever behovet for en selvstendig evaluering
av regelverket som gjelder for EOS-utvalget, og dette anses
altså som en del av EOS-utvalgets rammebetingelser.

Som nevnt har utvalget, i henhold til mandatet,
delt oppdraget i en «bred evaluering» av om den
etablerte kontrollmodellen har ført til at målsettingene i EOS-loven § 2 er nådd, og en «fremtidsrettet vurdering» av om det kan gjøres endringer for å øke
måloppnåelsen. På bakgrunn av denne inndelingen er
det naturlig å definere ett formål med undersøkelsene
som å kontrollere om disse målsettingene er nådd. En
kontroll av om målene med et betydningsfullt, omfattende og kostnadskrevende tiltak er nådd kan ha samfunnsmessig verdi i seg selv, og vil være en forutsetning for å avdekke forbedringspotensial og gi læring
som danner grunnlag for forslag om endringer. Dernest er det naturlig å definere det som et formål med
undersøkelsene å foreslå justeringer i EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser, som vil gi økt måloppnåelse, kvalitet og effektivitet i kontrollvirksomheten. Ettersom behovet for en vurdering av om det bør
foretas forbedringer i regelverket er særlig fremhevet
i mandatet, er det naturlig også å definere dette som
et eget formål med evalueringen.
Evalueringsformålene kan dermed oppsummeres
slik:
(1) Å kontrollere om EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser har ført til at målsettingene med
etableringen av EOS-utvalget er nådd.
(2) Å foreslå justeringer i EOS-utvalgets arbeid og
rammebetingelser slik at måloppnåelsen, effektiviteten og kvaliteten i utvalgets arbeid kan økes
ytterligere.
(3) Å kontrollere om det er behov for regelendringer,
og eventuelt foreslå slike.
4.4.

Evalueringstema og -spørsmål

4.4.1. MÅLOPPNÅELSE
Det følger av både Evalueringsutvalgets mandat
og de ovennevnte evalueringsformålene at spørsmålet om måloppnåelse er sentralt for evalueringen.
Ifølge mandatet skal vurderingen av måloppnåelse ta
utgangspunkt i de formålene med EOS-utvalgets
kontroll som er angitt i EOS-loven § 2. Dette fordrer
en analyse av denne bestemmelsen.
EOS-loven § 2 første ledd lyder:
«Formålet med kontrollen er:
1) Å klarlegge om og forebygge at det øves urett
mot noen, herunder påse at det ikke nyttes mer
inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
2) Å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnslivet,
16.

Justis- og politidepartementet: «Veileder. Evaluering av lover», 2009, side 7.
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3) Å påse at virksomheten holdes innen rammen av
lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett»
Ved opprettelsen av EOS-utvalget uttalte Justisdepartementet at formålet angitt i § 2 første ledd nr. 1
var «hovedformålet med utvalgets kontroll», og innebar at utvalget skulle «ivareta den enkeltes rettssikkerhet».17 Ifølge lovens ordlyd skal dette for det første skje ved at EOS-utvalget skal «klarlegge om» det
øves urett mot noen, noe som innebærer at utvalget
skal avdekke eventuelle rettighetskrenkelser. EOSutvalget skal imidlertid også «forebygge at» det
begås urett mot noen. Utvalgets kontroll er dermed
ment å ha en preventiv funksjon, ved at muligheten
for at rettighetskrenkelser oppdages er ment å føre til
at slike hendelser unnlates eller unngås.18 Vurderingen av om EOS-utvalgets kontroll bidrar til å klarlegge om det begås urett mot noen, er vesensforskjellig fra vurderingen av om den bidrar til å forebygge
slik urett. Derfor er disse to spørsmålene skilt ut i
ulike deler av evalueringstemaet, se nedenfor.
Ved lovendring i 2009 ble det presisert at utvalget
også skal påse at tjenestene respekterer menneskerettighetene.19 Evalueringsutvalget anser denne oppgaven som en del av ivaretakelsen av den enkeltes rettigheter, og dermed dekket av evalueringstemaet
nedenfor.
Ifølge EOS-loven § 2 første ledd nr. 2 skal EOSutvalget påse at EOS-tjenestenes virksomhet «ikke
utilbørlig skader samfunnslivet». Forarbeidene fremhevet særlig hensynet til den alminnelige meningsog ytringsfrihet som beskyttelsesverdige verdier,20
og viste til at forbrytelser mot rikets sikkerhet ofte vil
være rettet mot det politiske miljø, og at overvåkingstjenestene derfor ofte vil måtte operere i nærheten av
slike miljø. I dag er det naturlig å nevne hensynet til
religionsfrihet i samme åndedrag. Disse hensynene er
derfor eksplisitt nevnt i evalueringstemaet som er
angitt nedenfor.
Ifølge EOS-loven § 2 første ledd nr. 3 skal EOSutvalget «påse at virksomheten holdes innen rammen
av lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett», altså at tjenestene ikke bryter noen
av de regler de er underlagt i sin virksomhet. Ifølge
forarbeidene er dette et mer allment behov, utover
hensynet til de som rammes av det konkrete regelbruddet.21 Formålet rommer også «hensynet til å
skape tillit til at virksomhet som den alminnelige opinion ikke har fullt innsyn i, holdes innen rammen av
fastsatte grenser».22 Å skape tillit i befolkningen til at
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ot.prp. nr.83 (1993–1994), side 3.
NOU 1994:4, side 39.
Se lov 19. juni 2009 nr. 87, som trådte i kraft 1. juli 2009.
Ot.prp. nr.83 (1993–1994), side 21.
NOU 1994:4, side 61.
NOU 1994:4, side 52.
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EOS-tjenestenes virksomhet er i tråd med lover og
regler må anses som et sentralt formål med EOSutvalgets kontroll. Et viktig element i evalueringen
blir dermed hvorvidt EOS-utvalgets kontroll bidrar
til å skape slik tillit. Dette er også fremhevet i et eget
evalueringstema.
På bakgrunn av dette har Evalueringsutvalget
oppstilt følgende evalueringstemaer knyttet til
måloppnåelse:
Evalueringstema nr. 1: Om EOS-utvalgets arbeid
og rammebetingelser sørger for
–

å klarlegge om krenkelser av individuelle rettigheter finner sted,
– å forebygge at krenkelser av individuelle rettigheter finner sted,
– å påse at samfunnsmessige interesser som
menings-, ytrings- og religionsfrihet ikke utsettes
for utilbørlig skade,
– å påse at regelbrudd ikke finner sted, og derigjennom skape tillit til EOS-tjenestenes virksomhet
herunder å vurdere om og ev. hvordan disse
målene kan nås i større grad.
EOS-utvalgets arbeid har utvilsomt i noen grad
bidratt til å klarlegge om individuelle rettigheter
krenkes som ledd i tjenestenes virksomhet. Samtlige
av utvalgets årsrapporter inneholder kritikk mot én
eller flere av tjenestene, knyttet til deres behandling
av enkeltsaker. På den annen side fremgår det av forarbeidene til EOS-loven at det ikke var noen ambisjon at utvalget skulle avdekke alle tilfelle av regelbrudd eller urett.23 Noen garanti for dette er EOSutvalget selv tydelig på at det ikke kan utstede.24
Hvor stor andel av de rettighetskrenkelsene som
eventuelt finner sted utvalget faktisk fanger opp, er
det også vanskelig å si noe om, uten å foreta en mer
inngående kontroll av tjenestenes virksomhet enn det
EOS-utvalget allerede gjør. Dette anses ikke å være
evalueringsutvalgets oppgave.
Derimot har Evalueringsutvalget valgt å foreta en
helhetlig gjennomgang av utvalgets arbeidsmåter,
organisasjon og rammebetingelser, med sikte på å
avdekke eventuelle svakheter og forbedringspotensial. Evalueringsspørsmålene som er oppstilt neden23.

24.

Se NOU 1994:4, side 39, der Skauge-utvalget uttalte følgende: «Tilsyn kan aldri avdekke enhver tenkelig uregelmessighet eller ethvert tvilsomt spørsmål straks etter at de har oppstått. Verdien ligger i at det i det lange løp er påreknelig at
slike forhold kommer fram i dagen og i den forebyggende
virkning som følger av det.»
Løwer, Eldbjørg: «Kontrollen med de hemmelige tjenestene
– det demokratiske dilemma» Hvem skal vokte vokterne?,
foredrag 28. oktober 2013 i Oslo militære samfund.
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for tar sikte på å fange opp dette. Videre har Evalueringsutvalget undersøkt EOS-utvalgets kontrollvirksomhet konkret, ved å opprette underprosjekter knyttet til de ulike formene for kontroll EOS-utvalget driver: klagesaksbehandling, inspeksjoner og såkalte
eget tiltak-saker, og latt de overordnede evalueringstemaene og -spørsmålene være retningsgivende for
prosjektenes innhold. Se kapittel 4.5.5 til 4.5.7 for
mer om dette. Gjennom disse undersøkelsene har
Evalueringsutvalget skaffet grunnlag for å si noe om
hvordan og i hvilken grad kontrollen klarlegger om
krenkelser av individuelle rettigheter finner sted.
Om EOS-utvalget i sin kontroll «påser» at samfunnsmessige hensyn ikke utilbørlig skades som ledd
i tjenestenes virksomhet, er ikke like åpenbart som at
det bidrar til å kartlegge om det gjøres urett mot noen.
Om dette er tilfellet, vil bero på hvor ofte slike hensyn er relevante i utvalgets kontrollvirksomhet, om
utvalget er gode nok til å «se» disse hensynene og
hvordan hensynene påvirkes av tjenestenes virksomhet. Dessuten vil det avhenge av hvordan utvalget
vekter hensynene for eksempel der de står i konflikt
med individuelle hensyn eller de hensyn som tjenestene er satt til å beskytte. Evalueringsspørsmålene
som er oppstilt nedenfor tar sikte på å fange opp
dette. Spørsmålene vil følges opp i evalueringen
generelt og i undersøkelsene av de konkrete kontrollformene.
EOS-utvalgets kontroll tar, som nevnt, sikte på å
ha en forebyggende effekt, og denne kan rette seg
både mot bevisste og ubevisste krenkelser fra tjenestenes side. I hvilken grad kontrollen forebygger
bevisste rettighetskrenkelser fra tjenestenes side, må
antas å bero blant annet på oppdagelsesrisikoen og

tjenestenes respekt for, eller ønske om å unngå kritikk fra, utvalget. En eventuell forebyggende effekt
på ubevisste krenkelser fra tjenestenes side vil i stor
grad bero på utvalgets evne til å formidle sin kritikk
på en konstruktiv og fremtidsrettet måte, tjenestenes
evne til å lære av og innrette sin virksomhet etter
utvalgets kritikk, utvalgets oppfølging av tjenestenes
tilpasning og eventuelle andre mekanismer for erfaringslæring. Nedenfor er det oppstilt evalueringsspørsmål for å avdekke om utvalgets og tjenestenes
arbeid tar høyde for dette. Kontrollens forebyggende
effekt vil være et sentralt punkt i evalueringen generelt og i de konkrete undersøkelsene av kontrollformene.
EOS-utvalgets kontroll med at tjenestene holder
seg innenfor lover og regler skal, som nevnt, bidra til
å sikre og opprettholde befolkningens tillit til EOStjenestene. Hvorvidt dette er tilfellet, reiser for det
første spørsmål om EOS-utvalgets funksjon er tilstrekkelig kjent til å bidra til å skape slik tillit. For det
andre vil det bero på hvilket inntrykk allmennheten
har av det arbeidet utvalget gjør – om kontrollen har
tilstrekkelig legitimitet i befolkningen. Dette er derfor fremhevet i et eget evalueringsspørsmål nedenfor.
Hvilket inntrykk befolkningen har av EOS-utvalget
vil i stor grad avhenge av hvor ofte og hvordan de
omtales i media. EOS-utvalgets mediekommunikasjon og den øvrige omtalen av utvalget i media vil
dermed også være av betydning for utvalgets tillitsskapende virksomhet, og er dermed skilt ut i et eget
spørsmål.
På denne bakgrunn kan følgende evalueringsspørsmål knyttet til måloppnåelse oppstilles:

Evalueringstema

Arbeid

Rammebetingelser

Alle kontrollformålene

Er omfanget av utvalgets kontroll tilstrekkelig;
- samlet
- i forhold til den enkelte tjeneste
Er intensiteten og grundigheten i utvalgets kontroll tilstrekkelig i forhold til den enkelte tjeneste
og i den enkelte sak?

Er kontrollområdet riktig definert?

Er utvalgets kontrollmetodikk egnet?
Har utvalget og sekretariatet tilstrekkelig/ riktig
teknologisk utstyr?

Er reglene om omfanget av kontrollvirksomheten hensiktsmessige?
Er kontrollformålene hensiktsmessig definert?
Har utvalget tilstrekkelig med
rettslige kontrollverktøy?
Har utvalget tilstrekkelig faktisk
tilgang til tjenestenes virksomhet?
Har utvalget tilstrekkelig innsynsrett i tjenestenes virksomhet?
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Individuelle rettigheter
Samfunnsinteresser
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Arbeid

Rammebetingelser

Har sekretariatet tilstrekkelig kapasitet og riktig
kompetanse?
Er utvalgets og sekretariatets arbeid hensiktsmessig organisert?
Er arbeidsfordelingen mellom utvalg og sekretariat god?
Bidrar utvalgets kontroll til å klarlegge om krenkelser av individuelle rettigheter finner sted?
Sikres det at saker der hensynene til ytrings-,
menings- og religionsfrihet er sentrale, fanges opp?

Har utvalget tilstrekkelig kapasitet og kompetanse?
Er instruksens regler om arbeidsfordelingen mellom sekretariat
og utvalg hensiktsmessige?

Lovmessighet/ tillit

Styrker kontrollen befolkningens tillit til EOStjenestene?
Forebyggende effekt/
Kommuniserer utvalget godt med offentligheten
erfaringslæring/ oppføl- og media, herunder praktiserer utvalget tilstrekging
kelig åpenhet?
Kommuniserer utvalget sin kritikk av tjenestene
på en konstruktiv måte som gir grunnlag for erfaringslæring?
Har tjenestene respekt for utvalgets arbeid og
kritikk?
Følger tjenestene opp utvalgets kritikk på en måte
som er egnet til å forebygge nye krenkelser/ har
tjenestene egnede systemer for erfaringslæring?
Har utvalget en tydelig/ fremtidsrettet strategi for
sitt arbeid?
Samarbeider utvalget godt med Stortinget?
4.4.2. HENSYNET TIL RIKETS SIKKERHET MV.
Evalueringsutvalget er også bedt om å komme med
forslag til endringer som kan øke kvaliteten i EOSutvalgets arbeid. Mandatet konkretiserer ikke hva som
menes med kvalitet, eller hvordan dette ønskes målt.
Ofte vil det være naturlig å si at en virksomhet med
høy grad av måloppnåelse også er av høy kvalitet.
Samtidig er det andre aspekter enn rettighetsvern, vern
av samfunnets interesser og lovmessighet som kan si
noe om kvaliteten i EOS-utvalgets kontroll.
Ved vurderingen av kvaliteten har utvalget også
funnet det naturlig å ta utgangspunkt i andre formål
og forutsetninger Stortinget hadde for EOS-utvalgets
arbeid ved opprettelsen, enn de som er presisert i
lovens § 2 første ledd, i tillegg til eventuelle føringer
eller forventninger Stortinget har gitt uttrykk for i
løpet av EOS-utvalgets funksjonsperiode. Evalueringsutvalget har derfor kartlagt lovgivers målsettinger med etableringen av EOS-utvalget, og eventuelt
hvordan disse målsettingene er utviklet og justert i
løpet av utvalgets funksjonstid.
Evalueringsutvalget har særlig merket seg to sentrale forutsetninger for EOS-utvalgets arbeid som bør
inngå i evalueringen av kontrollens kvalitet. Den første kommer blant annet til uttrykk i EOS-loven § 2
Tema
Arbeid

Har utvalget tilstrekkelig adgang
til å kommunisere åpent?

Har Stortinget (som oppdragsgiver) tydelige forventninger til
utvalget?
Samarbeider Stortinget godt med
utvalget?

annet ledd, der det heter at EOS-utvalget «skal iaktta
forholdet til rikets sikkerhet og fremmede makter».
Pålegget er ment å hindre ensidig vektlegging av kontrollformålene under kontrollen,25 og sørge for at
utvalgets standpunkter tas etter en avveining som
inkluderer de hensyn tjenestene er satt til å ivareta.26
Det samme prinsippet kommer til uttrykk i EOSinstruksen § 5 første ledd, der det fremgår at utvalget
ikke skal «søke et mer omfattende innsyn i graderte
opplysninger enn det som er nødvendig ut fra kontrollformålene», og at det så vidt mulig skal «iaktta hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra
utlandet». Dessuten følger det av instruksen § 4 annet
ledd at «kontrollen bør innrettes slik at den er til minst
mulig ulempe for tjenestenes løpende virksomhet».
Dette kan oppsummeres i følgende evalueringstema:
Evalueringstema nr. 2: Om EOS-utvalgets arbeid
og rammebetingelser ivaretar de hensyn EOS-tjenestene er satt til å beskytte, og er minst mulig til ulempe
for tjenestenes arbeid.
På bakgrunn av dette kan følgende evalueringsspørsmål oppstilles:
25.
26.

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994), side 21.
NOU 1994:4, side 61.

Rammebetingelser
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Tema

Arbeid

Rammebetingelser

Hensynet til rikets
sikkerhet og tjenestenes
arbeid

Iakttas hensynet til rikets sikkerhet?
Iakttas forholdet til fremmede makter?
Iakttas behovet for vern av kilder/informanter?
Blir tjenestene hørt, og hensyntas deres ønsker i
gjennomføringen av kontrollen?
Gis tjenestene tilstrekkelige muligheter til
kontradiksjon?
Krever utvalget innsyn i mer enn kontrollbehovet
tilsier?
Er tjenestenes bruk av ressurser på oppfølging av
utvalgets kontroll forholdsmessig?

Bør de rettslige eller faktiske
rammene for utvalgets kontroll
innsnevres av hensyn til rikets
sikkerhet?

4.4.3. KRAVET OM ETTERFØLGENDE KONTROLL
En annen sentral forutsetning ved etableringen av
EOS-utvalget kommer til uttrykk i § 2 tredje ledd, der
det heter at formålet med kontrollen er «rent kontrollerende», og at utvalget ikke kan «instruere de kontrollerte organer, eller nyttes av disse til konsultasjoner». Både Skauge-utvalget, Justisdepartementet og
Stortinget var opptatt av at utvalgets kontroll skulle
være etterfølgende, herunder at utvalget ikke skulle
ha noen styringsfunksjoner.27 Med dette siktet de for
det første til at kontrollen ikke måtte bli så inngripende at regjeringens og fagdepartementets styringsmulighet og -ansvar ble vesentlig svekket. For det
andre ble det pekt på at kontrollen måtte organiseres
slik at Stortingets etterfølgende handlefrihet ble opprettholdt. Til sist var de opptatt av at kontrollorganet

Sikrer regelverket tjenestenes rett
til kontradiksjon?

ikke måtte utvikle seg til å bli et styre som legitimerer
tjenestenes disposisjoner. I sin egenevaluering fra
2001 pekte EOS-utvalget selv på at balansen mellom
kravet til at kontrollen skal være etterfølgende og retten til å uttale seg om pågående saker, er krevende,28
uten at det ble gjort noen formelle endringer som følge av dette. I lys av dette er følgende evalueringstema
oppstilt:
Evalueringstema nr. 3: Om EOS-utvalgets kontroll oppfyller kravene om å være «etterfølgende» og
«rent kontrollerende».
På bakgrunn av dette kan følgende evalueringsspørsmål oppstilles:

Tema

Arbeid

Etterfølgende kontroll

Virker utvalgets kontroll styrende på tjenestenes Bør utvalgets innsyn i, kontroll
med eller adgang til å uttale seg
virksomhet?
Brukes utvalget til konsultasjoner av tjenestene? om løpende saker begrenses?
Bidrar utvalget til å legitimere tjenestenes handlinger?
Medfører utvalgets kontroll at regjeringen/departementenes styringsmulighet og -ansvar
svekkes?
Medfører utvalgets kontroll at Stortingets etterfølgende handlefrihet begrenses?

4.4.4. EFFEKTIVITET
Evalueringsutvalget er videre bedt om å komme
med forslag til endringer som kan øke effektiviteten
i EOS-utvalgets arbeid.
I et samfunnsperspektiv handler effektivitet vanligvis om hvorvidt man klarer å utnytte de ressursene
som legges inn i et tiltak (tid, kostnader, arbeidskraft)
på en god måte. Forholdet mellom EOS-utvalgets
bruk av tid, penger og arbeidskraft på den ene siden
og måloppnåelse og kvalitet på den andre kan dermed
27.
28.

Rammebetingelser

være et utgangspunkt for vurderingen av utvalgets
effektivitet. Hvorvidt en virksomhet er effektiv, vil
bero både på bevisste prioriteringer av hvor mye tid
og kapasitet man velger å bruke på ulike oppgaver og
på ubevisst tidsspille knyttet til både overordnede
prosesser og konkret oppgaveutførelse. Dersom det
legges til grunn at utvalgets kapasitet er konstant, vil
lav effektivitet lede til mindre kontroll.
I et rettssikkerhetsperspektiv vil imidlertid effektivitet også være et spørsmål om saksbehandlingstid,

Se NOU 1994:6, side 34–36, Ot.prp. nr. 83 (1993–1994), side 11 og Innst. O. nr. 11 (1994–1995), side 8.
Innst. O. nr. 225 (2000–2001), side 1 og 6–7.
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der idealet er en så kort saksbehandlingstid som
mulig, samtidig som det gis rom for forsvarlig opplysning av saken og saksbehandling for øvrig. Også
av hensyn til tjenestene bør EOS-utvalgets arbeid
være så effektivt som hensynet til en forsvarlig saksbehandling tillater. På bakgrunn av dette er følgende
evalueringstema oppstilt:

4) Om utvalgets kontroll er så effektiv som hensynet til en forsvarlig saksbehandling tillater.
Enkelte spørsmål knyttet til effektivitet overlapper med spørsmål som er stilt under punktet om
måloppnåelse (for eksempel spørsmål om utvalgets
metodikk, kontrollintensitet og øvrige prioriteringer). Evalueringsspørsmålene nedenfor fokuserer
derfor på effektivitet knyttet til saksbehandlingstid
og ressursutnyttelse.

Tema

Arbeid

Rammebetingelser

Effektivitet

Hvor lang er saksbehandlingstiden i de ulike
sakstypene?
Brukes utvalgets økonomiske ressurser riktig?

Er reglene for utvalgets saksbehandling egnede?
Har utvalget tilstrekkelig med
budsjettmidler?

Brukes utvalgets personelle ressurser riktig?
4.4.5.

SAMFUNNSMESSIGE OG TEKNOLOGISKE
UTVIKLINGSTREKK

Siden etableringen av EOS-utvalget har det
skjedd en voldsom utvikling, både i det trusselbildet
tjenestene står overfor og i måten tjenestene arbeider
på for å motvirke at truslene realiserer seg. Disse
utviklingstrekkene medfører både utfordringer og
muligheter for kontrollen av tjenestene. I Evalueringsutvalgets mandat er det fremhevet at utvalget
skal ta høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen. I lys av dette er det naturlig også å
oppstille følgende evalueringstema:

5) Om det er trekk ved den samfunnsmessige eller
teknologiske utviklingen som tilsier endringer i EOSutvalgets arbeid eller rammebetingelser.
Nedenfor er det oppstilt flere evalueringsspørsmål knyttet til dette temaet. Etter en innledende vurdering fant Evalueringsutvalget særlig grunn til å
fremheve globaliseringen i dagens trusselbilde, det
økte samarbeidet mellom tjenestene og den teknologiske utviklingen (både av de trusler tjenestene står
overfor og av de verktøy tjenestene har tilgjengelig
for å bekjempe truslene).

Tema

Arbeid

Utviklingstrekk

Tilsier globaliseringen av de truslene tjenestene
står overfor endringer i utvalgets arbeid?

Rammebetingelser

Tilsier globaliseringen av de truslene tjenestene står overfor endringer i utvalgets rammebetingelser?
Tilsier intensiveringen av samarTilsier intensiveringen av samarbeidet mellom
PST og E-tjenesten endringer i utvalgets arbeid? beidet mellom PST og E-tjenesten endringer i utvalgets rammebetingelser?
Tilsier økt samarbeid mellom de
norske tjenestene og andre lands
tjenester endringer i utvalgets
rammebetingelser?
Tilsier trekk ved den teknologiske utviklingen endringer i
utvalgets rammebetingelser?
Er det andre utviklingstrekk i det norske samfun- Er det andre utviklingstrekk i det
norske samfunnet som tilsier
net som tilsier endringer i utvalgets arbeid?
endringer i utvalgets rammebetingelser?
Er det andre utviklingstrekk som tilsier endringer Er det andre utviklingstrekk som
tilsier endringer i utvalgets rami utvalgets arbeid?
mebetingelser?
Tilsier økt samarbeid mellom de norske tjenestene
og andre lands tjenester endringer i utvalgets arbeid?
Tilsier trekk ved den teknologiske utviklingen
endringer i utvalgets arbeid?
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4.4.6.

REGELVERKSGJENNOMGANG

Til sist er evalueringsutvalget bedt om å foreta en
vurdering av behovet for forbedring av regelverket
for EOS-utvalgets kontroll. Enkelte særskilte problemstillinger er løftet frem i mandatet. Oppgaven fordrer en problemorientert gjennomgang av EOS-loven
og -instruksen, med fokus på om reglenes innhold er
tilpasset dagens kontrollvirksomhet og den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Hvis regelverket anses som en del av EOS-utvalgets rammebetingelser, er det ikke strengt nødvendig å fremheve
vurderingen av dette i et eget evalueringstema. Den
store plassen oppgaven har i evalueringsutvalgets
mandat, tilsier imidlertid at dette gjøres. På denne
bakgrunn er følgende evalueringstema oppstilt:
6) Om det er behov for endringer i EOS-loven og
-instruksen, herunder hvordan de særskilte problemstillingene som fremgår av mandatet, skal løses.
Evalueringsutvalget har som nevnt ansett behovet
for regelverksendringer som et spørsmål om rammebetingelser, og under punktene ovenfor er en rekke
evalueringsspørsmål knyttet til regelverket oppstilt. I
tillegg kommer de konkrete problemstillingene som
er nevnt i mandatet:
–

–
–
–

I hvilke grad har begrensningen i EOS-utvalgets
adgang til å kreve innsyn i dokumenter og forvaltningens rett til å ta den endelige avgjørelsen
om innsyn representert et hinder for utvalgets
arbeid, og eventuelt på hvilken måte?
Er det etterretningsenheter i Forsvaret som i større grad bør underlegges en ordinær kontroll av
EOS-utvalget? Hvordan kan dette i så fall skje?
I hvilken utstrekning bør EOS-utvalget uhindret
kunne benytte personer som tidligere har virket i
EOS-tjenesten som kilder?
Er det behov for særlige regler om sivile informanter, herunder hvordan sivile informanter
benyttes og hvordan EOS-utvalget kan kontrollere denne bruken?

4.5.
4.5.1.

Fremgangsmåte
INNLEDNING

For å kunne besvare evalueringsspørsmålene
oppstilt i kapittel 4.4, har Evalueringsutvalget måttet
opparbeide seg god kunnskap om og forståelse for
EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser.
Utvalget har vurdert en rekke metoder for datainnsamling, og prioritert metoder som det antok ville
kunne belyse flere av evalueringsspørsmålene. Det
har dermed måttet bortprioritere enkelte metoder
som ville medført en ressursbruk som ikke sto i forhold til det antatte informasjonsutbyttet. Undersøkel-

sestyper som ble vurdert, men valgt bort, var blant
annet spørreundersøkelser rettet mot befolkningen
eller involverte aktører, medieundersøkelser og deltakende observasjon. Sistnevnte ble også vurdert som
for inngripende i forhold til EOS-utvalgets løpende
kontroll av tjenestene.
Det har vært viktig for Evalueringsutvalget å la
alle aktører med tilknytning til EOS-utvalgets kontrollvirksomhet komme til orde med synspunkter på
og innspill til de problemstillinger mandatet reiser.
Dernest har Evalueringsutvalget fokusert på å skaffe
seg grundig kunnskap om hvordan kontrollvirksomheten faktisk foregår og hvilke utfordringer den står
overfor i fremtiden.
Gjennom en kombinasjon av møter og samtaler
med relevante aktører og undersøkelser av skriftlig
materiale har Evalueringsutvalget opparbeidet seg et
godt grunnlag for å besvare de evalueringsspørsmålene som er oppstilt. Evalueringsutvalget har gjennomført 18 møter, over 36 møtedager. Hvilke møter
og undersøkelser som er gjennomført, er beskrevet
nedenfor.
4.5.2.

MØTER MED RELEVANTE AKTØRER

Evalueringsutvalget har avholdt en rekke møter
med aktører som har tilknytning til EOS-utvalgets
kontrollarbeid, for å få oversikt over fagområdene,
sentrale problemstillinger og de ulike aktørenes
grunnleggende syn på EOS-utvalgets kontrollvirksomhet. Det har vært viktig for utvalget å sikre at alle
relevante aktører fikk komme til orde og at alle relevante innspill ble fanget opp.
Særlig viktig har det vært å høre EOS-utvalgets
egne erfaringer og synspunkter, og det har derfor
vært avholdt fem møter der hele eller deler av utvalget har vært til stede. I fire av møtene har også representanter for sekretariatet deltatt, mens ett av møtene
var med EOS-utvalget alene. I tillegg har det vært
avholdt ett møte med sekretariatet alene. Evalueringsutvalget har også gjennomført samtaler med alle
de nåværende medlemmene av utvalget enkeltvis, se
kapittel 4.5.3. Evalueringsutvalget har også møtt
EOS-utvalgets teknisk sakkyndige Kjetil Otter
Olsen. Til sist har utvalget møtt tidligere medlem og
leder av EOS-utvalget Helga Hernes, som også var
medlem av Skauge-utvalget.
Evalueringsutvalget har vært opptatt av å høre
EOS-tjenestenes erfaringer med og synspunkter på
EOS-utvalgets kontrollarbeid. Det har vært avholdt
ett møte hos hver av tjenestene som er underlagt obligatorisk kontroll (PST, Etterretningstjenesten, NSM
og FSA). Videre ble det avholdt møter på Stortinget
med representanter for de respektive tjenestene der
det ble fokusert på den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen innenfor tjenestenes virksomhetsområder, og betydningen av denne for EOS-utvalgets
kontroll. Rammene for PSTs møte på Stortinget ble
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utvidet til også å omfatte enkelte andre tema. I tillegg
har Evalueringsutvalgets sekretariat hatt et møte hos
Etterretningstjenesten med fokus på tjenestens
behandling av særlig sensitiv informasjon. For å kartlegge hvorvidt det er etterretningsenheter i Forsvaret
som bør underlegges ordinær kontroll av EOS-utvalget, ble det også avholdt møter med Hærens etterretningsbataljon og Forsvarets spesialstyrker.
Det har vært viktig for Evalueringsutvalget å vurdere EOS-utvalgets kontroll som ett av flere element
i det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene
er underlagt. Utvalget har derfor møtt tjenestenes
overordnede fra henholdsvis Justis- og beredskapsdepartementet, Riksadvokaten og Forsvarsdepartementet. I etterkant av disse møtene har Evalueringsutvalget også gjennomgått utvalgte rapporter fra henholdsvis Justis- og beredskapsdepartementets og den
høyere påtalemyndighets inspeksjoner av PST.
Utvalget har videre avholdt et samlet møte med andre
kontrollorgan med tilgrensende kontrollområder,
Riksrevisjonen, Datatilsynet og Likestillings- og
diskrimineringsombudet, samt hatt et eget møte med
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Evalueringsutvalget har møtt kontroll- og konstitusjonskomiteen for å få synspunkter fra EOS-utvalgets oppdragsgiver og mottaker av utvalgets meldinger.
Utvalget har også møtt tidligere leder av kontrollog konstitusjonskomiteen og justiskomiteen, forsvarsminister, stortingspresident og riksrevisor Jørgen Kosmo.
Evalueringsutvalget har avholdt et møte med
representanter for arbeidstaker- og interesseorganisasjonene Juristforbundet, Den norske advokatforening
(heretter Advokatforeningen) og Den internasjonale
juristkommisjonen Norge. Det har videre møtt Pressens offentlighetsutvalg, ved representanter for presseorganisasjonene Norsk Presseforbund og Redaktørforeningen, samt journalist Hans Petter Aass som
tidligere har klaget til EOS-utvalget. I tillegg har
Evalueringsutvalgets sekretariat møtt representanter
for Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO).
Før ovennevnte møter fikk deltakerne oversendt
en invitasjon med ulike tema Evalueringsutvalget
ønsket deres syn på. Møtene har vært søkt gjennomført ved at den møtende parten innledningsvis ble gitt
anledning til å reflektere relativt fritt over sterke og
svake sider ved EOS-utvalgets kontroll, de utfordringer utvalget står overfor og det utviklingspotensialet
utvalgets kontroll har. Deretter har konkrete spørsmål knyttet til aktørenes rolle og forhold til EOSutvalget vært drøftet.
Evalueringsutvalget har også avholdt temamøter
om henholdsvis samfunnsmessige og teknologiske
utviklingstrekk. I møtet om samfunnsmessige utviklingstrekk holdt følgende personer presentasjoner:
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siviløkonom Helge Lurås, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse, forsker Ståle Ulriksen, Norsk utenrikspolitisk institutt, forskningssjef
Jan Ivar Botnan, Forsvarets forskningsinstitutt,
seniorforsker Thomas Hegghammer, leder TERRA
(forskningsprogram på internasjonal terrorisme og
politisk vold), Forsvarets forskningsinstitutt og professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen. I møtet om teknologiske utviklingstrekk holdt følgende personer
presentasjoner: avdelingsdirektør Einar Lunde,
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (som i ettertid
ble engasjert som Evalueringsutvalgets tekniske sakkyndige), forskningsdirektør Morten Irgens, Høgskolen i Oslo og Akershus og professor Dag Wiese
Schartum, Senter for rettsinformatikk, Det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo.
Dessuten har Evalueringsutvalget besøkt Sverige
og Nederland for å kartlegge andre lands kontrollsystemer. I Sverige besøkte utvalget Statens Inspektion
för Försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) og
Säkerhets- og integritetsskyddsnämnden (SIN) og
møtte professor og medlem i Veneziakommisjonen
Iain Cameron ved Universitetet i Uppsala. I Nederland besøkte utvalget det nederlandske kontrollorganet Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD), og møtte den såkalte
Dessens-kommisjonen, som evaluerte den nederlandske loven om sikkerhets- og etterretningstjeneste
samt professor Cyrille Fijnaut ved Universitetet i
Tillburg, som blant annet har evaluert CTIVD. Evalueringsutvalget hadde også et møte med Eva Joly,
medlem av EU-parlamentet og LIBE-komiteen, og
den østerrikske parlamentarikeren Dr. Peter Pilz vedrørende internasjonal kommunikasjonsovervåking.
4.5.3.

SAMTALER MED EOS-UTVALGETS
MEDLEMMER ENKELTVIS

I tillegg til møtene med EOS-utvalget samlet har
Evalueringsutvalget gjennomført samtaler med hvert
av de nåværende medlemmene av EOS-utvalget
enkeltvis. Denne fremgangsmåten ble valgt for å
sikre at alle medlemmene av EOS-utvalget var blitt
hørt og gitt anledning til å komme med sine synspunkter på de spørsmål som Evalueringsutvalgets
mandat reiser. Medlemmene ble på forhånd oversendt en beskrivelse av rammene for samtalen, hvilke
tema Evalueringsutvalget ønsket å ta opp og informasjon om hvordan opplysningene fra samtalen ville bli
brukt i etterkant. Medlemmene ble også oppfordret
til å komme med andre merknader til Evalueringsutvalgets oppgaver og arbeid. Det var satt av én time til
hver samtale, og EOS-utvalgsmedlemmene ble først
gitt 30 minutter til fritt å reflektere over de temaene
som var oppgitt. Deretter var det satt av 30 minutter
til spørsmål og svar. Som opplyst til medlemmene, er
deler av innholdet i samtalene gjengitt i Evalueringsutvalgets rapport, i hovedsak som oppsummeringer
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av det hovedinntrykk som tegnet seg i relasjon til de
ulike temaene som ble tatt opp.
4.5.4.

GJENNOMGANG AV OFFENTLIG
INFORMASJON OM EOS-UTVALGETS
KONTROLL

Evalueringsutvalget har gjennomgått alle EOSutvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger (for
årene 1996–2014). Formålet har vært å kartlegge
utviklingen av kontrollvirksomheten, omfanget av og
innholdet i kontrollen, graden av åpenhet som utvises
i meldingene og eventuelle prinsipielle og praktiske
problemstillinger som EOS-utvalget har funnet
grunn til å orientere Stortinget om.
Også kontroll- og konstitusjonskomiteens innstillinger avgitt ved behandlingen av EOS-utvalgets
meldinger er gjennomgått. Formålet med dette har
primært vært å kartlegge dialogen mellom EOSutvalget og Stortinget, komiteens respons på utvalgets funn og eventuelle pålegg fra komiteen om oppfølging fra henholdsvis utvalget eller regjeringen.
Sistnevnte har vært relevant for å kartlegge virkningene og den forebyggende effekten av EOS-utvalgets
kontroll.
4.5.5.

UNDERSØKELSE AV
INSPEKSJONSVIRKSOMHETEN

Ettersom inspeksjonsvirksomheten utgjør den
mest tidkrevende delen av EOS-utvalgets kontroll,
ble ett av møtene med EOS-utvalget i sin helhet viet
denne virksomheten, generelt og i den enkelte tjeneste. Videre har Evalueringsutvalget fått seg forelagt eksempler på EOS-utvalgets års- og virksomhetsplaner, og interne retningslinjer for innretningen
av kontrollvirksomheten mv. Evalueringsutvalget
har også gjennomgått alt skriftlig materiale fra to
utvalgte inspeksjoner gjennomført i 2014. Den ene
inspeksjonen ble valgt ut av EOS-utvalget som et
egnet eksempel på inspeksjonsvirksomheten generelt, mens den andre var tilfeldig valgt av Evalueringsutvalget selv. I tillegg har inspeksjonene vært et
viktig tema i møtene med tjenestene. Resultatene av
Evalueringsutvalgets undersøkelser er presentert i
form av detaljerte beskrivelser av EOS-utvalgets
inspeksjonsvirksomhet generelt og i den enkelte tjeneste i rapportens kapittel 18-22.
4.5.6.

UNDERSØKELSE AV
KLAGESAKSBEHANDLINGEN

En ansatt i Evalueringsutvalgets sekretariat har
gjennomgått og registrert opplysninger fra samtlige
klagesaker mottatt av EOS-utvalget i perioden 2010
til 2014, totalt 100 saker. Formålet med undersøkelsen var blant annet å kartlegge hva som kjennetegner
de klagene EOS-utvalget mottar, hvordan klagene
behandles og hva som er utfallene eller resultatene av

klagesaksbehandlingen. Saksopplysninger ble registrert i et skjema som fremgår av vedlegg 1 til denne
rapporten. Opplysningene ble analysert og gitt et statistisk format av en statsviter på oppdrag fra utvalget.
Resultatene av undersøkelsen er nærmere omtalt i
kapittel 17.7.2 og vedlegg 1. Resultatene av undersøkelsen er også en viktig del av grunnlaget for Evalueringsutvalgets vurderinger av blant annet EOSutvalgets måloppnåelse, kontrollmetodikk og prioriteringer.
4.5.7. UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK-SAKENE
En ansatt i Evalueringsutvalgets sekretariat har
gjennomgått og registrert opplysninger fra 100 eget
tiltak-saker behandlet av EOS-utvalget i perioden
2008 til 2014. Formålet med undersøkelsen var blant
annet å kartlegge hva som kjennetegner de sakene
EOS-utvalget tar opp av eget tiltak, hvordan sakene
behandles og hva som er utfallene eller resultatene av
sakene. På samme måte som for klagesakene ble
saksopplysninger registrert i et skjema som fremgår
av vedlegg 2 til denne rapporten, og analysert og gitt
et statistisk format av en statsviter på oppdrag fra
utvalget. Resultatene av undersøkelsen er nærmere
omtalt i kapittel 17.7.3 og vedlegg 2. Resultatene av
undersøkelsen er også en viktig del av grunnlaget for
Evalueringsutvalgets vurderinger av blant annet
EOS-utvalgets måloppnåelse, kontrollmetodikk og
prioriteringer.

II Grunnnleggende idealer og rammer
for EOS-utvalgets kontroll
5.

Generelt
EOS-tjenestenes eksistens er en konsekvens av
samfunnets overordnede behov for trygghet for seg
og borgerne. Disse tjenestenes aktiviteter kan imidlertid gripe inn i, eller oppfattes å gripe inn i, individuelle rettigheter og idealer som er viktige både for
enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Blant disse
er personvernet, herunder enkeltpersoners rett til privatliv. Andre berørte samfunnsmessige idealer kan
være ytringsfriheten, hensynet til deltagelse i politisk
arbeid eller religionsfrihet.
Behovet for å beskytte disse grunnleggende idealene krever at det settes grenser for EOS-tjenestenes
virksomhet. Dette reguleres både av nasjonal lovgivning og av internasjonale menneskerettskonvensjoner. EOS-tjenestene underlegges kontroll for å gi
borgerne sikkerhet for at tjenestenes aktiviteter holdes innenfor de rammene som er satt.
Kontrollen med EOS-tjenestene er blant samfunnets viktigste redskaper for å sikre den riktige balansen mellom disse hensynene. Det handler om å sikre
samfunnets behov for sikkerhet, samtidig som individuelle rettigheter ivaretas på en så god måte at det
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ikke går ut over den tilliten mellom myndighetene og
befolkningen som er en forutsetning for et fungerende demokrati og samfunn. EOS-utvalgets oppgave er å kontrollere at EOS-tjenestene ikke krenker
disse rettighetene, eller går ut over de fullmakter de
har i henhold til loven.29

om opplysninger om tjenestenes kapasitet, organisasjon og metodebruk, om personene som er involvert
i arbeidet med å beskytte rikets sikkerhet, om viktig
sivil infrastruktur og sikringen av den, om politiske
prosesser og vurderinger og annen informasjon som
kan tenkes å misbrukes.

6.

7.

Nasjonal sikkerhet

En av statens viktigste plikter i et moderne samfunn er å beskytte seg og sine borgere, og verne om
sikkerheten i samfunnet. Statlige myndigheters evne
til å beskytte borgerne er avgjørende for en stabil
samfunnsorden og for demokratiet. EOS-tjenestene
er ett av statens verktøy for å ivareta rikets og borgernes sikkerhet. Samtidig er det nødvendig å peke på at
verken myndighetene generelt, eller EOS-tjenestene
spesielt, kan garantere innbyggerne absolutt sikkerhet. Det kan heller ikke være målet for EOS-tjenestenes virksomhet.
Rikets eller nasjonens sikkerhet omfatter flere
felt. For det første nasjonal suverenitet og herredømme over landets territorium til lands, til sjøs og i luften. Et annet viktig felt er vern av det politiske styresettet, altså Norges demokratiske system og institusjoner. I tillegg kommer beskyttelse av andre viktige
fysiske og digitale samfunnsstrukturer.30 Disse
beskyttelsesverdige interessene er blant annet vernet
gjennom straffelovens bestemmelser om vern av
Norges selvstendighet og andre grunnleggende
nasjonale interesser, samt bestemmelsene om straff
for terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger.
Hvor de alvorligste truslene mot samfunnets sikkerhet kommer fra, varierer over tid. Det henger
sammen med både globale utviklingstrekk og samfunnsutviklingen i Norge, se kapittel 11-13 om relevante utviklingstrekk for mer om dette. Trusler mot
rikets sikkerhet kan både komme fra personer, grupper og stater utenfor Norge, og fra personer og grupperinger i landet. Fordelingen av ansvar og myndighetsoppgaver for de ulike tjenestene er nærmere
omtalt i kapittel 18-21.
For å kunne utføre sitt oppdrag er EOS-tjenestene
gitt fullmakter til å gripe inn i individuelle rettigheter
og andre samfunnsmessige verdier. Alvoret ved disse
inngrepene skjerpes ved at de skjer i det skjulte, uten
å kunne kontrolleres av de som rammes eller offentligheten for øvrig. Behovet for hemmelighold skyldes blant annet at effektiviteten av EOS-tjenestenes
virksomhet avhenger av at ulike former for informasjon holdes skjult for personer og grupperinger som
utgjør potensielle trusler. Det dreier seg for eksempel
29.

30.

Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven). LOV-1995-02-03-7, § 2.
Synstnes, Hans Morten: «Den innerste sirkel. Den militære
sikkerhetstjenesten 1945-2002», doktoravhandling Universitetet i Oslo, 2015, side 19.

Individuelle rettigheter og samfunnsmessige interesser

Det norske samfunnet bygger på idealer som er
ansett som avgjørende for opprettholdelse av vårt
demokratiske system. Disse idealene er gitt et særlig
vern, blant annet gjennom Grunnloven og en rekke
av de internasjonale menneskerettskonvensjonene
Norge har sluttet seg til.
De mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til, er gjeldende norsk
lov.31 I tillegg ble menneskerettigheter gitt et sterkere
vern enn de hadde gjennom innføringen av et eget
menneskerettighetskapittel og flere nye menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven i mai 2014.
Grunnloven § 92 slår nå fast at «statens myndigheter
skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de
er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende
traktater om menneskerettigheter.» Se også vedlegg
4 til denne rapporten. Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonene har vært beskrevet som «’dørvoktere’ for statens adgang til å gripe inn i befolkningens og enkeltindividenes rettigheter og friheter.32
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
er den av menneskerettighetskonvensjonene som
Norge er tilsluttet som har størst betydning i Norge,
og som de nye grunnlovsbestemmelsene er avstemt
mot. Ved siden av artikkel 8, som berører krenkelser
mot personvernet, er artikkel 9, om religionsfrihet,
artikkel 10, om ytringsfriheten og artikkel 11, som
berører forsamlingsfriheten, de viktigste i denne
sammenhengen. Om forholdet mellom disse og norsk
lovgivning, se vedlegg 4.
Dette vernet er ikke absolutt, men det rettslige
rammeverket oppstiller strenge krav for inngrep i
disse grunnleggende idealene. Som angitt i forrige
kapittel, er samtlige EOS-tjenester, i ulik grad, gitt
adgang til å foreta slike inngrep, noe som igjen
begrunner det særskilte kontrollsystemet som tjenestene er underlagt. EOS-utvalget er dermed av betydning for samfunnets evne til å balansere disse idealene opp mot samfunnets behov for trygghet og sikkerhet.
Personvernet er ett av de grunnleggende idealene
som i høyest grad utfordres av EOS-tjenestenes virksomhet. Alle enkeltmennesker har behov for en privat sfære, et «eget rom», der man kan være i fred for
innblanding fra utenforstående, det være seg myndig31.
32.

Menneskerettsloven 1999.
NOU 2015:13. Digital sårbarhet – sikkert samfunn, side 25.
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hetene eller andre enkeltmennesker.33 Behovet for en
slik privat sfære er den sentrale begrunnelsen for personvernet. Personvernet bygger imidlertid ikke bare
på et behov for å være i fred fra andre, men innebærer
også en rett til å ha kontroll over opplysninger om en
selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige.34
Disse grunnleggende hensynene er også bakgrunnen for at den private sfæren er gitt et utstrakt vern i
både internasjonal og nasjonal lovgivning. Retten til
privatliv, hjem og korrespondanse er vernet av EMK
artikkel 8, og personvernet er også tema for flere EUrettslige instrumenter.
Personvernet er tatt inn i Grunnloven etter grunnlovsendringene i mai 2014. Den nye Grunnloven
§ 102 bestemmer at «enhver har rett til respekt for sitt
privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon», at husransakelse ikke må finne sted, «unntatt i
kriminelle tilfeller», og at «statens myndigheter skal
sikre et vern om den personlige integritet».35 Også i
øvrig norsk lovgivning finnes en rekke bestemmelser
som tar sikte på å beskytte personvernet, retten til privatliv og ikke minst verne om personopplysninger.36
Hvorvidt et tiltak utgjør et personverninngrep, eventuelt hvor sterkt inngrepet er, påvirkes for det første
av om tiltaket skjer skjult.
I tillegg til personvernet må hensynet til samfunnets sikkerhet balanseres mot andre samfunnsmessige hensyn, av avgjørende demokratisk betydning.
Det helt grunnleggende er ivaretakelse av samfunnsmessig åpenhet, demokrati og privat og offentlig
meningsbrytning. Ytringsfriheten og forenings- og
forsamlingsfriheten er dermed blant de samfunnsmessige og demokratiske idealene som kan tenkes å
komme under press dersom EOS-tjenestene skulle gå
ut over sine fullmakter. Det samme kan under gitte
omstendigheter tenkes å gjelde religionsfrihet.

33.

34.
35.

36.

Den følgende beskrivelsen av personvernet bygger i stor
grad på fremstillingen i Bruce, Ingvild og Geir Sunde Haugland: Skjulte tvangsmidler, 2014, side 22–26.
NOU 1997:19. Et bedre personvern , side 21.
Også før 2014 ble Grunnloven § 102 ansett å gi et visst vern
av privatlivet i form av vern om «boligens ukrenkelighet»,
se Andenæs, Johs. og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge, 10. utgave, 2006, side 407. For mer om denne bestemmelsen og hvilke begrensninger den medfører, se Husabø,
Erling Johannes: «Grunnlova § 102 og bruk av enkelte
tvangsmidlar for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar», vedlegg 2 til NOU 2009:15. Skjult informasjon –
åpen kontroll og Høgberg, Alf Petter og Marius Stub, «Er
reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102», vedlegg 3 til NOU 2009:15.
Se for eksempel straffeloven (lov 20. mai 2005 nr. 28)
§§ 205 og 267, personopplysningsloven (lov 14. april 2000
nr. 31) og politiregisterloven (lov 28. mai 2010 nr. 16).

8.

Samfunnets kontrollbehov
Det norske samfunnet er i utgangspunktet åpent
og tillitsbasert. Gjennomgående hersker det høy grad
av tillit mellom norske borgere, og borgernes tillit til
myndighetene er høy.37 Både EOS-tjenestene selv,
og samfunnslivet for øvrig, er avhengige av at
befolkningen har tillit til at EOS-tjenestene ikke
ulovlig krenker individers rettigheter, eller andre
samfunnsmessige hensyn.
Offentlig innsyn i EOS-tjenestenes arbeid må
være begrenset. Derfor er det særlig viktig at kontrollen med EOS-tjenestene foregår på en slik måte at
befolkningen har tillit til at uregelmessigheter blir
oppdaget og tatt hånd om. Det innebærer at kontrollen er, og oppfattes som, reell, og at den er av så god
kvalitet at eventuelle kritikkverdige forhold faktisk
kan bli oppdaget og fulgt opp. Befolkningen må føle
trygghet for at EOS-tjenestene er under kontroll, og
at de ikke går ut over sine fullmakter.
En ytterligere kompliserende side ved kontrollen
er den høyt spesialiserte karakteren til EOS-tjenestenes arbeid. Ved at dette både foregår utenfor offentlighetens umiddelbare påsyn, og ved hjelp av metoder som det krever kunnskap og innsikt å forstå, øker
den potensielle risikoen for at det kan utvikle seg
uønskede og uheldige praksiser.
Samfunnet er avhengig av velfungerende EOStjenester med gode arbeidsvilkår. Samtidig er de
potensielle skadevirkningene for enkeltindivider, og
for samfunnet som helhet, forbundet med EOS-tjenestenes virksomhet, store. Nettopp derfor er samfunnets behov for å føre en helhetlig og tillitvekkende kontroll med dem tilsvarende stort.
9.

Menneskerettslige krav til kontroll og
andre internasjonale standarder
Flere internasjonale instrumenter setter krav til
eller adresserer nasjonalt tilsyn med etterretnings- og
sikkerhetstjenester. Blant disse er et fåtall bindende
rettslige instrumenter, mens flertallet er ikke-bindende prinsipper eller anbefalinger angående tilsynet
med tjenestene.
Blant de bindende rettslige instrumentene er flere
internasjonale og regionale konvensjoner og avtaler.
Ingen av disse regulerer kontroll av etterretnings- og
sikkerhetstjenester direkte, men både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon mot tortur, umenneskelig og nedverdigende
behandling og Den europeiske menneskerettskon37.

Det finnes flere undersøkelser som viser til relativt høy grad
av tillit mellom enkeltmennesker i Norge, og mellom befolkningen og myndighetene. Se Norges forskningsråd: rapporten «Sosial kapital», 2005, side 29. I 2015 offentliggjorde Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste tall som viser
at norske borgeres tillit til myndighetene har økt, også etter
2011. «Nordmenn har fått økt tro på politikerne,» NTB,
30.09.2015.
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vensjonen (EMK) har bestemmelser som er relevante
for signatarstatenes forpliktelser knyttet til slik kontroll. Norge, og alle andre medlemmer i Europarådet,
er bundet av disse konvensjonene.
De mest detaljerte, bindende føringene for Norge
følger av EMK og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). En rekke avgjørelser
knyttet til EMK artikkel 8 om retten til respekt for
privat- og familieliv har satt minimumskrav til kontroll med inngrep i denne rettigheten som foretas for
å beskytte nasjonal sikkerhet, og angitt momenter
som er relevante i en vurdering av om kontrollen
totalt sett er tilstrekkelig. Domstolen har understreket
behovet for ekstern kontroll, og pekt på at slik kontroll kan skje både før, undervegs og etter at et tiltak
er iverksatt. I tilknytning til systemer for etterkontroll
har domstolen uttalt at det kan utgjøre en krenkelse
av artikkel 8 dersom det ikke finnes noe uavhengig
organ som er involvert i slik kontroll av overvåkingstiltak, samt oppbevaring og sletting av innsamlede
personopplysninger.38 Videre har domstolen stilt
krav til et tydelig rettslig grunnlag for hvordan kontrollen utføres,39 og angitt en rekke andre momenter
som relevante for hvorvidt en slik etterkontroll kan
anses tilstrekkelig. Blant disse momentene er hvorvidt kontrollorganet har tilgang til all relevant informasjon (herunder graderte opplysninger), hvorvidt
det avgir offentlige kontrollrapporter, hvorvidt organet har kompetanse til å omgjøre beslutninger om
overvåking eller kreve innhentet materiale slettet.40
Disse kravene er utdypet og analysert i forhold til det
norske kontrollsystemet i utredningen av Grunnlovens og EMKs krav til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter i vedlegg 4 til denne rapporten.
Også EMDs tolkning av EMK artikkel 13 om retten til effektivt rettsmiddel er av betydning for utformingen av nasjonal kontroll med etterretnings- og
sikkerhetstjenester. Domstolen har krevd at ett organ
eller en kombinasjon av organer med ansvar for kontroll med etterretnings- og sikkerhetstjenestene må
kunne undersøke anklager om menneskerettighetskrenkelser og sikre at eventuelle ofre har tilgang til et
effektivt rettsmiddel. Domstolen anerkjenner imidlertid også at man ved vurderingen av om det foreligger tilgang til «effektivt rettsmiddel» i forbindelse
med bruk av inngripende skjulte overvåkingstiltak,
må ta hensyn til at effektiviteten av slike tiltak beror
på at de holdes hemmelig for de som utsettes for dem.
Den har derfor akseptert at, så lenge bruken av slike
tiltak pågår eller det er legitime grunner til at bruken
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av dem må holdes hemmelig, så kan eventuelle rettsmidler bare være så effektive som omstendighetene
tillater.41 Domstolen har imidlertid påpekt at selv om
enkeltpersoner ikke kan informeres om hvorvidt de
er eller har vært under overvåking, bør de kunne
klage til kontrollorganer. Organet bør i tilfelle kunne
undersøke om slik eventuell overvåking er i tråd med
regelverket, uten å informere klageren om resultatet.42 Hvis det er kjent for en enkeltperson at vedkommende er eller har vært overvåket, enten som et resultat av en plikt til å underrette vedkommende eller på
annen måte, så må vedkommende ha tilgang til et
rettsmiddel som er effektivt, ikke bare i teorien, men
også i praksis.43 For å være et «effektivt rettsmiddel»,
må et tilsynsorgan ha tilstrekkelig kompetanse og
tilby tilstrekkelige prosessuelle rettssikkerhetsgarantier til å sikre slik effektivitet.44 Relevant i denne
sammenhengen er hvorvidt organet har kompetanse
til å avsi avgjørelser som er bindende for tjenestene,
samt pålegge dem å slette materiale eller opplysninger. Avgjørelsen av om et lands forpliktelser etter
artikkel 13 er oppfylt, kan ta hensyn til den samlede
effekten av flere tilgjengelige rettsmidler.45 Også
disse kravene er redegjort for i utredningen i vedlegg
4.
De ikke-bindende instrumentene omfatter anbefalinger, resolusjoner og rapporter fra blant annet FN’s
institusjoner, Europarådsinstitusjoner, EU46 og sivilsamfunnsinitiativer. De mest sentrale instrumentene
av mer generell art er blant annet:
–

–

41.

42.

43.

44.

45.
38.

39.

40.

Association for European Integration and Human Rights
and Ekimdzhiev mot Bulgaria (85–87).
EMDs dom 10. februar 2009 Iordachi m.fl. mot Moldova
(49).
EMDs dom 18. mai 2010 Kennedy mot Storbritannia (166–
167).

46.

FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme
av menneskerettigheter i terrorbekjempelse:
«Compilation of good practices on legal and
institutional frameworks and measures that
ensure respect for human rights by intelligence
agencies while countering terrorism, including
on their oversight» (2010).
Europarådets «Commission for democracy
through law» (Veneziakommisjonen): «Report
on the democratic oversight of the Security SerEMDs dom 6. september 1978 Klass m.fl. mot Tyskland
(69).
EMDs dom 28. juni 2007 Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev mot Bulgaria (100).
EMDs dom 6. juni 2006 Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige (117).
EMDs dom 6. september 1978 Klass m.fl. mot Tyskland
(67), EMDs dom 6. juni 2006 Segerstedt-Wiberg m.fl. mot
Sverige (117) og EMDs dom 26. mars 1987 Leander mot
Sverige (83).
EMDs dom 6. september 1978 Klass m.fl. mot Tyskland
(72) og EMDs dom 26. mars 1987 Leander mot Sverige
(77).
Nasjonal sikkerhet og virksomheten til etterretnings- og sikkerhetstjenester faller i hovedsak utenfor EU-rettens virkeområde, se Europarådet: Democratic and effective oversight
of national security services, 2015, side 31.
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–
–

vices» (2007) og «Update on the 2007 report on
the democratic oversight of the Security Services
and report on the democratic oversight of signals
intelligence agencies» (2015).
Europarådets
menneskerettighetskommisær:
«Democratic and effective oversight of national
security services» (2015)
«Open Society Justice Initiative»:47 The Global
Principles on National Security and the Right to
Information (Tshwane-prinsippene) (2013)

–

–

–
De anbefalingene som går igjen i flere av dokumentene, kan oppsummeres slik:
–

–

–

–

–
–
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

At etterretnings- og sikkerhetstjenester gjøres til
gjenstand for en kombinasjon av intern kontroll,
kontroll fra overordnede myndigheter, rettslig og
parlamentarisk kontroll.48
At det etableres minst ett tilsynsorgan som er
fullstendig uavhengig av tjenestene selv og den
utøvende makt, med mandat til å føre tilsyn med
alle aspekter ved og faser av tjenestenes virksomhet.49
At tilsynsorganenes mandat omfatter etterretnings- og sikkerhetstjenestens samarbeid med
andre lands myndigheter, herunder utveksling av
informasjon.50
At tilsynsorganene gis tilgang til all informasjon,
uavhengig av gradering, som organet anser relevant for ivaretakelse av tilsynsoppgaven,51 samtidig som tilsynsorganet må ha plikt til å utøve
kontrolloppgaven, herunder søke innsyn i og
behandle gradert informasjon, profesjonelt og i
tråd med sine lovpålagte oppgaver.52
At etterretnings- og sikkerhetstjenestene bør
pålegges plikt til å være åpne og å samarbeide
med tilsynsorganet.53
At tilsynsorganene har tilstrekkelig med personelle og økonomiske ressurser, samt kompetanse
Et sivilsamfunnsinitiativ basert på anbefalinger fra mer enn
500 eksperter fra hele verden.
FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse anbefaling nr. 6, Veneziakommisjonen (2007) avsnitt 259.
FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse anbefaling nr. 6, Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr. 1 og
Tshwane-prinsippene nr. 31.
Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr.
5, Veneziakommisjonen (2007) avsnitt 116–120 og 183–
189.
FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse anbefaling nr. 7, Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr. 14 og
Tshwane-prinsippene nr. 6 og 32.
Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr.
15 og Tshwane-prinsippene nr. 35 bokstav a.
Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr.
15, Tshwane-prinsippene nr. 33 bokstav d.

til å engasjere uavhengige spesialister med relevant kompetanse.54
At tilsynsorganet bør avlegge offentlige rapporter om egen virksomhet, samt funn som er gjort
som ledd i tilsynet med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.55
At det knyttes bånd mellom det eksterne tilsynsorganet og parlamentet, for eksempel ved at en
parlamentarisk komité har ansvaret for å oppnevne medlemmer av tilsynsorganet, ved at parlamentet kan gi organet i oppdrag å undersøke
enkeltsaker og ved at tilsynsorganene rapporterer
til og deltar i høringer i parlamentet eller en parlamentarisk komité.56

–
I tillegg kan det være verdt å merke seg at Europarådets menneskerettskommisær har anbefalt at tilsynet med tjenestene ikke bare bør fokusere på lovligheten av aktiviteter som begrenser retten til privatliv, men også andre sentrale menneskerettigheter.
Retten til ytringsfrihet, forenings- og forsamlingsfrihet og religions-, tanke- og samvittighetsfrihet fremheves særskilt.
Enkelte av de internasjonale instrumentene omtaler det norske EOS-utvalget konkret. I Veneziakommisjonens rapport fra 2007 klassifiseres EOS-utvalget som en hybridløsning mellom parlamentarisk
kontroll og et såkalt ekspertorgan.57 I omtalen av parlamentarisk kontroll fremheves at slik kontroll vil ha
sterk legitimitet og kunne sørge for at sikkerhetstjenesten ikke tjener snevre politiske interesser, men
nasjonen som helhet.58 Som ulemper påpekes at kontrollen vil kunne bli gjenstand for «politisk spill», at
den vil nedprioriteres til fordel for mer dagsaktuelle
tema og kunne skape fare for kompromittering av
sensitiv informasjon. I omtalen av ekspertorganer
fremheves den fordel at de åpner for mer spesialkompetanse og grundigere, mer tidkrevende kontroll enn
kontrollorganer som består av aktive parlamentsmedlemmer. Det anses også som en fordel om medlemmene kan oppnevnes for mer enn én valgperiode.59
Som en ulempe fremheves at ekspertorganer ikke vil
ha samme legitimitet som et parlamentarisk kontrollorgan, men at det finnes ulike måter legitimitet likevel kan oppnås på.60 Det pekes blant annet på betyd54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.

Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr.
18, Tshwane-prinsippene nr. 33 bokstav c.
Veneziakommisjonen (2007) avsnitt 228–229, Tshwaneprinsippene nr. 34 bokstav b.
FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse anbefaling nr. 8, Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr. 13 og
Veneziakommisjonen (2007) avsnitt 228.
Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 164.
Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 150.
Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 219.
Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 227–231.

Dokument 16 – 2015–2016
ningen av at tilsynsorganet offentliggjør så mye som
mulig av begrunnelsen for sine vurderinger, at parlamentet involveres i prosessene rundt oppnevnelse og
rapportering, samt at tilsynsorganet for øvrig får operere uavhengig av ekstern påvirkning. Videre pekes
det på betydningen av en god dialog med parlamentet, fortrinnsvis via en parlamentarisk fagkomité.61
Dette vil bidra til å styrke både parlamentet og offentlighetens tillit til at ekspertorganet har forståelse for
politisk utvikling og utfører tilsynsoppgaven tilfredsstillende. Rapporten er positiv til at parlamentet gis
mulighet til å be tilsynsorganet foreta konkrete
undersøkelser.62
De senere årene har flere internasjonale instrumenter og rapporter adressert bruken av såkalt «strategisk overvåking». I denne sammenheng er det spesielt «bulk-collection» av metadata som har blitt
omtalt. Denne type etterretningsaktiviteter refererer
til overvåking og/eller datainnsamling/-lagring som
ikke nødvendigvis er rettet mot identifiserte enkeltpersoner som er mistenkt for å være involvert i sikkerhetstruende virksomhet, men mot store mengder
informasjon som formidles for eksempel gjennom
tele- eller kabelnett. I Europa fikk signaletterretning
første gang allmenn offentlig oppmerksomhet i forbindelse med avdekkingen av det såkalte Echelonsystemet på begynnelsen av 2000-tallet.63 Deretter
kom tematikken på nytt på dagsordenen som følge av
avsløringene til amerikanske Edward Snowdon fra
og med sommeren 2013. Avsløringene førte til iverksettelse av flere granskinger fra europeiske lands
myndigheter samt utarbeidelse av rapporter og anbefalinger fra ulike europeiske organisasjoner.64 I
senere år er kontrollen med signaletterretningsvirksomhet også adressert på generelt grunnlag.65 Særlig
grundig er Veneziakommisjonens rapport fra 2015.66
Evalueringsutvalget har tatt høyde for relevante sider
61.
62.
63.

64.

Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 232.
Veneziakommisjonens rapport (2007) avsnitt 234.
Europaparlamentet: «Report on the existence of a global
system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system)» (2001).
Se for eksempel Europarlamentets resolusjon 4. juli 2013
«on the US National Security Agency surveillance programme, surveillance bodies in various member states and
their impact on EU citizens’ privacy (2013/2683(RSP)), Europaparlamentets Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs’ rapport 21. februar 2014 «on the US NSA
surveillance programme, surveillance bodies in various
Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and
Home Affairs» (2014), Europaparlamentets rapport «Report
on the US NSA surveillance programme, surveillance
bodies in various Member States and their impact on EU
citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2014), A7-0139/2014, Europarådets parlamentarikerforsamlings resolusjon 2045 avsnitt 3 og 10 og Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr. 6.
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ved disse instrumentene i sine vurderinger og forslag,
og vil understreke at deres betydning kan bli langt
større dersom EOS-tjenestenes adgang til overvåking, innsamling og lagring av digital kommunikasjon utvides, for eksempel ved etableringen av et
såkalt digitalt grenseforsvar.
10.

Konstitusjonelle rammer

Som det fremgikk av forrige kapittel, finnes det
en rekke mulige måter å innrette kontrollen med
etterretnings- og sikkerhetstjenester på. Et viktig
spørsmål knyttet til samfunnets kontrollregime overfor EOS-tjenestene er hvorvidt kontrollen skal være
underlagt den utøvende makt, som også er ansvarlig
for tjenestene, eller om kontrollen skal tilligge en av
de andre statsmaktene. De konstitusjonelle rammene
for kontrollen fastsettes av hvilken løsning eller
hvilke løsninger man velger. Det samlede norske
kontrollsystemet bygger på kontrollelementer innenfor alle statsmaktene.67 Det parlamentarisk oppnevnte EOS-utvalget utgjør likevel en svært viktig
komponent i kontrollsystemet.
Kontroll er en parlamentarisk kjernefunksjon, og
en av Stortingets viktigste oppgaver etter Grunnloven. Stortingets kontroll kan defineres som «all etterfølgende parlamentarisk gransking, vurdering og
sanksjonering av vedtak, handlinger eller unnlatelser
i regjering og forvaltning».68 Dette i motsetning til
Stortingets styring av regjeringen og forvaltningen
gjennom lov eller instruks, eller ved løpende konsultasjon om saker som regjeringen har til behandling.
Den parlamentariske kontrollen bidrar til at Stortingets vedtak og forutsetninger etterleves, til å hindre maktmisbruk og til å rette opp feil og mangler i
forvaltningen. Konstitusjonelt har kontrollen en sentral funksjon, ved at den sikrer at regjeringen står
ansvarlig overfor de folkevalgte, ettersom statsrådenes parlamentariske ansvar overfor Stortinget bare
lar seg realisere gjennom en løpende kontroll fra
Stortingets side. Parlamentarisk kontroll bidrar også
til å skape åpenhet og legitimitet, fordi Stortinget
etter sin art er en mer åpen og gjennomsiktig arena
enn regjering og forvaltning. Denne kontrollen er
dermed en demokratisk garanti, som sikrer det folke65.

66.

67.

68.

Se for eksempel FNs spesialrapportør for beskyttelse og
fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse årsrapport for 2014 side 58–63, Europarådets menneskerettighetskommisær: «Democratic and effective oversight of national security services» (2015), side 22.
Veneziakommisjonen: «Update on the 2007 report on the
democratic oversight of the Security Services and report on
the democratic oversight of signals intelligence agencies»
(2015).
Se kapittel 24 om det samlede kontrollsystemet for EOS-tjenestene.
Dokument nr. 14 (2002–2003). Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, side 16.
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råden og derigjennom den politiske ledelse. I den forbindelse uttalte det følgende om de eksterne kontrollorganene:

valgte Stortingets stilling i forhold til regjering og
embetsverk.
Det er vanlig å skille mellom den direkte parlamentariske kontrollen, som Stortinget selv utøver, og
den kontrollen som er forankret i Stortinget (parlamentarisk forankret kontroll), ved at den utøves på
vegne av Stortinget gjennom eksterne stortingsoppnevnte organer. Det sistnevnte omfatter Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for Forsvaret og de sivile tjenestepliktige og EOS-utvalget,
i tillegg til granskingskommisjoner i enkeltsaker.
EOS-utvalgets forankring i Stortinget er avgjørende for å forstå utvalgets rolle, oppgaver og handlingsrom. Konstitusjonelt har det som konsekvens at
utvalget er reelt uavhengig av de tjenestene det kontrollerer. På den annen side begrenser det utvalgets
myndighet overfor tjenestene, blant annet ved at det
kan påpeke og kritisere kritikkverdige forhold, men
ikke instruere tjenestene, eller fungere som rådgiver
for dem.
Eksterne kontrollorganer som EOS-utvalget skal
for det første fungere som «hjelpeorganer» for Stortinget. De legger grunnlaget for videre politisk
behandling av kontrollsaker gjennom gransking og
rapportering. For det andre driver EOS-utvalget, i
likhet med de andre organene (i noe ulik grad), selvstendig kontrollvirksomhet ut over det Stortinget har
kompetanse og ressurser til. Et viktig poeng er at de
eksterne organenes kontroll i mindre grad enn Stortingets direkte parlamentariske kontroll er rettet mot
statsrådenes handlinger og ansvar, og i større grad
mot den underliggende forvaltningen.
I 2002 ble Stortingets kontrollfunksjon gjennomgått og analysert av et ekspertutvalg. Utvalget vurderte ikke EOS-utvalget konkret, men kom likevel
med en rekke påpekninger og anbefalinger som også
er av betydning for EOS-utvalget.69 Utvalget pekte
blant annet på at den parlamentariske kontrollen bør
være så omfattende at den kan avdekke alvorlige feil
og mangler, men ikke så omfattende at den hemmer
regjeringens effektive styring, og at omfanget må tilpasses Stortingets kapasitet og ressurser, slik at den
ikke går ut over andre viktige oppgaver.70 Utvalget
viste til at ren rutinekontroll og større granskinger i
hovedsak bør foretas av de eksterne stortingsoppnevnte kontrollorganene, slik at Stortinget gjennom
deres rapporter kan velge ut de sakene som berettiger
parlamentarisk oppfølging, og primært konsentrere
seg om de spørsmål som angår statsrådenes ansvarsområder.
Utvalget pekte videre på en rekke argumenter mot
at Stortinget selv fører direkte kontroll med den
underliggende forvaltning, i motsetning til bare stats-

Utvalget pekte også på at kjernen i Stortingets
direkte parlamentariske kontroll er og bør være en
skjønnskontroll. Begrunnelsen var at det er slik kontroll de politisk valgte representantene har forutsetninger for å foreta, og som ingen andre organer fullt
ut kan foreta i stedet.72 En konsekvens som ligger i
forlengelsen av dette er at for eksempel EOS-utvalget
i motsetning til dette skal utvise forsiktighet ved prøving av EOS-tjenestenes skjønnsutøvelse.
Ekspertutvalget foretok videre en inngående analyse av Riksrevisjonens funksjon som ledd i Stortingets kontroll med forvaltningen.73 Enkelte av vurderingene er også relevante for EOS-utvalget, og tenkes
overført også til vurderingene av EOS-utvalgets virksomhet.
For eksempel drøftet utvalget Riksrevisjonens
veilederrolle overfor forvaltningen. Den anerkjente
at veiledningen kan være egnet til å forebygge fremtidige feil og mangler, men påpekte samtidig at det er
en grunnleggende forskjell mellom etterfølgende
kontroll og fremtidsrettet styring, og understrekte
forvaltningens selvstendige ansvar for sine egne veivalg, uavhengig av revisjonens veiledning. Den
påpekte også at det alltid vil kunne være en fare for at
veiledningen reelt, om enn ikke formelt, binder opp
Riksrevisjonens vurderinger. Det kan i verste fall
føre til at det senere blir vanskeligere å fremme berettiget kritikk, dersom noe likevel går galt. På den
måten kan også Stortingets kontrollvurderinger reelt
sett risikere å bli bundet opp gjennom slik veiledning
underveis. Avslutningsvis uttalte utvalget at veiledningen primært bør være av generell karakter, og at
det under ingen omstendighet må bli slik at forvaltningen reelt sett kan søke forhåndsklarering fra Riksrevisjonen i kontroversielle enkeltsaker.

69.

71.

70.

Dokument nr. 14 (2002–2003). Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon.
Dokument nr. 14 (2002–2003), side 20.

«Argumenter mot direkte kontroll av den underliggende forvaltningen gjelder ikke i samme grad for
Stortingets eksterne kontrollorganer. Tvert imot er
hovedprinsippet at de skal fokusere på forvaltningen,
og ikke på statsrådenes forhold. Disse organene er
politisk nøytrale, og har en helt annen kapasitet og
mulighet enn Stortinget til å foreta forsvarlige vurderinger av administrative forhold. Gjennom deres rapporter vil Stortinget få utstrakt innsikt i interne forvaltningsforhold. Det avgjørende her må etter utvalgets mening være at rapportene brukes som grunnlag
for å rette opp feil og mangler i forvaltningen, ikke til
å ansvarliggjøre navngitte embets- og tjenestemenn.»71

72.
73.

Dokument nr. 14 (2002–2003), side 27.
Dokument nr. 14 (2002–2003), side 27.
Dokument nr. 14 (2002–2003), side 60ff.
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Lignende betraktninger vil kunne gjøres gjeldende overfor EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene. Heller ikke EOS-utvalget skal gå inn i en
veilederrolle, eller forhåndsklarere tjenestenes bruk
av metoder eller andre sider ved deres arbeid. EOSutvalgets kontroll skal være etterfølgende. Se for
øvrig kapittel 29 om prinsippet om etterfølgende
kontroll, og kapittel 31 om utvalgets vurdering av
kontrollmodellen.

III Relevante utviklingstrekk
11.

Generelt

EOS-utvalget ble opprettet mens vår del av verden gjennomgikk en sikkerhetspolitisk reorientering
etter den kalde krigen, se kapittel 17.1 om EOSutvalgets historikk. I løpet av de 20 årene som har
gått, har det skjedd store endringer på flere områder
av betydning for utvalgets arbeid.
På et allment samfunnsmessig nivå har de siste
tiårene vært preget av en voldsom teknologisk utvikling. Særlig har utbredelse av informasjonsteknologi
ført til at produksjonen og spredningen av informasjon nå skjer raskere og i mengder som få kunne forestille seg for 25 år siden.74 Det betyr at personvern har
blitt et enda viktigere tema enn det var tidligere. Samtidig har det ført til mer frivillig og ufrivillig åpenhet
fra både offentlige og private aktørers side. Informasjon og kunnskap om myndigheter, organisasjoner og
virksomheter deles og spres i større omfang og tempo
enn før. Verden oppleves som mindre enn før, og
geografiske grenser og skillelinjer gjør seg gjeldende
i mindre grad. Dette forsterkes blant annet av migrasjon, som bidrar til at et større antall mennesker har
tilhørighet og interesser i flere deler av verden.
Undersøkelser viser at det i våre dager er færre
mennesker enn tidligere som dør i væpnede konflikter.75 Samtidig har truslene blitt mer globale og komplekse. Ett trekk ved denne situasjonen er at konflikter på ulike kanter av kloden i større grad nå påvirker
trusselbildet andre steder. Det har skjedd en dreining
i retning av at trusler oftere oppstår med utgangspunkt i nettverksbaserte og transnasjonale organisasjoner og løsere sammenslutninger. Dette har igjen
konsekvenser for den nasjonale trusselsituasjonen i
Norge. Trusler mot vårt samfunn kommer i dag fra
flere hold enn tidligere.
74.

75.

Se NOU 2015:13 «Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden», særlig side 43–51, for en mer detaljert fremstilling av
viktige sider ved denne utviklingen.
Se for eksempel http://ourworldindata.org/data/war-peace/
war-and-peace-after-1945/ og diskusjonen på PRIOs nettsider: https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/BattleDeaths/
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Disse utviklingstrekkene påvirker EOS-tjenestenes virksomhet. Tjenestene har vokst, de har fått et
videre virkefelt, samtidig som kravene til blant annet
deres teknologiske virkemidler og kompetanse er
skjerpet.
EOS-tjenestenes utvikling har allerede fått stor
betydning for EOS-utvalgets kontrollvirksomhet.
Evalueringsutvalget er derfor bedt om å ta høyde for
den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen i
sine forslag til endringer av EOS-utvalgets arbeid og
rammebetingelser. I det videre redegjøres det derfor
for sentrale utviklingstrekk ved den globale og nasjonale trusselsituasjonen, og hvilken betydning disse
har fått og kan få for EOS-tjenestenes virksomhet.
Avslutningsvis sies det noe om hvilke utfordringer
disse utviklingstrekkene stiller EOS-utvalget overfor, og hvordan disse har påvirket Evalueringsutvalgets vurderinger.
12.

Det globale trusselbildet

Da de norske EOS-tjenestene ble bygget opp,
utgjorde den kalde krigen det sikkerhetspolitiske
bakteppet. Trusselen kom primært fra Sovjetunionen
og dens allierte i Øst-Europa. Ved opprettelsen av
EOS-utvalget var erindringen om den kalde krigen
fortsatt fremtredende. I dag er situasjonen annerledes
på mange områder, selv om enkelte av problemstillingene fra den kalde krigen fortsatt er aktuelle.
Mens man under den kalde krigen grovt sett
kunne snakke om en global situasjon der spenningene gikk mellom to blokker, som var dominert av
hver sin supermakt, er dagens sikkerhetspolitiske
situasjon preget av at flere ulike maktsentra konkurrerer med hverandre.76
Samtidig er verden tettere sammenvevet på flere
områder enn tidligere, både teknologisk, politisk,
økonomisk og finansielt, sosialt og kulturelt. Informasjon spres raskere og i et helt annet omfang enn
tidligere gjennom nye digitale kommunikasjonskanaler. Både samfunnet og enkeltpersoner er i stor
grad avhengige av digitale hjelpemidler, og det er
blitt langt vanskeligere å stå utenfor den digitale verden. Kapital, varer og tjenester flyter friere mellom
ulike land og regioner, og virksomheter og organisasjoner er i høyere grad enn tidligere transnasjonale.
Tilsvarende flytter mennesker på seg i større omfang
enn tidligere. Migrasjonsbølger skaper mer sammensatte befolkningsgrupper i samfunn som tidligere var
relativt homogene.
Sikkerhetspolitisk pågår det flere endringsprosesser som påvirker det allmenne trusselbildet. I Asia
har Kina etablert seg som en betydelig økonomisk og
militær stormakt, med interesser på flere kontinenter.
I Europa har Russland de siste årene igjen vist vilje
til å føre en aggressiv utenrikspolitikk, også ved hjelp
76.

For eksempel Lurås, Helge: Hva truer Norge nå?, side 75.
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av militærmakt.77 Det er usikkert hvordan den videre
utviklingen vil bli i et Russland som er økonomisk
svekket, og samtidig gjennomgår en negativ demokratisk utvikling. Den politiske situasjonen er ustabil
i flere andre regioner som også påvirker Europa og
Norge, ikke minst Midtøsten og Nord-Afrika.
Politisk, økonomisk og militært er situasjonen
uavklart flere steder, og det er derfor vanskelig å forutse hvilken retning utviklingen vil ta i tiden som
kommer. Det som synes å være sikkert, er at utviklingen vil fortsette i retning av et enda mer komplekst
trusselbilde. Få av de kjente potensielle truslene kan
avskrives i overskuelig fremtid, men nye vil dukke
opp. Hvis utviklingen skulle vise seg å gå i retning av
en ny kald krig, vil det ikke reversere den allmenne
globaliseringen.78
Samtidig har både ulovlig etterretningsarbeid og
annen sikkerhetstruende virksomhet i økende grad
blitt knyttet til datateknologi. For det første kan fremmede etterretningstjenester og kriminelle skaffe seg
informasjon gjennom innbrudd i staters, organisasjoners og bedrifters datasystemer. For det andre er
disse datasystemene i krisetid sårbare for angrep, noe
som kan ramme både militære og sivile aktiviteter.
Store stater, først og fremst Russland og Kina, er
betydelige aktører innenfor digital etterretning rettet
mot Norge. Også kriminelle nettverk og andre ikkestatlige aktører er imidlertid i ferd med å bygge opp
kompetanse på dette området.79
Den viktigste nye fysiske trusselen mot internasjonal sikkerhet er fremveksten av terrororganisasjoner som opererer på tvers av landegrenser, og som
utfører aksjoner på flere kontinenter. Terrorismens
bakmenn har varierende ideologisk orientering, men
ulike militante islamistbevegelser er de mest aktive,
og de som utgjør den tydeligste trusselen, også i Vesten. Islamistbevegelsene har fått næring fra konflikter i flere regioner, som Afghanistan, Irak, Syria,
andre deler av Midtøsten og Afrika.80
Flere av disse, som al-Qaida, har utført voldsomme terroraksjoner også mot mål utenfor sine
egne regioner. Etableringen av Den islamske staten
Irak og Levanten (ISIL) har forsterket trusselen fra
internasjonal militant islamisme. Ved å fremstille seg
som en statsdannelse har ISIL både virket mobiliserende i regionen og styrket rekrutteringen til militante islamistmiljøer i Europa. Grupper og enkeltterrorister som identifiserer seg med ISIL har utført voldelige aksjoner i flere europeiske land.81
77.

78.

79.
80.

Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 4–17 og
54–61.
Beadle, Alexander William og Sverre Diesen: Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans, Oslo 2015, side 13.
Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 82.
Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015.

Et utviklingstrekk ved internasjonal terrorisme
har de seneste årene vært en glidning i retning av
aksjoner som har vært utført av én eller få utøvere,
heller enn store og omfattende aksjoner som involverer mange personer, organisering og forberedelser. I
nyere tid har terroranslag i økende grad vært utført av
enkeltpersoner med håndvåpen, kniver eller andre
lettere tilgjengelige våpen.82
Et annet utviklingstrekk er knyttet til Internetts
betydning for ulike ekstreme grupperinger og potensielle terrorister. Deler av Internett fungerer som
propagandakanal, som kanal for å rekruttere og radikalisere tilhengere og medlemmer og som kommunikasjonskanal for allerede etablerte terrorgrupper.
Denne virksomheten skjer på tvers av landegrenser.83
Det er videre tenkelig at enkelte eksisterende
utfordringer knyttet til befolkningsvekst, kamp om
energikilder og andre ressurser vil bli forsterket i
tiden som kommer. Dette vil også påvirke Norge.84
Det samme gjelder problemstillinger knyttet til store
migrasjonsbølger til Europa. Dette er fenomener som
kan øke konfliktnivået mellom land og regioner, og i
de enkelte samfunn, i takt med at presset mot velferdsordninger og ressurser øker.85
13.

Det nasjonale trusselbildet

Det nasjonale trusselbildet i Norge gjenspeiler i
hovedsak de globale endringene som er vist ovenfor,
og slik vil det trolig også være fremover. Det viktigste utviklingstrekket, også i Norge, er at trusselbildet
er mer mangefasettert enn det var tidligere. Mye
tyder også på at innvandringen til Norge vil fortsette
å ligge på et høyt nivå, med en mer sammensatt
befolkning som konsekvens.
Geopolitisk er Norges situasjon fortsatt preget av
naboskapet med Russland. Utviklingen i russisk politikk vil påvirke Norge også i fremtiden. Russland
utgjør fortsatt en betydelig potensiell trussel mot norske interesser.86
En viktig side ved trusselbildet mot Norge er
knyttet til digital etterretningsvirksomhet mot norske
81.

82.

83.
84.

85.

Nylige eksempler er angrepene mot det jødiske museet i
Brussel i mai 2014, satirebladet Charlie Hebdo i Paris i januar 2015, angrepene mot den jødiske synagogen og et debattmøte i København i februar 2015 og angrepene i Paris i
november 2015. Se også Etterretningstjenestens vurdering
Fokus 2015, side 72–73.
Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 72; PST
Åpen trusselvurdering 2015, side [10]. De koordinerte angrepene i Paris i november 2015 viste imidlertid at også denne typen omfattende terroranslag vil fortsette å være en trussel i tiden som kommer.
PST Åpen trusselvurdering 2015, side [9] og [13].
NSM peker blant annet på at konflikten mellom Russland og
Ukraina, som skaper usikkerhet rundt gassleveranser til Europa, øker den sikkerhetspolitiske verdien av norsk gass.
(NSM: Risiko 2015, side 4)
Lurås 2015:243–262
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myndigheter og private aktører. NSM rapporterer om
flere «alvorlige dataangrep» mot Norge. Digital spionasje truer sensitiv informasjon, ikke bare militært,
men også sivilt og privat, som for eksempel industrispionasje. Det åpner også for mulig sabotasje, som
kan ramme både militære og sivile mål, inkludert
sentrale samfunnsfunksjoner som strømleveranser
eller vannforsyning.87 Enkelte sektorer, for eksempel
olje- og gassektoren, er særlig utsatt. NSM forventer
økning i antall angrep mot norsk næringsliv og
offentlig virksomhet i tiden som kommer.88
Dessuten har nye trusler kommet til og økt i
styrke. Norge er påvirket av den internasjonale trusselen fra islamistiske terrorbevegelser.89 Truslene
kommer dels fra utenlandske terrororganisasjoner
som opererer utenfor Norge. Slike organisasjoner har
uttrykt ambisjoner om å angripe vestlige land, inkludert Norge, og antas å være i stand til å gjøre det. De
vil også kunne angripe norske mål i utlandet.90 Samtidig har det over tid vokst frem islamistiske miljøer
og organisasjoner i Norge. Disse støtter opp om internasjonale islamistbevegelser, særlig ISIL, og oppfatter seg som en del av den kampen disse utkjemper
andre steder i verden.91 Et betydelig antall norske
borgere har reist til Syria for å slutte seg til ISIL.92
PSTs vurdering er at de vil utgjøre en potensiell trussel når de eventuelt returnerer til Norge. Bekymringen knytter seg til at de kan ha utviklet ønsker om å
bruke vold også her, i tillegg til at de har fått opplæring i bruk av våpen og eksplosiver. Det antas også at
de vil kunne bidra til en ytterligere radikalisering av
norske miljøer.93
Også andre miljøer kan på sikt kan tenkes å utgjøre en trussel mot Norge. Det gjelder særlig de høyreekstreme, som har et relativt høyt aktivitetsnivå på
Internett i kontakt med både norske og utenlandske
likesinnede. Høyreekstremistiske og antiislamske
miljøer kan også bli styrket på grunn av trusselen fra
islamisme.94 Eskalerende radikalisering i islamistiske
86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.

Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015; Rapport fra
Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, Et felles løft, side
16–22; Etterretningssjef Kjell Grandhagen: «Trusler og risikoer for Norge i et endret sikkerhetsbilde,» foredrag Oslo
Militære Samfund 16.3.2015.
Dette er et viktig tema i Sårbarhetsutvalgets rapport, NOU
2015:13. Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Se også Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 82–84;
Sommeren 2014 registrerte NSM det det til nå største dataangrepet mot Norge. Det var rettet mot olje- og energisektoren. NSM: Risiko 2015, side 3.
Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 79; PST
Åpen trusselvurdering 2015, side [8–10].
Etterretningstjenestens vurdering Fokus 2015, side 78–79.
PST Åpen trusselvurdering 2015, side [8–9].
Pr. desember 2014 oppga PST antallet fremmedkrigere som
enten hadde vært eller fortsatt var i Syria til 70, men sa også
at det antagelig er betydelige mørketall. PST Åpen trusselvurdering 2015, side [9].
PST Åpen trusselvurdering 2015, side [8].
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og høyreekstreme miljøer kan også føre til fremvekst
av mer aktivistisk venstreekstremisme.95 Erfaringen
fra 22. juli 2011 demonstrerte at terrortrusler mot
Norge ikke nødvendigvis kommer fra islamistiske
miljøer, at de ikke trenger å ha utgangspunkt i et
organisert miljø og at enkeltpersoner kan forvolde
store ødeleggelser på egen hånd.96
Dette illustrerer et annet utviklingstrekk av betydning for trusselbildet i Norge, som i resten av verden:
Individer, miljøer og organisasjoner som utgjør
potensielle sikkerhetstrusler har vide kontaktnett, og
er ikke begrenset av nasjonale grenser. Enkeltpersoner i nettverkene er mobile, samtidig som det krever
mindre organisering å utføre angrep. Ideologisk radikalisering, inkludert utvikling av vilje til å bruke
vold, rekruttering til ekstreme organisasjoner og opplæring i bruk av voldsmidler foregår i høy grad i digitale kanaler. Det stiller nye krav til overvåkingstjenestenes virksomhet.
Erfaringen tilsier at dagens trusler ikke vil kunne
avskrives i overskuelig fremtid, selv om intensiteten
i dem muligens vil variere noe over tid. Basert på
utviklingen de seneste 20 årene, kan vi si at heller enn
at eksisterende trusler blir borte, blir bildet mer komplekst. Et eksempel er Russlands mer offensive utenrikspolitikk de senere årene, som viser at trusselbildet ikke har gjennomgått et rent linjeskift fra situasjonen under den kalde krigen.
14.

EOS-tjenestenes virksomhet
EOS-tjenestenes virksomhet påvirkes nødvendigvis av den utviklingen som er skissert ovenfor. Den
mer komplekse globale trusselsituasjonen, den teknologiske utviklingen og dreiningen i retning av trusler med utgangspunkt i nettverksbaserte og transnasjonale organisasjoner og løsere sammenslutninger,
har ført til bredere spekter i tjenestenes oppgaver. I
forlengelsen av mer omfattende oppgaver har tjenestene også vokst i størrelse. Fra 2012 har Politidirektoratet offentliggjort antall ansatte i PST. I 4. kvartal
2012 var tallet 409, mens det i 2. kvartal 2015 ble
oppgitt til 512.97
Antall ansatte i Etterretningstjenesten er ikke
offentlig tilgjengelig, men en betydelig økning i størrelsen på tjenesten kan trolig leses ut av at dens
offentlige budsjett er nær tredoblet siden 199698.
For alle tjenestene gjelder at deres ansvarsområder overlapper i større grad enn tidligere, blant annet
fordi også truslene mot nasjonenes sikkerhet på en
annen måte enn tidligere er grenseoverskridende. En
94.
95.
96.

97.

PST Åpen trusselvurdering 2015, side [11–13].
PST Åpen trusselvurdering 2015, side [13–14].
NOU 2012:14. Rapport fra 22. juli-kommisjonen, side 341–
362.
«Bemanning 2. kvartal 2015», hentet fra https://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/
bemanning_i_politiet/tema_1986.xhtml
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konsekvens av det er tettere og mer omfattende samarbeid mellom de ulike norske tjenestene. Tilsvarende har samarbeidet med andre lands EOS-tjenester blitt viktigere.99
For alle tjenestene gjelder at de er sterkt påvirket
av den teknologiske utviklingen. Den teknologiske
utviklingen byr på muligheter for tjenestene, men
den skaper samtidig nye utfordringer. Ny teknologi
har generert nye former og arenaer for kriminalitet og
sikkerhetstruende virksomhet. Dette stiller krav til
tjenestenes evne til å tilpasse seg de digitale truslene,
og deres tilstedeværelse på de digitale arenaene. For
eksempel fordrer Internetts rolle som propaganda- og
rekrutteringskanal for terrorister at tjenestene er til
stede i det digitale rom. Videre har både trusselaktørene og tjenestene som skal bekjempe dem, fått nye
verktøy. På den ene siden gjør dette det teknisk mulig
for tjenestene å skaffe seg tilgang til mer informasjon
om folks kommunikasjon og bevegelser enn tidligere. For eksempel vil avlytting av kommunikasjon
innad i ekstreme grupper og mellom potensielle terrorister som foregår gjennom digitale kanaler, kunne
gjøre tjenestene i stand til å stanse trusler som er
under oppseiling. På den annen side skaper de
enorme informasjonsmengdene som genereres hver
eneste dag en utfordring for tjenestene, fordi den
relevante informasjonen for tjenestene utgjør en forsvinnende liten del av den totale informasjonsmengden. Dette skaper igjen et behov for ny kompetanse
og teknologi, som gjør at tjenestene kan identifisere
og nyttiggjøre seg relevant informasjon. En mulig
konsekvens er at EOS-tjenestene vil ønske en større
grad av strategisk overvåking gjennom bulkaksess og
-innsamling av store datamengder, som deretter må
analyseres. Hvorvidt slik overvåking skal tillates, er
et politisk spørsmål.100
En vesentlig endring som gjelder alle EOS-tjenestene, er at det siden 1996 har kommet til mer detaljert
regelverk som regulerer virksomhetene. I tillegg er
menneskerettighetenes stilling i norsk rett styrket
gjennom vedtakelsen av menneskerettsloven i 1999
og inkorporering av enkelte sentrale rettigheter i
Grunnloven i 2014.101
98.

99.
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Etterretningstjenesten ble bevilget kr. 387.748.000 over
statsbudsjettet for 1996. Omregnet til 2014-kroner tilsvarer
det kr. 557.006.308 (omregnet med SSBs konsumpriskalkulator). I statsbudsjettet for 2016 har regjeringen foreslått å
bevilge kr. 1.552.401.000 til Etterretningstjenesten.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2011, side 11; EOS-utvalgets
årsmelding 2013, side 40–42.
Se mer detaljert fremstilling av disse problemstillingene i
vedlegg 3, Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side 18–20. Se også Veneziakommisjonens rapport «Update on the 2007 report on
the democratic oversight of the Security Services and report
on the democratic oversight of signals intelligence agencies» (2015).

Selv om PST også tradisjonelt har hatt en forebyggende funksjon, har det siste tiåret vært preget av
et økende fokus på tjenestens oppgave med å gripe
inn og forebygge alvorlige straffbare handlinger før
de finner sted. Dette har for det første kommet til
uttrykk ved en kraftig utvidelse av den straffelovgivningen som gjelder på tjenestens område gjennom
såkalt pre-aktiv kriminalisering,102 det vil si kriminalisering av handlinger som foretas som ledd i forberedelsen av alvorlige straffbare handlinger. For det
andre ble fokuset på og muligheten til slik forebygging styrket gjennom innføringen i 2005 av tjenestens adgang til å benytte skjulte tvangsmidler for å
forebygge de mest alvorlige straffbare handlingene
innenfor tjenestens ansvarsområde. Sett i sammenheng også med den teknologiske utviklingen, åpner
dette for at PST kan drive en langt mer aktiv og inngripende overvåking av enkeltpersoner på et svært
tidlig stadium av det som kan være forberedelser av
alvorlige angrep på rikets sikkerhet.
I tillegg stiller en mer kompleks trusselsituasjon,
som blant annet er preget av en mer sammensatt
befolkning og mindre synlige nettverk og organisasjoner, nye krav til PSTs arbeid. Når straffbare handlinger begås av lukkede miljøer, eller av miljøer som
er så ensartede at det er vanskelig for PST å infiltrere
dem, eller få kontakt med kilder, kan det hevdes at
behovet for andre metoder for informasjonsinnhenting øker.
Videre har økt bruk av kryptering ført til at deler
av den informasjonen PST tidligere kunne få tilgang
til gjennom kommunikasjonskontroll eller ransaking
av digitale enheter, ikke lenger er tilgjengelig for tjenesten.103
Utviklingen har ført til at PST har bedt regjeringen om å få ta i bruk flere nye tekniske metoder for å
samle inn, bearbeide og analysere informasjon, blant
annet dataavlesning og innsamling og analyse av
stordata fra Internett.104
Etterretningstjenesten fikk sitt virkeområde fastsatt da etterretningsloven kom i 1998. Loven fastslo
skranker mot at Etterretningstjenesten overvåker norske borgere i Norge.105 Den åpnet også for overvåking av norske borgere i utlandet. Den siden av Etterretningstjenestens virksomhet har blitt viktigere etter
1998, selv om det fortsatt utgjør en begrenset del av
101.
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Om utviklingen av lovverket og konsekvensen for EOS-tjenestene og kontrollen med dem, se EOS-utvalgets årsmelding 2011, side 10–11.
Husabø, Erling Johannes (2003): «Pre-aktiv strafferett»,
Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 1/2003 side 96–107.
At bruken av kryptering har økt er blant annet lagt til grunn
i NOU 2009:15 side 241 og i rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige, vedlegg 3 side 8.
Se mer detaljert fremstilling i vedlegg 3, Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side 16–17.
Etterretningsloven 1998 § 4.
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tjenestens samlede virksomhet. For det første skyldes
det at truslenes mot Norges sikkerhet har fått en mer
transnasjonal karakter, ved at truslene i større grad er
knyttet til nettverk og miljøer som ikke forholder seg
til landegrenser. Det gjelder fysisk så vel som i det
digitale rom. For det andre skyldes det den seneste
tidens økende antall norske fremmedkrigere som reiser utenlands for å delta i krig. For Etterretningstjenesten er det en prioritert oppgave å følge med på
disse så lenge de oppholder seg utenfor landet.106
Etterretningstjenestens arbeid er i høy grad knyttet til teknologi, og teknologisk utvikling. På samme
måte som i PSTs overvåking av potensielle trusler
innenlands, er elektronisk kommunikasjon en svært
viktig kilde for Etterretningstjenesten. Endringer i
folks kommunikasjonsmønstre og utviklingen innenfor kommunikasjonsteknologi vil over tid kreve at
den tekniske kompetansen i Etterretningstjenesten
videreutvikles, og at tjenesten kan få behov for nye
metoder.107 En utvidelse av Etterretningstjenestens
fullmakter som har vært diskutert, er å gi adgang til å
overvåke den datatrafikken som går via kabler ut og
inn av Norge.108 Dersom dette forslaget tas til følge,
vil det åpne for innhenting av data i svært store mengder, som også vil kunne ramme norske borgere som
oppholder seg i Norge. Dette vil stille krav til både
kontrollmetodikk, regelverk og kontrollmekanismer,
herunder EOS-utvalget, se nedenfor.109
NSM har sine oppgaver på felt der både teknologisk utvikling, migrasjon og andre globale utviklingstrender gjør seg sterkt gjeldende. Kravene til
NSM har økt i takt med samfunnets avhengighet av
fungerende datasystemer og digitale løsninger, ikke
minst knyttet til moderne kommunikasjonsteknologi,
og forekomsten av dataangrep og annen sikkerhetstruende virksomhet. NSMs ressurstilgang er blitt
kraftig styrket i senere år, og det er mye som tyder på
at myndighetens rolle overfor sivil sektor vil bli langt
viktigere i årene som kommer.110
Den største utviklingen de senere årene har vært
knyttet til NSMs arbeid med sikring mot datainnbrudd eller sabotasje mot elektronisk infrastruktur. I
2006 ble NorCERT etablert, som den operative delen
106.

107.
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110.

Grandhagen «Trusler og risikoer for Norge i et endret sikkerhetsbilde», Oslo Militære Samfund 16.3.2015
Grandhagen: «Trusler og risikoer for Norge i et endret sikkerhetsbilde», Oslo Militære Samfund 16.3.2015. Rapport
fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge: Et felles løft,
2015, side 75.
Etableringen av et «digitalt grenseforsvar» var blant annet et
av de viktigste forslagene til Ekspertgruppen for forsvaret av
Norge. Se Ekspertgruppens rapport Et felles løft, 2015, side
75 og 85.
Om dette, se også vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side 19–
21.
Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 13–14.

43

av NSM. NorCERTs hovedoppgave er å håndtere
alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.111 Sjef NSM har nylig anmodet
om ytterligere styrking av NorCERTs kapasitet, krav
om obligatorisk tilknytning til deler av NorCERTs
virksomhet for samfunnsviktige funksjoner mv. og
en rekke andre tiltak for å styrke samfunnssikkerheten i Norge.112
Også oppgavene knyttet til sikkerhetsklarering og
personkontroll er en stadig mer omfattende side ved
NSMs virksomhet, ettersom personellsikkerhet har
blitt viktigere i en rekke samfunnssektorer. Flere av
de samme faktorene som fører til større behov for
sikkerhetsklarering, kompliserer også arbeidet med
slike saker. En faktor er globaliseringen, med mer
åpne grenser, økt migrasjon og tettere internasjonale
nettverk, mobilitet og bindinger. For det første fører
dette til at en større andel av dem som skal gjennom
en sikkerhetsklarering, har forbindelser til andre
land. Den fører dessuten til mindre oversiktlige forhold, som i sin tur skaper større problemer med å
kartlegge enkeltpersoners bindinger og lojalitet. Det
kan gjelde bånd til andre land, men også til virksomheter og miljøer i og utenfor Norge. En konsekvens
av dette er at den mengden bakgrunnsinformasjon
som bør innhentes for å gjennomføre en forsvarlig
personkontroll, blir mer omfattende enn den var for
bare få år siden. I sitt arbeid med personkontroll blir
derfor NSM i økende grad avhengig av å støtte seg på
informasjon fra samarbeidende tjenester.
FSA, som i dag er landets desidert største klareringsmyndighet, står overfor mange av de samme
problemstillingene som NSM i arbeidet med sikkerhetsklarering. Også for FSA vil de nevnte kompliserende faktorene knyttet til globalisering, migrasjon
og mer sammensatte samfunn gjøre seg gjeldende.
Utover dette står FSA overfor utfordringer når det
gjelder å opprettholde et oppdatert bilde over trusler
mot det norske forsvaret, utvikle informasjonsutvekslingen med de øvrige EOS-tjenestene og etablere en rask reaksjonsevne for å kunne avverge sikkerhetstruende hendelser.113
15.

Betydning for EOS-utvalget
Redegjørelsen ovenfor viser at det er lite som
tyder på at de truslene Norge står overfor vil bli færre
eller mindre komplekse i årene som kommer. Dermed bør det som et minimum legges til grunn at tjenestenes virksomhet vil fortsette på dagens nivå,
både hva gjelder omfang og innhold. Det må også
111.

112.

113.

CERT står for Computer Emergency Response Team. NorCERT er knyttet til internasjonalt samarbeid på dette feltet.
For mer om dette, se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til
evaluering av EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side
13–14.
Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 11–15.
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legges til grunn at de teknologiske aspektene ved tjenestenes virksomhet vil fortsette å utvikle seg i takt
med den teknologiske utviklingen i samfunnet for
øvrig, noe som tilsier at den vil bli mer omfattende og
avansert enn i dag. Videre fremstår det som sannsynlig at metodebruk og derav følgende lovgivning vil
være under stadig vurdering.
Disse utviklingstrekkene må nødvendigvis også
få konsekvenser for EOS-utvalgets kontroll. EOSutvalget må kontinuerlig vurdere om utviklingen i
tjenestene fordrer at også de justerer sin kontrollmetodikk, for å sikre at de fanger opp eventuelle områder der det oppstår risiko for krenkelse av individuelle rettigheter eller samfunnsmessige interesser.
Det er imidlertid ikke bare utviklingen innenfor
tjenestene som tilsier at behovet for kontroll er i
utvikling. Økningen i enkeltpersoners bruk av kommunikasjonsteknologi gjør at enkeltpersoner etterlater seg store mengder digitale spor og befinner seg på
mange av de samme arenaene som tjenestene gjør.
Dermed øker også risikoen for urettmessige inngrep
i enkeltpersoners rettigheter.
Dersom man ønsker å beholde omfanget av og
intensiteten i EOS-utvalgets kontroll i forhold til tjenestenes virksomhet på dagens nivå, tilsier de ovennevnte utfordringene at EOS-utvalgets kapasitet må
økes. Et spørsmål er om utviklingen vil medføre så
store endringer at det må få betydning for kontrollmodellen som helhet. I kapittel 31.2 om utvalgsmodellen har Evalueringsutvalget pekt på denne problemstillingen, men redegjort for hvorfor utvalget
har ansett det som utenfor sitt mandat å ta stilling til
spørsmålet. I stedet har Evalueringsutvalget foretatt
en helhetlig vurdering av den eksisterende kontrollmodellen, og foreslått endringer som kan styrke
EOS-utvalgets kapasitet og gjøre det bedre rustet til å
møte fremtidens utfordringer.
Uansett vil det faktum at EOS-tjenestenes metodebruk og virkefelt er i så sterk utvikling innebære at
forventningene til hva som skal ligge i EOS-utvalgets
kontroll, må revurderes. Etter Evalueringsutvalgets
syn bør EOS-utvalgets kontroll sees som en del av
det samlede kontrollsystemet som gjelder for EOStjenestenes virksomhet. Selv om Evalueringsutvalget
ikke har foretatt noen vurdering av kvaliteten i de
øvrige delene av det samlede kontrollsystemet, har
utvalget likevel funnet grunn til å peke på betydningen av at også de øvrige delene er velfungerende,
oppdaterte og gitt nødvendig prioritet og ressurser, se
kapittel 31.3 om EOS-utvalget som del av det samlede kontrollsystemet. Etter Evalueringsutvalgets
syn er et velfungerende kontrollsystem totalt sett
avgjørende ikke bare for å verne individuelle og kollektive interesser, men også for å sikre befolkningens
tillit til den virksomhet EOS-tjenestene driver.
På enkelte områder, særlig det teknologiske, går
utviklingen svært raskt. EOS-utvalget er i dag det

eneste kontrollorganet som også kontrollerer de teknologiske sidene ved EOS-tjenestenes virksomhet.
Det må vurderes om den teknologiske utviklingen til
nå, og slik den må forventes å bli i fremtiden, tilsier
at det er behov for endringer i EOS-utvalgets teknologiske kompetanse og kontrollmetodikk, Disse
spørsmålene er grundig redegjort for og vurdert i den
vedlagte rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk
sakkyndige (vedlegg 3). Som påpekt av den teknisk
sakkyndige, fordrer planer for fremtidig utvikling av
verktøykassen hos flere av EOS-tjenestene både mer
effektiv kontroll og sannsynligvis også nye former
for kontroll, som vil måtte komme som et tillegg til
dagens kontrollregime.114 Etter Evalueringsutvalgets
syn er det avgjørende at konkrete vurderinger av
behov, muligheter og tilrettelegging for kontroll,
integreres i prosessene knyttet til vurdering og implementering av nye metoder og kapasiteter i tjenestene.
Behovet for slik integrering, og utviklingen av automatisert kontrollmetodikk, er nærmere omtalt i kapittel 35.3.
Videre tilsier det økte samarbeidet både de norske
EOS-tjenestene imellom og mellom norske og utenlandske tjenester at dette bør gis særlig oppmerksomhet i EOS-utvalgets kontrollvirksomhet. Det er vanskelig å si noe veldig konkret om hvordan kontrollen
av dette samarbeidet bør innrettes, ettersom samarbeidet har svært ulike former. Videre er det tatt flere
initiativer til økt samarbeid mellom nasjonale organer for kontroll av etterretnings- og sikkerhetstjenester, se kapittel 41.4. om utviklingen av samarbeid
mellom kontrollorgan. Evalueringsutvalget har i den
forbindelse anbefalt EOS-utvalget å arbeide med
kontrollorgan i land som de norske EOS-tjenestene
samarbeider med, for å utvikle prosesser der kontrollorganene gjør hverandre oppmerksom på og
eventuelt anmoder hverandre om å undersøke tema
av felles interesse.

IV Kontrollen av EOS-tjenestene
16.

Begrepet EOS-tjenestene
EOS-utvalgets kontrollområde er i EOS-kontrolloven § 1 angitt som «etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning eller under styring eller på oppdrag av
denne». Kontrollområdet er funksjonelt og ikke organisatorisk definert,115 noe som innebærer at EOSutvalget kan kontrollere all utøvelse av slik tjeneste,
uavhengig av hvem som utfører den, så fremt den er
utført, under styring eller på oppdrag av det offentlige, og lovens formål tilsier det.
114.

115.

Se vedlegg 3: Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 22–23.
Se NOU 1994:4 side 16–17 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994)
side 11 og 21.
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Begrepet EOS-tjeneste ble introdusert av Skaugeutvalget i NOU 1994: 4.116 Utvalget foretrakk dette
begrepet fremfor betegnelsen «de hemmelige tjenestene», og pekte på at «de hemmelige tjenestene» ikke
ble brukt i fagmiljøene, at begrepet kan misforstås
dels fordi omfanget av hemmelighold varierer tjenestene imellom og dels fordi hemmelighold også er
karakteristisk for andre deler av forsvars- og beredskapsarbeidet. Bruken av begrepet «EOS-tjeneste» er
adoptert i Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) og Innst. O. nr.
11 (1994–1995) og senere i EOS-kontrolloven og
instruksen.
Selv om begrepet «EOS-tjeneste» er funksjonelt
heller enn organisatorisk definert, utgjør enkelte
organisatoriske enheter kjernen i begrepet, fordi de er
underlagt obligatorisk tilsyn fra EOS-utvalgets side.
Det følger av EOS-kontrollinstruksen § 11 at utvalget
plikter å føre tilsyn med Etterretningstjenesten, PST,
NSM og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Disse tjenestene vil derfor bli grundig omtalt i kapitlene 18 til 21.
Begrepet EOS-tjeneste er gjennom EOS-kontrolloven og EOS-utvalgets virksomhet godt innarbeidet, og vil brukes av Evalueringsutvalget som en
betegnelse på etterretnings-, sikkerhets og overvåkingstjeneste generelt. Videre vil «EOS-tjenestene»
brukes som en samlebetegnelse på de tjenestene som
er underlagt obligatorisk kontroll i henhold til EOSkontrollinstruksen § 11. Evalueringsutvalget har vurdert om andre organisatoriske enheter som driver
etterretnings-, overvåkings- eller sikkerhetstjeneste
også bør underlegges obligatorisk kontroll av EOSutvalget, og disse er nærmere omtalt i kapittel 23.
17.

EOS-utvalgets kontroll generelt

17.1. Historikk
Historien til EOS-utvalget og dets kontroll av
EOS-tjenestene kan oppsummeres i fire hovedlinjer.
Forholdet mellom utvalget og tjenestene har gått fra
i begynnelsen å være preget av mistillit og konfrontasjon til i hovedsak å være basert på tillit og samarbeid. Parallelt med dette har tjenestenes virksomhet
blitt lovregulert i en helt annen grad enn de var ved
EOS-utvalgets opprettelse. Det har ført til klarere
rammer for både tjenestene og kontrollen med dem.
Samtidig har tjenestene selv åpnet opp for mer
offentlig innsyn i sin virksomhet. Endelig har EOSutvalgets ressurser blitt styrket, for at kontrollen skal
kunne gjennomføres på en tidsmessig måte.
Opprettelsen av EOS-utvalget i 1996 innebar noe
kvalitativt og konstitusjonelt nytt i kontrollen med de
hemmelige tjenester, blant annet ved at kontrollen
ble parlamentarisk forankret og utvidet til også å
omfatte Etterretningstjenesten. Det hadde riktig nok
vært innført ulike kontrollordninger rettet mot de
116.

Se NOU 1994:4 side 16–17.
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hemmelige tjenestene siden 1960-tallet, men ingen
av disse var parlamentarisk forankret.117 Fra 1973 ble
kontrollen satt i fastere system, med etableringen av
det regjeringsoppnevnte Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten (Kontrollutvalget),
som frem til 1996 var det viktigste kontrollorganet.
Kontrollutvalget hadde opprinnelig tre medlemmer,
men ble etter hvert utvidet til fem. Dets medlemmer
var i hovedsak tidligere statsråder og stortingsrepresentanter, men også høyesterettsdommere og advokater. Kontrollutvalget drev tilsyn med Politiets
Overvåkingstjeneste og Forsvarets sikkerhetstjeneste, og behandlet også klagesaker mot disse.118
Bakgrunnen for at Stortinget gikk til det skritt å
opprette et eget parlamentarisk forankret kontrollutvalg, var at det over tid hadde bygget seg opp betydelig mistillit overfor EOS-tjenestene og den kontrollen
regjeringen drev med sine egne tjenester. Denne mistilliten bunnet særlig i påstander om at Politiets Overvåkingstjeneste (POT) drev ulovlig overvåking av
enkeltpersoner, blant annet basert på politisk overbevisning. Disse påstandene ble styrket gjennom flere
bøker og omfattende oppslag i mediene. Flere av
sakene var høyt profilert, og ble gjenstand for betydelig debatt i og utenfor Stortinget. De ble behandlet og
til dels kritisert av det daværende Kontrollutvalget. I
1989 kom den såkalte «Engen-saken» (eller «Edderkoppsaken»), om koblinger mellom Arbeiderpartiet
og overvåkingstjenesten. I 1991 kom for det første
«Mossad-saken», der det kom frem at POT hadde latt
en representant for Mossad delta i avhør av palestinske asylsøkere i Norge. Samme år ble «Løfsnessaken» utløst av opplysninger om ulovlig overvåking
av SF-politikeren Knut Løfsnes fra tidlig 1970-tall og
fremover.119 Disse sakene ble ledsaget av sterk
økning i antall klagesaker til Kontrollutvalget. Samtidig ble de mangeårige anklagene om ulovlig overvåking rettet mot den politiske venstresiden forsterket.
Disse sakene hadde til felles at de ble utløst av
kritiske journalister, ikke gjennom tjenestenes egne
kontrollrutiner eller Kontrollutvalgets arbeid.120 Den
mer intense offentlige debatten om de hemmelige tje117.

118.
119.

120.

For fremstillinger av de tidligere kontrollordningene, se
NOU 1994:4, «Kontrollen med ‘de hemmelige tjenester’»,
side 21–23; Bergh, Trond og Knut Einar Eriksen: Den hemmelige krigen, bind 2, Oslo 1998, side 56–73; Sejersted,
Fredrik: Kontroll og konstitusjon, Oslo 2002, side 288–289.
NOU 1994:4, side 22–23.
Disse sakene er mer detaljert beskrevet i St. meld. nr. 39
(1992–1993), «Om overvåkingstjenesten», side 10–12.
«Engen-saken» startet i NRK Dagsnytt 27.6.1989, og ble senere fulgt opp med Viggo Johansen og Pål T. Jørgensens bok
Edderkoppen (Oslo 1989). «Mossad-saken» begynte med
avsløringer i Aftenposten 17.9.1991. Journalisten, Harald
Stanghelle, fikk senere SKUP-prisen for sitt arbeid med saken. «Løfsnes-saken» hadde utgangspunkt i en artikkel i
avisen Klassekampen 30.10.1991.
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nestene, det økende antallet klagesaker og den tilsynelatende mangelfulle kontrollen, var bakgrunnen
for at Stortingets justiskomité i 1993 gikk inn for å
opprette et nytt, parlamentarisk forankret, kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.121 Hensikten med
opprettelsen var å styrke de folkevalgtes mulighet til
å føre kontroll med en del av forvaltningen som er
unndratt offentlighetens innsyn.122
Spørsmålet om opprettelse av et stortingsoppnevnt kontrollorgan var imidlertid omstridt, og førte
til debatter både i media, justiskomiteen og stortingssalen. Det fremgår av justiskomiteens innstilling og
debatten i Stortinget at sentrale forutsetninger for
kontrollen skulle være at Etterretningstjenestens
muligheter til internasjonalt samarbeid med andre
lands tjenester ikke skulle skades og at ministrenes
konstitusjonelle ansvar og egne kontrollmuligheter
ikke skulle reduseres.123
Justiskomiteens innstilling ble likevel fulgt opp
av Stortinget, som i enstemmig vedtak 18. juni 1993
besluttet å opprette et kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, som skulle føre kontroll med den
sivile overvåkingstjenesten og den militære etterretningstjenesten og sikkerhetstjenesten.
Deretter ble Skauge-utvalget oppnevnt 24. september 1993, for å utrede og klargjøre de spørsmål
etableringen av et felles kontrollutvalg reiste, herunder instruks og eventuelle avgrensninger, og forholdet mellom regjering og storting. Skauge-utvalget
anså det som sitt oppdrag «å utarbeide en modell og
et regelverk for en parlamentarisk forankret kontroll
med de hemmelige tjenestene»,124 og «å gjennomgå
de ulike kontrollfunksjoner med sikte på å klarlegge
hvilke typer kontroll man bør ha, og i hvilket
omfang».125 Den leverte sin innstilling 7. februar
1994. Skauge-utvalgets innstilling lå til grunn for
Stortingets vedtak om å opprette EOS-utvalget 3.
februar 1995.
Omtrent samtidig, 1. februar 1994, oppnevnte
Stortinget Lundkommisjonen, som skulle granske
påstandene om ulovlig overvåking av norske borgere
etter 1945. Lundkommisjonen leverte sin rapport
våren 1996, og bekreftet på mange punkter anklagene om at ulovlig politisk overvåking hadde funnet
sted i Norge.126 Lundkommisjonens funn ble fulgt
opp med Midlertidig lov om innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) av 4. mars
1999. Innsynsloven ga norske borgere, og andre som
var hjemmehørende i Norge, rett til innsyn i doku121.
122.
123.
124.
125.
126.

Innst. S. nr. 246 (1992–1993).
Innst. S. nr. 246 (1992–1993) side 21.
Innst. S. nr. 246 (1992–1993) side 20.
NOU 1994:4 side 16.
NOU 1994:4 side 33.
Dok. nr. 15 (1995–1996), «Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble oppnevnt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere».

menter eller opplysninger i dokumenter som var
registrert om dem mellom 8. mai 1945 og frem til
overvåkingsinstruksen av 25. november 1977. For
perioden fra 25. november 1977 til 8. mai 1996 ble
det gitt mer begrenset innsyn, betinget av at innhentingen, registreringen eller bruken av opplysningen
manglet hjemmel. Det ble oppnevnt et eget organ,
innsynsutvalget, som behandlet søknadene om innsyn og erstatning. Fristen for å søke om innsyn gikk
ut 1. januar 2003. Ved fristens utløp hadde det kommet inn 12 764 søknader.127
I 2004 beklaget daværende justisminister Odd
Einar Dørum på vegne av Justisdepartementet den
urettmessige overvåkingen enkeltpersoner hadde
vært utsatt for av POT. I 2005 stilte Stortinget seg
bak Dørums beklagelse.128
EOS-utvalget trådte i virksomhet i mars 1996.
Det skjedde altså i et klima av mistillit mellom det
politiske miljøet og de hemmelige tjenestene, og var
i hvert fall til en viss grad uttrykk for elementer av
maktkamp mellom Stortinget og regjeringen.129
Dette klimaet preget også utvalgets første år, som
blant annet ble dominert av den såkalte «DDRsaken», eller «Berge Furre-saken». Det kom frem at
POT hadde oppsøkt Stasi-arkivene i Tyskland, for å
få vite hvilke dokumenter Lundkommisjonen hadde
hatt tilgang til der. I tillegg hadde POT foretatt undersøkelser knyttet til et av Lundkommisjonens medlemmer, Berge Furre.130 EOS-utvalgets rapport rommet skarp kritikk av POT, og reiste samtidig spørsmål om Justisdepartementets rolle i, og kunnskap
om, saken. «DDR-saken» vakte stor oppsikt, både på
Stortinget og i offentligheten. Den fikk dramatiske
parlamentariske konsekvenser. Olje- og energiminister Grete Faremo måtte gå av, fordi hun hadde vært
justisminister i den aktuelle perioden. Saken fikk
også konsekvenser for Overvåkingstjenesten ved at
overvåkingssjefen måtte gå av.131 I etterkant av saken
ble det også nedsatt et utvalg, Danielsen-utvalget,
som utredet behovet for å reformere POT.132
127.

128.

129.

130.

131.
132.

Innsynsutvalgets sluttrapport, 15.1.2008, side 11; Justis- og
beredskapsdepartementet: «Informasjon om innsynsloven».
Et mindretall ønsket at Stortinget skulle komme med en
egen beklagelse, men forslaget fikk ikke flertall. Derimot
stilte Stortinget seg altså bak justisministerens beklagelse.
(Stortingsforhandlinger 2004-2005. Forhandlinger i Stortinget side 2286–2287 og 2322)
Se saksordfører Wenche Frogn Sellægs foredrag i Stortinget
18.6.1993 (Stortingsforhandlinger 1992–1993. Forhandlinger i Stortinget side 4905).
Se særmelding fra EOS-utvalget: Dok.nr.16 (1996–1997),
«Melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste om Overvåkingstjenestens innhenting av opplysninger fra tidligere DDR.»
Sejersted 2002, side 380–383.
Se utvalgets rapport: NOU 1998:4 «Politiets Overvåkingstjeneste».
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EOS-utvalgets inngripen i saken om Stasi-arkivene ble på mange hold oppfattet som en bekreftelse
av det berettigede i å oppnevne et parlamentarisk forankret kontrollutvalg. Utvalget fikk i all hovedsak
støtte for sin kritikk under Stortingets behandling av
saken.
Allerede i 1998 oppsto en ny konflikt mellom
EOS-utvalget og en av tjenestene. Denne gangen
gjaldt saken utvalgets rett til innsyn i Etterretningstjenestens dokumenter. Også denne saken vakte betydelig offentlig oppmerksomhet og debatt. EOSutvalget oppdaget at tidligere forsvarsminister Jørgen
Kosmo hadde gitt Etterretningstjenesten adgang til å
nekte utvalget fullt innsyn. I den påfølgende behandlingen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
støttet flertallet forsvarsministerens syn.133 Etter den
omfattende debatten i Stortinget var det klart at stortingsflertallet stilte seg på Etterretningstjenestens
side.
Etter disse to tidlige sakene kom de første tegnene
på at stemningen mellom EOS-utvalget og tjenestene
var i ferd med å endre seg, og utviklingen synes raskt
å ha gått i retning av mindre konfrontasjon og mer
velvillig samhandling mellom utvalget og tjenestene.
I en egenevaluering av virksomheten fra 2001 slo
utvalget selv fast at det ikke hadde vært samarbeidsproblemer etter striden om innsyn i 1998.134 I senere
årsmeldinger har utvalget jevnlig lagt vekt på at samarbeidet med tjenestene er preget av åpenhet og samarbeidsvilje.135 I et tilbakeblikk over utvalgets første
15 år slo utvalget selv fast at det over tid hadde vokst
frem en bedre gjensidig forståelse for hverandres roller mellom EOS-utvalget og tjenestene. Utvalget
pekte også på at kommunikasjonen med tjenestene
hadde blitt bedre, selv om det nødvendigvis vil være
enkelte spenninger mellom et kontrollutvalg og de
hemmelige tjenestene det skal kontrollere.136
Denne utviklingen mot profesjonalisering og harmonisering av forholdet mellom EOS-utvalget og de
hemmelige tjenestene har løpt parallelt med at tilliten
til tjenestene også i offentligheten synes å være
høyere enn den var ved utvalgets etablering. Det henger dels sammen med den allmenne samfunnsmessige utviklingen, se kapittel 11–13. I tillegg har det
skjedd enkelte endringer knyttet til tjenestene. For
det første har tjenestenes virksomhet i langt større
grad blitt lovfestet og -regulert. For det andre har tjenestene selv tilstrebet en åpnere linje overfor offentligheten.
133.
134.
135.
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Innst. S. nr. 232 (1998–1999).
Innst. S. nr. 225 (2000–2001).
I 2003 het det at samarbeidet var «godt og profesjonelt», se
EOS-utvalgets årsmelding 2003. I 2004 ble tjenestenes
holdning til kontroll beskrevet som «konstruktiv», se EOSutvalgets årsmelding 2004.
EOS-utvalgets årsmelding 2011, side 12.
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Med vedtakelsen av sikkerhetsloven og lov om
etterretningstjenesten i mars 1998 ble både sikkerhetstjenesten og Etterretningstjenesten gitt et tydeligere rettslig grunnlag.137 Det samme skjedde da Politiets overvåkingstjeneste 1. januar 2002 ble gitt et
eget kapittel i politiloven, samtidig med at tjenesten
skiftet navn til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).138
Senere er det vedtatt en rekke andre lover og forskrifter som gjelder tjenestenes virksomhet. Dette har hatt
betydning for EOS-utvalgets kontrollarbeid, ved at
utvalget har fått klarere og mer detaljerte regler å
holde tjenestenes virksomhet opp mot. EOS-utvalget
har også pekt på at lovreguleringen ser ut til å ha ført
til sterkere orientering mot rettssikkerhet og personvern innad i tjenestene.139 Det er imidlertid fremdeles
stor forskjell på omfanget og detaljeringsgraden i den
lovgivningen de ulike tjenestene er underlagt, noe
som påvirker både omfanget av utvalgets oppgaver
og intensiteten i utvalgets kontroll. For eksempel ble
EOS-utvalgets kontrollarbeid overfor PST mer krevende da tjenesten i 2005 fikk utvidede fullmakter til
å bruke tvangsmidler i avvergende og forebyggende
øyemed.140
Samtidig har altså tjenestene selv åpnet opp for
større offentlig innsyn enn tidligere. De kommuniserer mer åpent med omgivelsene, og informerer mer
om sin egen virksomhet. Alle tjenestene har nå egne
hjemmesider på Internett, der de redegjør for arbeidet
de utfører og rammene og reglene de opererer innenfor. De spiller dessuten en mer aktiv rolle i det offentlige ordskiftet, blant annet gjennom å offentliggjøre
sine vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Norge.
Denne utviklingen har også gjort det lettere for EOSutvalget å være åpen om sin kontroll av tjenestenes
virksomhet.
EOS-utvalget har, i likhet med tjenestene det kontrollerer, gjennomgått betydelige endringer i løpet av
sin snart 20-årige historie. Blant annet er fagkompetansen i utvalget styrket, samtidig som den brede
politiske sammensetningen er i behold. I utgangspunktet ble alle utvalgets medlemmer rekruttert fra
de politiske miljøene, men fra 1998 har utvalgsmedlemmer også blitt rekruttert på rent faglig grunnlag.
Blant de syv utvalgsmedlemmene er det i dag alltid
noen med juridisk kompetanse.
De største endringene knyttet til utvalget har likevel skjedd i sekretariatet. I 1996 hadde EOS-utvalget
en sekretær og en administrativt ansatt, begge på deltid. Dette ble etter hvert for knapt. I 2005 fikk EOSutvalget etablert et selvstendig sekretariat, bestående
av en sekretariatsleder og en juridisk sekretær i full
stilling.141 Sekretariatet har senere blitt ytterligere
137.

138.
139.
140.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven)
og lov om Etterretningstjenesten, begge 20.3.1998.
Lov om politiet (politiloven), kap. IIIa.
EOS-utvalgets årsmelding 2011, side 11.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 8–9.
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forsterket. I dag består det i tillegg til sekretariatslederen av seks juridiske saksbehandlere, en samfunnsvitenskapelig rådgiver og to administrative saksbehandlere. I tillegg er det utlyst en stilling for en person med teknisk kompetanse. Utvalget har også knyttet til seg en teknisk sakkyndig på timebasis. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har uttrykt at de
senere års styrking av sekretariatet til EOS-utvalget
har ført til at inspeksjonene blir bedre forberedt, flere
saker har blitt tatt opp på eget initiativ, uanmeldte
inspeksjoner er tatt i bruk og utvalget har kunnet
arbeide mer dyptgående med enkelte prosjekter – noe
som blant annet har ført til flere særskilte meldinger
til Stortinget.142
EOS-utvalget har i senere år etablert samarbeid
med flere andre lands kontrollorganer. Hensikten
med dette samarbeidet er å utveksle erfaringer på
kontrollfeltet. Det innebærer ikke utveksling av hemmelig informasjon.
Samlet sett har utviklingen på EOS-området siden
opprettelsen av utvalget i 1996 gått i retning av økende profesjonalisering, åpenhet og tydeligere lovgivning. Dagens situasjon står i skarp kontrast til det klimaet av gjensidig mistillit og motstand som preget
både befolkningens forhold til tjenestene, og forholdet mellom tjenestene og EOS-utvalget for 20 år
siden.
17.2. Regelverk
Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkingsog sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven) ble vedtatt
3. februar 1995 og trådte i kraft samme dag. Loven
bygger på NOU 1994: 4 Kontrollen med «de hemmelige tjenester», som ble avgitt av Skauge-utvalget.
Utredningen ble sendt på høring 25. mars 1994, og
høringsinstansenes syn og departementets forslag
fremgår av Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) Om kontroll
med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Justiskomiteens merknader fremgår av Innst.
O. nr. 11 (1994–1995). Ved lov 19. juni 2009 nr. 87,
som trådte i kraft 1. juli 2009, ble det gjort endringer
i §§ 1, 2 og 9. Endringene er omtalt i Innst. O. nr. 72
(2008–2009). Ved lov 21. juni 2013 nr. 81 ble det
gjort en tilføyelse i § 4 første ledd, se Innst. 371 L
(2012–2013) for mer om dette.
Med hjemmel i loven § 1 vedtok Stortinget 30.
mai 1995 Instruks om kontroll med etterretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrollinstruksen), som gir utfyllende regler for EOS-utvalgets virksomhet. Instruksen er behandlet i Innst. S.
nr. 150 (1994–1995). I 2009 ble det gjort endringer i
instruksen, og endringene er omtalt i Innst. S. nr. 228
(2008–2009).
141.
142.

EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 15.
Innst. 225 S (2013–2014) side 16.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder
ikke for utvalgets virksomhet, med unntak av forvaltningslovens regler om ugildhet, se EOS-kontrolloven
§ 1 tredje ledd. Heller ikke sikkerhetsloven gjelder
direkte for EOS-utvalgets virksomhet, men EOSutvalget har opplyst at de i praksis følger sikkerhetslovens regler og har et nært samarbeid med NSM for
å sikre oppfyllelse av disse.
17.3. Kontrollområde
EOS-utvalgets kontrollområde er i EOS-kontrolloven § 1 angitt som «etterretnings-, overvåkingsog sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige
forvaltning eller under styring eller på oppdrag av
denne». Som redegjort for i kapittel 16 om begrepet
EOS-tjeneste, er kontrollområdet funksjonelt og ikke
organisatorisk definert.143 Dette innebærer at EOSutvalget kan kontrollere all utøvelse av de aktuelle
tjenestetypene, uavhengig av hvem som utfører den,
så fremt den er utført av, under styring eller på oppdrag av det offentlige og lovens formål tilsier det.
Som et minimum skal kontrollen omfatte EOS-tjeneste som utøves av Etterretningstjenesten, Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet, PST og Forsvarets sikkerhetsavdeling, se EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2. Av
samme bestemmelse følger det at utvalget årlig skal
inspisere minst fire lokale PST-enheter, to av Etterretningstjenestens stasjoner og/eller sikkerhets- og
etteretningsfunksjoner ved militære staber og avdelinger, og personellsikkerhetstjenesten ved minst to
departementer/etater.
EOS-utvalgets kontrollområde omfatter også
EOS-tjeneste som utøves av andre deler av den
offentlige forvaltningen, og ifølge instruksen § 11 nr.
2 bokstav f skal utvalget utføre inspeksjon av eget tiltak av det øvrige politi og andre organer eller institusjoner som bistår Politiets sikkerhetstjeneste. EOSutvalget har flere ganger ført tilsyn med for eksempel
Kripos, ØKOKRIM og toll- og utlendingsmyndighetene.144
Kontrollområdet omfatter også statsrådene og
departementene, men reglene om innsynsrett og forklaringsplikt gjelder ikke for disse, se EOS-kontrolloven § 6.
All EOS-tjeneste som er initiert av det offentlige
omfattes av kontrollområdet, også der den utføres av
private aktører. Eksempler på dette er tele- og internettilbyderes bistand til PST og aktører som tillegges
oppgaver etter sikkerhetsloven. I forarbeidene til
EOS-kontrolloven er det imidlertid presisert at
143.

144.

Se NOU 1994:4 side 16–17; Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
11 og 21.
For mer om EOS-utvalgets kontroll av det øvrige politiet, se
EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 5, for mer om forholdet
til ØKOKRIM, se årsmeldingene for 2003 side 7 og 2004
side 7, og for mer om kontrollen av Kripos, se årsmeldingen
for 2012 side 33 og 2014 side 20.
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næringslivets tiltak mot industrispionasje ikke skal
kontrolleres av utvalget, selv om det offentlige gir
råd og oppmuntrer bedrifter til å verne seg.145 For mer
om EOS-utvalgets kontroll med annen EOS-tjeneste,
se kapittel 23.
Kontrollområdet omfatter ikke dømmende virksomhet, likevel slik at personellsikkerhetstjenesten
ved domstolene, det vil si den sikkerhetsmessige
kontroll av personer som skal behandle eller ha
adgang til graderte opplysninger, kan kontrolleres av
utvalget.146
Kontrollområdet er videre eksplisitt avgrenset
mot «overordnet påtalemyndighet», se loven § 1
annet ledd. Som overordnet påtalemyndighet regnes
statsadvokatene og Riksadvokaten,147 i motsetning til
den såkalte fremskutte, integrerte påtalemyndighet,
som består av politijuristene i politiet. Avgrensningen mot overordnet påtalemyndighet er begrunnet
med at påtalemyndigheten skal være uavhengig av
politisk påvirkning i behandlingen av straffesaker.148
Evalueringsutvalget har drøftet om påtalemyndigheten fortsatt bør være en del av EOS-utvalgets kontrollområde i kapittel 32.3.
Videre fremgår det av EOS-kontrollinstruksen § 4
at kontrollen ikke skal omfatte virksomhet som angår
personer som ikke er bosatt i riket og organisasjoner
som ikke har tilhold her, eller som angår utlendinger
hvis opphold er knyttet til tjeneste for fremmed stat,
med mindre særlige grunner tilsier det.149 Unntakene
antas blant annet å få betydning for utvalgets kontroll
med PSTs saker om utenlandsk etterretningsvirksomhet i Norge. Videre innebærer avgrensningen at
Etterretningstjenestens informasjonsinnsamling om
utenlandske borgere ikke faller inn under EOS-utvalgets kontrollområde.
Etter EOS-kontrolloven § 3 siste ledd kan EOSutvalgets undersøkelser gå utover de rammer som
følger av § 1 første ledd, jf. § 2 når det tjener til å klarlegge saker eller forhold som det undersøker i kraft
av sitt mandat. Ifølge forarbeidene åpner dette for at
utvalget kan forfølge såkalte sidespor, det vil si forhold som ikke er EOS-tjeneste funksjonelt sett, men
som står i så nær sammenheng med en sak utvalget
behandler, at det er ønskelig å få dem undersøkt og
vurdert for at det skal bli kastet fullt lys over saken.150
145.
146.
147.

148.

149.

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.
Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.
Se NOU 1994:4 side 77 og Ot.prp. nr. 83. (1993–1994) side
21.
NOU 1994:4 side 50. Også Danielsen-utvalget drøftet om
også overordnet påtalemyndighet burde omfattes av EOSutvalgets kontrollområde, se NOU 1998:4 side 167–169.
Én sak der bestemmelsen ble aktualisert, er den såkalte «Lamark-saken», som omhandlet PSTs bruk av en dobbeltagent
til å føre kontakt med fem russiske diplomater som til slutt
ble utvist/erklært uønsket i Norge, se EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 6–7. I dette tilfellet valgte EOS-utvalget likevel å undersøke saken.
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Hvor langt utvalget burde gå i å forfølge slike sidespor, bør bero på en skjønnsmessig vurdering av
blant annet utvalgets kompetansemessige og arbeidsmessige forutsetninger.
17.4. Kontrollformål
Formålene med EOS-utvalgets kontroll er angitt i
EOS-loven § 2. Bestemmelsens første ledd lyder:
«Formålet med kontrollen er:
1) Å klarlegge om og forebygge at det øves urett mot
noen, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
2) Å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnslivet,
3) Å påse at virksomheten holdes innen rammen av
lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett.»
Ved opprettelsen av EOS-utvalget uttalte Justisdepartementet at det å klarlegge om og forebygge at
det øves urett mot noen var «hovedformålet med
utvalgets kontroll», og at formålet innebar at utvalget
skulle «ivareta den enkeltes rettssikkerhet».151 Ifølge
ordlyden skal dette for det første skje ved at EOSutvalget skal «klarlegge om» det øves urett mot noen,
noe som innebærer at utvalget skal avdekke eventuelle rettighetskrenkelser. EOS-utvalget skal også
«forebygge at» det begås urett mot noen. Utvalgets
kontroll er dermed ment å ha en preventiv funksjon,
ved at muligheten for at rettighetskrenkelser oppdages er ment å føre til at slike hendelser unnlates eller
unngås.152
Begrepet «noen» innebærer at krenkelser både
mot enkeltpersoner og organisasjoner skal klarlegges
og forebygges.153 Det innebærer at også utenlandske
borgere kan omfattes, se likevel begrensningen i
EOS-kontrollinstruksen § 4 som er omtalt i kapittel
17.3.
Pålegget om å påse at menneskerettighetene respekteres ble inntatt ved lovendring i 2009.154
Forslaget ble først fremmet i brev 13. januar 2009 fra
EOS-utvalget til Stortinget, og utvalget viste til at
menneskerettighetenes betydning på tjenestenes
område er økende og at en presisering i kontrollregelverket ville klargjøre ansvaret for å følge med på at
tjenestene respekterer menneskerettighetene.155
150.

151.
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Se NOU 1994:4 side 61 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
21.
Ot.prp. nr.83 (1993–1994) side 3.
NOU 1994:4 side 39.
Ot.prp. nr.83 (1993–1994) side 21.
Lov 19. juni 2009 nr. 87.
Innst. O. nr. 72 (2008–2009) side 4.
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Utvalget viste også til at en slik presisering kunne
bidra til økt oppmerksomhet om rettsutviklingen og
EMDs praksis i forbindelse med tjenestenes avveininger av hensynet til individuelle rettigheter og
nasjonale sikkerhetsinteresser. Videre viste utvalget
til at forholdet til menneskerettighetene ble inntatt i
sivilombudsmannsloven i 2004, ved en tilføyelse i
formålsbestemmelsen i § 3. Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte at slik formålsparagrafen i
EOS-kontrolloven er utformet, burde denne rent formelt være dekkende også for dette formålet, men at
en bestemmelse om at kontrollen eksplisitt skal
omfatte spørsmålet om menneskerettighetene blir
respektert, likevel ville være en nyttig presisering av
tjenestenes ansvar på dette feltet.156 Komiteen besluttet imidlertid at EOS-utvalget, i stedet for å «bidra
til» at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
skal «påse at» dette skjer. Komiteen viste til at EOSutvalgets oppgaver er av rent kontrollerende karakter
og at utvalget verken kan instruere de kontrollerte
organer eller nyttes av disse til konsultasjoner, og at
uttrykket «å bidra til» kunne tolkes som om man
åpner for en direkte inngripen i tjenestenes virksomhet og derfor ville være uheldig.
Ifølge EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 2 skal
EOS-utvalget «påse at virksomheten ikke utilbørlig
skader samfunnslivet». Forarbeidene fremhevet særlig hensynet til den alminnelige menings- og ytringsfrihet som beskyttelsesverdige verdier,157 og viste til
at forbrytelser mot rikets sikkerhet ofte vil være rettet
mot det politiske miljø, og at overvåkingstjenestene
derfor ofte vil måtte operere i nærheten av slike miljø.
Etter EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 3 skal
EOS-utvalget «påse at virksomheten holdes innen
rammen av lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett», altså at tjenestene ikke bryter
noen av de regler de er underlagt i sin virksomhet.
Ifølge forarbeidene er dette et mer allment behov,
utover hensynet til de som rammes av det konkrete
regelbruddet.158 Formålet rommer også «hensynet til
å skape tillit til at virksomhet som den alminnelige
opinion ikke har fullt innsyn i, holdes innen rammen
av fastsatte grenser».159
I utførelsen av kontrolloppgavene plikter EOSutvalget også å «iaktta hensynet til rikets sikkerhet og
forholdet til fremmede makter», se EOS-kontrolloven § 2 annet ledd. Pålegget er ment å hindre
ensidig vektlegging av kontrollformålene,160 og sørge
for at utvalgets standpunkter tas etter en avveining
som inkluderer de hensyn tjenestene er satt til å
156.
157.
158.
159.
160.

Innst. O. nr. 72 (2008–2009) side 7.
NOU 1994:4 side 52 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.
NOU 1994:4 side 61.
NOU 1994:4 side 52.
Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.

ivareta.161 Det samme prinsippet kommer til uttrykk i
EOS-instruksen § 5 første ledd, der det fremgår at
utvalget ikke skal «søke et mer omfattende innsyn i
graderte opplysninger enn det som er nødvendig ut
fra kontrollformålene», og at det så vidt mulig skal
«iaktta hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet». Dessuten følger det av
instruksen § 4 annet ledd at «kontrollen bør innrettes
slik at den er til minst mulig ulempe for tjenestenes
løpende virksomhet».
En sentral forutsetning ved etableringen av EOSutvalget kommer til uttrykk i § 2 tredje ledd, der det
heter at formålet med kontrollen er «rent kontrollerende», og at utvalget ikke kan «instruere de kontrollerte organer, eller nyttes av disse til konsultasjoner».
I stedet kommer utvalget med anbefalinger eller tilrådinger til tjenestene, og det er på det rene at tjenestene i all hovedsak følger opp utvalgets anbefalinger.162 Utvalget kommuniserer også sine funn til
departementene og Stortinget, som har henholdsvis
instruksjonsrett og lovgivningskompetanse overfor
tjenestene og således mulighet til å følge opp utvalgets funn. Videre heter det i EOS-kontrollinstruksen
§ 7 første ledd at utvalget skal følge prinsippet om
etterfølgende kontroll, men likevel kan kreve innsyn
i og uttale seg om løpende saker. Både Skauge-utvalget, Justisdepartementet og Stortinget var ved opprettelsen av utvalget opptatt av at kontrollen skulle være
etterfølgende, herunder at utvalget ikke skulle ha
noen styringsfunksjoner.163 Med dette siktet de for
det første til at kontrollen ikke måtte bli så inngripende at regjeringens og fagdepartementets styringsmulighet og -ansvar ble vesentlig svekket. For det
andre ble det pekt på at kontrollen måtte organiseres
slik at Stortingets etterfølgende handlefrihet ble opprettholdt. Til sist var de opptatt av at kontrollorganet
ikke måtte utvikle seg til å bli et styre som legitimerer
tjenestenes disposisjoner. Bestemmelsen i § 2 tredje
ledd oppstiller derfor også et forbud rettet mot tjenestene mot å bruke EOS-utvalget til konsultasjoner.164 I
sin egenevaluering fra 2001 pekte EOS-utvalget selv
på at balansen mellom kravet til at kontrollen skal
være etterfølgende og retten til å uttale seg om pågående saker er krevende,165 uten at det ble gjort noen
formelle endringer som følge av dette.
Det følger videre av § 2 at EOS-utvalget forutsettes å utøve en legalitetskontroll og ikke en kontroll av
kvaliteten og effektiviteten i EOS-tjenestenes
arbeid.166 Derimot er effektivitet og kvalitet kjernen i
161.
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NOU 1994:4 side 61.
Hernes, Helga: "EOS-utvalgets kontroll av ‘de hemmelige
tjenester’" i Dag Wiese Schartum (red.) Overvåking i en
rettsstat, 2010, side 320.
Se NOU 1994:6 side 34–36, Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
11 og Innst. O. nr. 11 (1994–1995) side 8.
Sejersted 2002, side 643.
Innst. O. nr. 225 (2000–2001) side 1 og 6–7.
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statsrådens politiske ansvar, som bare kan gjøres
gjeldende av Stortinget selv.167

betydning i saken, så kan det gjøre tjenestene oppmerksom på det.

17.5. Kontrolloppgaver

17.6. Kontrollverktøy

EOS-utvalgets kontroll skal skje både ved regelmessig tilsyn (såkalte inspeksjoner) og undersøkelser
av klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, se
EOS-kontrolloven § 3. Etter samme bestemmelse
skal utvalget av eget tiltak ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle,
særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk. Med forhold menes også regelverk, direktiver
og praksis. De ulike kontrollformene er nærmere
omtalt i kapittel 17.7.
Omfanget av og intensiteten i utvalgets tilsynsoppgave er utdypet i EOS-kontrollinstruksen § 11.
Ordlyden viser at kontrollintensiteten er ment å være
høyere overfor PST og NSM enn overfor Etterretningstjenesten, se mer om dette i kapittel 17.7.1. om
inspeksjoner.
Ved mottak av klager skal EOS-utvalget gjøre de
undersøkelser i forvaltningen som klagen tilsier, se
EOS-kontrollinstruksen § 8 første ledd. Utvalget
avgjør selv om klagen gir tilstrekkelig grunn til ytterligere behandling før saken avsluttes. EOS-utvalgets
behandling av klager er nærmere omtalt i kapittel
17.7.2.
Etter instruksen § 7 annet ledd skal EOS-utvalget,
ved gjennomføringen av kontrollen og utformingen
av uttalelser, bygge på prinsippene i ombudsmannsloven § 10 første ledd, annet ledd første, tredje og
fjerde punktum og § 11. Dette innebærer for det første at utvalget har rett til å uttale sin mening om forhold som omfattes av dets arbeidsområde. Motsetningsvis er utvalgets uttalelser ikke bindende overfor
tjenestene, se nedenfor. Henvisningen til ombudsmannsloven medfører videre at utvalget kan påpeke
at det er gjort feil eller utvist forsømmelig forhold
innenfor sitt arbeidsområde, at dersom det kommer
til at en avgjørelse må anses ugyldig eller klart urimelig, eller klart strider mot god forvaltningspraksis,
kan utvalget gi uttrykk for dette og at dersom utvalget
mener at det knytter seg begrunnet tvil til forhold av

EOS-utvalgets viktigste kontrollverktøy er retten
til innsyn i og adgang til EOS-tjenestenes virksomhet. Etter EOS-kontrolloven § 4 første ledd kan utvalget «kreve innsyn i og adgang til forvaltningens arkiver og registre, lokaler, installasjoner og anlegg av
enhver art». Enhver som tjenestegjør i forvaltningen
plikter på anmodning å tilveiebringe «alt materiale,
utstyr mv. som kan ha betydning for gjennomføring
av kontrollen», se § 4 annet ledd.
Innsyns- og adgangsretten omfatter også virksomhet mv. som eies med mer enn en halvdel av det
offentlige og virksomheter som bistår ved utførelse
av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste,
se § 4 første ledd annet og tredje punktum. Sistnevnte
alternativ ble inntatt i loven ved lovendring 21. juni
2013 nr. 81, som følge av et forslag fremsatt av EOSutvalget.168 Bakgrunnen for forslaget var at EOSutvalget så behov for å inspisere private tele- og
internettilbydere som bistår PST i gjennomføringen
av kommunikasjonskontroll, og at det i dag bare er
Telenor av disse som eies med mer enn en halvdel av
det offentlige. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
påpekte at hvem som er selskapets hovedaksjonær
ikke kunne anses som saklig grunn til at utvalgets
innsynsrett begrenses, men at det avgjørende bør
være at det foreligger et behov for å gi utvalget slikt
innsyn.169
I 2010 kom EOS-utvalget, på bakgrunn av erfaringer i en konkret sak, med flere viktige presiseringer
av utvalgets syn på innsynsrettens omfang.170 Det
klargjorde for det første at PST ikke kan holde
opplysninger utenfor utvalgets innsyn under henvisning til at innsyn ikke er nødvendig ut fra kontrollformålene, men at dette må være opp til utvalget selv
å avgjøre. Det ga også uttrykk for at prinsippet om at
utvalgets kontroll er etterfølgende, ikke innebærer at
kontroll med en sak først skal skje når etterforskningen er avsluttet, men at utvalget ut fra kontrollformålene i utgangspunktet har en ubetinget innsynsrett i
pågående saker. Videre presiserte det at begrensningen i utvalgets kontrollområde i instruksen § 4 om
utenlandske borgere ikke får betydning for utvalgets
innsynsrett. Utvalget påpekte derimot at innsyn er
nødvendig for at det skal kunne vurdere om «særlige
grunner» foreligger, slik at saken likevel ligger
innenfor utvalgets kontroll.
Ved praktiseringen av innsynsretten, som i kontrollvirksomheten generelt, skal utvalget iaktta hensynet til rikets sikkerhet og forholdet til fremmede

166.

Se også Sejersted 2002, side 168.

167.

Dette fikk blant annet konsekvenser i EOS-utvalgets
undersøkelse av PSTs bruk av en bestemt person som
kilde, der utvalget uttalte at «Det faller utenfor utvalgets lovfestede mandat å foreta en vurdering av effektiviteten av det forebyggende arbeidet til tjenesten.
Dette innebærer at utvalget ikke har tatt opp til behandling hver eneste påstand som ble fremmet i
Brennpunktprogrammet og i det offentlige ordskiftet
som fulgte.», se Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk
av Christian Høibø som kilde, 2014, side 4.

168.
169.
170.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 33–34.
Innst. 371 L (2012–2013) side 2.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 10–11.
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Utvalget kan etter dette fatte bindende avgjørelse
om innsynsretten og om kontrollens utstrekning.
Eventuell protest skal inntas i årsmeldingen, og det
vil da være opp til Stortinget å mene noe om tvisten,
etter at innsyn er gitt som anmodet. Tjenestens eventuelle protester gis dermed i utgangspunktet ingen
oppsettende virkning, og utvalget har et ubetinget
krav på innsyn i de aktuelle opplysningene.
Statsrådene og departementene faller inn under
EOS-utvalgets kontrollområde, men det følger av
EOS-loven § 6 at de er unntatt reglene om møte- og
forklaringsplikt og innsyn i §§ 4 og 5. Dette gjelder
imidlertid ikke i forbindelse med klarering og autorisasjon av personer og bedrifter for behandling av graderte opplysninger, men selv ikke i slike saker kan
EOS-utvalget kreve innsyn i departementets interne
dokumenter, se EOS-kontrollinstruksen § 10 første
ledd. Dersom utvalget ønsker opplysninger eller uttalelser fra et departement eller dets personell i andre
saker enn slike som gjelder departementets befatning
med klarering og autorisasjon av personer og bedrifter, innhentes disse skriftlig fra departementet. For
mer om EOS-utvalgets manglende krav på innsyn i
departementenes dokumenter, se kapittel 40.2.
I vedtak 15. juni 1999 kom Stortinget til at det
skulle gjelde en særlig prosedyre for uenighet om

innsyn i Etterretningstjenestens opplysninger. For
mer om dette og Evalueringsutvalgets syn på om det
fortsatt bør være slik, se kapittel 40.3.
Etter EOS-kontrolloven § 5 har alle møteplikt for
utvalget. I forarbeidene ble det oppgitt at vurderingen
av om noen har «gyldig forfall» skal være den samme
som i prosesslovgivningen, og det ble vist til domstolloven § 105.172 Paragrafen ble opphevet i 2007,
men en bestemmelse med omtrent tilsvarende innhold finnes nå i domstolloven § 90 annet ledd. En
bestemmelse om gyldig fravær finnes også i tvisteloven § 13-4.
Alle som er eller har vært i forvaltningens tjeneste
har i tillegg forklaringsplikt for utvalget om alt de har
erfart i tjenesten, se EOS-kontrolloven § 5 tredje
ledd.
Samtaler med privatpersoner skal skje i avhørs
form, med mindre de er av orienterende art, se EOSkontrollinstruksen § 9 første ledd. Av samme
bestemmelse følger det at samtaler med forvaltningens personell skal skje i avhørs form når utvalget
finner grunn til det eller tjenestemannen ber om det,
men at i saker som kan munne ut i kritikk mot
bestemte tjenestemenn, bør avhørs form i alminnelighet nyttes.
At en samtale skal skje «i avhørs form» innebærer
at den som avhøres skal gjøres kjent med sine retter
og plikter, se EOS-kontrollinstruksen § 9 annet ledd
første punktum. Forklaringen skal oppleses til vedtakelse og undertegning, se instruksen § 9 annet ledd
siste punktum. Etter bestemmelsens fjerde ledd kan
slike pliktmessig avgitte forklaringer ikke foreholdes
noen eller fremlegges i retten i straffesak mot avgiveren uten dennes samtykke. Forklaringene kan likevel
brukes på etterforskningsstadiet.173
Klagere og andre privatpersoner i partsliknende
stilling kan på ethvert trinn i saken la seg bistå av
advokat eller annen fullmektig i den utstrekning det
kan skje uten at graderte opplysninger derved blir
kjent for fullmektigen. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at slike bistandspersoner vil kunne sikkerhetsklareres i tråd med gjeldende regler.174 Samme
rett har ansatte og tidligere ansatte i forvaltningen i
saker som kan munne ut i kritikk mot dem. I slike
saker har disse også rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt som er autorisert etter sikkerhetsloven med forskrifter, se EOS-kontrollinstruksen § 9 annet ledd
annet punktum.
Personer som kan bli utsatt for kritikk fra utvalget, bør varsles om de ikke allerede kjenner til saken,
se EOS-kontrollinstruksen § 9 tredje ledd. De har rett
til å gjøre seg kjent med utvalgets ugraderte materiale

171.

172.

makter, se § 2 annet ledd. Videre følger det av EOSkontrollinstruksen § 5 at utvalget plikter ikke å søke
mer omfattende innsyn i graderte opplysninger enn
det som er nødvendig ut fra kontrollformålene. Dessuten plikter utvalget «så vidt mulig» å ta hensyn til
kildevernet og vern av informasjon mottatt av utlandet. Dernest heter det i instruksen § 5 annet ledd at
mottatte opplysninger ikke skal meddeles annet autorisert personell eller andre offentlige organer som er
ukjente med dem uten at det er tjenstlig behov for det,
er nødvendig ut fra kontrollformålene eller nødvendig av hensyn til de regler som gjelder for utvalgets
saksbehandling. Ved tvil bør avgiveren av opplysningene forespørres.
Ved eventuell uenighet om omfanget av innsynsretten er det som hovedregel opp til utvalget å vurdere om hensynene er tilstrekkelig tungtveiende til at
en tjeneste kan nekte innsyn i noe utvalget etterspør.
Dette er nedfelt i kontrollinstruksen § 6:171
«Utvalgets beslutninger om hva det skal søke innsyn i og om omfanget og utstrekningen av kontrollen
er bindende for forvaltningen. Mot slike beslutninger
kan det ansvarlige personell på vedkommende tjenestested kreve inntatt begrunnet protest i møteprotokollen. Etterfølgende protest kan gis av sjefen for
vedkommende tjeneste og av forsvarssjefen.»

Bestemmelsen ble endret i 2009, ved at adgangen til å
protestere mot EOS-utvalgets avgjørelser utvidet fra
kun å gjelde Sjef PST og Forsvarssjefen til også å gjelde sjefene for de enkelte tjenestene i Forsvaret.

173.

174.

NOU 1994:4 side 78 og Ot.prp. nr. 83 (1994–1995) side 22.
Ot.prp. nr. 83 (1994–1995) side 15 og Innst. O. nr. 11 (1994–
1995) side 5.
Ot.prp. nr. 83 (1994–1995) side 22.
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og med gradert materiale som de er autorisert for, alt
såframt det ikke vil skade undersøkelsene. Enhver
som gir forklaring skal foreholdes bevis og påstander
som ikke samsvarer med vedkommendes egne,
såframt de er ugradert eller vedkommende er autorisert for dem.
EOS-utvalget kan videre begjære bevisopptak
etter domstolloven § 43 annet ledd, og i slike tilfelle
gjelder ikke tvisteloven §§ 22-1 og 22-3. Rettsmøtene skal i så fall være lukket, og forhandlingene holdes
hemmelige, inntil utvalget eller vedkommende
departement bestemmer annet, se §§ 8 og 9. Dette er
en konsekvens av at forhandlingene hovedsakelig vil
gjelde graderte forhold.175
På samme måte som retten til innsyn og adgang,
gjelder ikke møte- og forklaringsplikten for statsrådene, departementene og deres embets- og tjenestemenn, se EOS-loven § 6, unntatt i forbindelse med
klarering og autorisasjon.
17.7. Kontrollformer
17.7.1. INSPEKSJONER
17.7.1.1. Generelt
Det rettslige grunnlaget for EOS-utvalgets
inspeksjoner er EOS-loven § 3, der det heter at utvalget regelmessig skal føre tilsyn med etterretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves i den
sivile og militære forvaltning.
Ifølge EOS-utvalget er inspeksjonene i dag det
viktigste elementet i utvalgets kontroll av EOS-tjenestene, og sentral for utvalgets kunnskap om tjenes-

tenes virksomhet. EOS-utvalget har oppgitt at
inspeksjonene opptar cirka tre fjerdedeler av utvalgets samlede tidsbruk. Funn ved inspeksjoner danner
grunnlag for et stort flertall av de saker utvalget tar til
behandling av eget tiltak, enten det dreier seg om
enkeltsaker eller mer overordnede problemstillinger.
Tilsynsoppgaven er nærmere behandlet i EOSinstruksen § 11, som regulerer innholdet i og omfanget av inspeksjonene. Etter EOS-kontrollinstruksen
§ 11 nr. 2 skal EOS-utvalget gjennomføre minst 23
inspeksjoner hvert år. Disse skal fordeles mellom tjenestene slik det fremgår av den andre kolonnen i
tabellen under. Inspeksjonene av de respektive tjenestene fordeles jevnt utover kalenderåret. EOSutvalget har alltid overholdt minimumskravene og
har de senere årene gjennomført flere årlige inspeksjoner enn påkrevet. Tallet i den tredje kolonnen
viser det gjennomsnittlige antall inspeksjoner som er
gjennomført i den aktuelle tjenesten de siste fem årene. Overfor Evalueringsutvalget har EOS-utvalget
gitt uttrykk for at det neppe vil ha kapasitet til å øke
antallet inspeksjoner ytterligere innenfor rammene
av dagens kontrollmodell.
I tillegg følger det av EOS-instruksen § 11 nr. 2
bokstavene f) og g) at EOS-utvalget skal foreta
«inspeksjon av eget tiltak av det øvrige politi og
andre organer eller institusjoner som bistår Politiets
sikkerhetstjeneste» og «for øvrig slik inspeksjon som
lovens formål tilsier». De kravene som gjelder
inspeksjonenes innhold, er redegjort for i punktene
om EOS-utvalgets kontroll av de respektive tjenestene.
Minimumsantall
inspeksjoner

Inspeksjonsobjekt

PST – den sentrale enhet
PSTs lokale enheter
E-tjenesten sentralt
E-tjenestens lokale enheter mv.
NSM
Andre klareringsmyndigheter
FSA
Andre instanser
Totalt

Gjennomsnittsantall
2009–2014

6
4
2
2
4
2
3

6
4
3,8
2
4
2,8
3
1,6

23

27,2

De siste årene har det totale antallet inspeksjoner
per år vært følgende:176
År

Antall
175.
176.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

27

28

26

27

28

26

30

28

25

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 22.
Tallene er hentet fra EOS-utvalgets årsmeldinger for årene 2006–2014.
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17.7.1.2. Forberedelser

17.7.1.3. Gjennomføring

Tidligere ble EOS-tjenestene varslet om EOSutvalgets inspeksjoner gjennom et brev, der det også
ble redegjort for hvilke spørsmål utvalget ønsket
besvart og hvilke undersøkelser de ville gjennomføre.
I dag varsles de sentrale enhetene i EOS-tjenestene som hovedregel om inspeksjoner når utvalgets
årsplan er utarbeidet, gjerne flere måneder i forveien.
De lokale enhetene får kortere varsel, normalt cirka
seks uker, for i mindre grad å kunne innrette sin virksomhet med tanke på kontrollen.
I 2005–2006 ble det utarbeidet en rutine for
arbeidsdeling mellom sekretariat og utvalg som la
opp til mer omfattende forberedelser fra sekretariatets side. Forberedelsen av hver inspeksjon innledes
normalt ved at EOS-sekretariatet utarbeider et notat
om formålet med inspeksjonen og hvordan den skal
gjennomføres, samtidig som det sendes et brev til den
aktuelle tjenesten. Deretter avholdes det et møte med
utvalgets kontaktperson og eventuelt andre representanter for tjenesten, der opplegget for inspeksjonen
drøftes og eventuelle spørsmål avklares. I tillegg
gjennomgår sekretariatet som ledd i forberedelsene
et utvalg av saker, foretar søk i tjenestenes arkiver og
registre og eventuelle andre kontroller, og velger ut
saker som de mener bør forelegges utvalget. Siden
sekretariatet begynte med denne typen forberedelser
i 2005/2006 har det utviklet søkemetodikken og
-kompetansen. Sekretariatets gjennomgang, søk og
utvelgelse skjer etter bestemte kriterier som kan være
utarbeidet av utvalget eller sekretariatet selv. Det tas
også tilfeldige stikkprøver. Prosessen dokumenteres
ved at det skrives ned hvilke saker som gjennomgås,
hvilke søk som gjøres, hvor mange treff søkene gir og
hvor mange saker som forelegges utvalget. Innholdet
i de sakene som velges bort, dokumenteres ikke
utover at det registreres at det er gjort treff. Det lages
en skriftlig oppsummering fra det forberedende
møtet, og deretter utarbeides det en «bestilling» som
oversendes tjenestene. Det lages også en «håndbok»
til utvalgsmedlemmene, med informasjon om bestillingen, materiale knyttet til de tema som skal tas opp
og de sakene som utvalget er bedt om å vurdere. I
håndboken fordeles ofte ansvaret for særlige saker
eller tema mellom utvalgsmedlemmene. Forberedelse av en inspeksjon krever i gjennomsnitt 13,25
dagsverk fra sekretariatets side.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har uttalt at
de senere års styrking av sekretariatet til EOS-utvalget har ført til at inspeksjonene blir bedre forberedt,
flere saker har blitt tatt opp på eget initiativ, uanmeldte inspeksjoner er tatt i bruk og utvalget har kunnet arbeide mer dyptgående med enkelte prosjekter –
noe som blant annet har ført til flere særskilte meldinger til Stortinget.177

EOS-utvalgets inspeksjoner i samtlige tjenester
inneholder for det første en orienteringsdel, nærmere
bestemt et møte mellom EOS-utvalget, tjenestens
ledelse og utvalgte medarbeidere. Orienteringsdelen
innledes med en redegjørelse for tjenestens løpende
virksomhet, utvikling i saker som det tidligere har
vært orientert om, eventuelle mediesaker knyttet til
tjenestens virksomhet og eventuelt nytt regelverk på
tjenestens område. I denne delen er tjenestene oppfordret til å ta opp saker eller temaer som den mener
at utvalget bør være orientert om. Deretter presenteres særskilte tema som utvalget har bedt belyst eller
som tjenesten har bedt om å få presentere. Det kan
være enkeltsaker, sakskomplekser, regelverk eller
arbeidet ved en utvalgt seksjon eller avdeling. Under
orienteringene er det aktiv dialog mellom utvalget og
tjenesten. Utvalget har opplyst til Evalueringsutvalget at de søker å finne en balanse mellom å lytte, stille
spørsmål og bore dypt i enkeltspørsmål.
EOS-utvalget har videre opplyst at det er bevisst
på at det ikke skal brukes til konsultasjoner eller opptre som rådgivere overfor tjenestene, og at det av og
til bemerker at utvalget ikke skal ha noen styrende
rolle. Utvalget har heller ikke opplevd at tjenestene
direkte har spurt utvalget til råds, for eksempel om
hvordan deres interne kontrollrutiner bør være. Tjenestene har derimot stilt spørsmål om gjennomføringen av EOS-utvalgets kontroll, for eksempel hvordan
utvalget ønsker å bli orientert.
Selve inspeksjonsdelen innebærer at utvalget går
gjennom de sakene sekretariatet har plukket ut. I tillegg har utvalget mulighet til å foreta egne søk i tjenestenes systemer. Utvalget er opptatt av at de ikke
bare skal møte ledelsen i møterommet, men beveger
seg også rundt i tjenestenes lokaler og har kontakt
med ansatte som forteller om arbeidet sitt. Dette opplever utvalget som nyttig og tillitsskapende. Tidligere
ble orienteringsdelen gjennomført før selve inspeksjonen, men for å unngå tidspress og sikre at ledelsen
er til stede for å svare på spørsmål som oppstår under
inspeksjonen, har utvalget flere ganger valgt å gjennomføre selve inspeksjonen før orienteringsdelen.
Inspeksjonenes varighet varierer fra to til fem
timer. I de sentrale enhetene tar de som regel fire
timer, mens to og en halv time ofte anses tilstrekkelig
i de lokale enhetene.
Før inspeksjonene avsluttes, har utvalget en
intern oppsummering. Av og til tilkalles representanter for tjenestene for å svare på oppfølgende spørsmål
i den forbindelse. Som hovedregel stilles imidlertid
oppfølgende spørsmål skriftlig i ettertid.
Reglene om hvor mange utvalgsmedlemmer som
må være til stede på inspeksjonene, er ikke klare.
Etter EOS-kontrollinstruksen § 2 første ledd første
177.

Innst. 225 S (2013–2014) side 16.
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punktum er utvalget beslutningsdyktig når minst fem
medlemmer er til stede. I annet punktum heter det at
utvalget som hovedregel skal opptre samlet, likevel
slik at det kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser
på stedet mv. overlates til sekretariatet og ett eller
flere medlemmer. Det samme gjelder dersom slik
innhenting ved det samlede utvalg vil kreve uforholdsmessig arbeid eller kostnad, se § 2 annet ledd.
Det er uklart om instruksen krever at utvalget må
være beslutningsdyktig på inspeksjoner, det vil si
representert ved minst fem personer. Ordlyden i § 2
første ledd annet punktum kan enten forstås slik at
utvalget i unntakstilfelle kan stille med færre enn fem
medlemmer under inspeksjon av tjenestested eller
anlegg, eller at utvalget må stille med minst fem personer til inspeksjonen, men kan dele seg i løpet av
(«under») selve inspeksjonen.
I forbindelse med lovendringene som ble gjort i
2009, avviste kontroll- og konstitusjonskomiteen et
forslag fra EOS-utvalget om at utvalget skulle kunne
være beslutningsdyktige med færre medlemmer til
stede, og om at utvalget i større grad skulle kunne
overlate inspeksjonsforberedelser, tekniske undersøkelser og informasjonsinnhenting til sekretariatet,
eventuelt i kombinasjon med en eller flere utvalgsmedlemmer.178
Ifølge EOS-utvalget deltar i de fleste tilfelle minst
fem av utvalgets medlemmer på inspeksjonene. På
inspeksjonene av de sentrale enhetene i PST og Etterretningstjenesten tilstreber utvalget å være fulltallige.
Det har imidlertid hendt at færre enn fem medlemmer
har deltatt på inspeksjoner i lokale EOS-enheter.
Den teknisk sakkyndige som utvalget har engasjert, deltar på cirka en tredjedel av inspeksjonene. I
tillegg til å delta i orienteringsdelen gjennomfører
han fysiske undersøkelser av tjenestenes datasystemer og serverrom mv. Hans oppgave er blant annet å
kontrollere at de opplysningene utvalget får om tjenestenes tekniske virksomhet, stemmer med de faktiske realitetene. Det er flere eksempler på at utvalgets kontroll har avdekket feil ved tjenestenes tekniske utstyr som har hatt betydning for enkeltpersoners rettigheter, for eksempel feil i PSTs dataskript
som sørger for at kravet til at lagrede opplysningers
relevans og nødvendighet vurderes hvert femte år,
overholdes.179 EOS-utvalget har imidlertid understreket at kontrollen ikke må bli for nært knyttet til tjenestenes tekniske løsninger, ettersom det er tjenestenes virksomhet og ikke systemene som skal kontrolleres.
178.
179.

Innst. S. nr. 228 (2008–2009) side 10–11.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 14.
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17.7.1.4. Oppfølging
Etter hver inspeksjon utarbeider sekretariatet
utkast til et referat som godkjennes av utvalget. Referatene er normalt relativt detaljerte og opp mot ti
sider. Referatene sendes ikke til gjennomlesning hos
tjenestene, og utvalget gjennomgår ikke tjenestenes
egne referater fra inspeksjonene.
Det lages videre en liste over saker som skal følges opp av sekretariatet og/eller utvalget. I tilknytning til hver sak som skal følges opp, sendes det et
brev med spørsmål mv. til tjenestene, som undertegnes av sekretariatsleder. Dette brevet markerer etter
innarbeidet praksis overgangen fra oppfølging av
inspeksjon til oppstarten av en eget tiltak-sak.
17.7.1.5. Lokale inspeksjoner
Det følger av EOS-instruksen § 11 nr. 2 at EOSutvalget årlig skal inspisere fire lokale PST-enheter,
to av Etterretningstjenestens stasjoner eller etterretnings-/sikkerhetstjeneste ved militære staber og
avdelinger og personellsikkerhetstjenesten ved minst
to departementer eller etater. I tillegg kan utvalget av
eget tiltak inspisere øvrige politi og andre organer
eller institusjoner som bistår Politiets sikkerhetstjeneste, og for øvrig gjennomføre slik inspeksjon som
lovens formål tilsier. EOS-utvalget kan altså velge
inspeksjonsobjekt ved seks av de 23 inspeksjonene
utvalget skal gjennomføre hvert år, og det er ifølge
utvalget opp mot 100 relevante objekter å velge mellom. Inspeksjonsobjektene velges ut fra kriterier som
relevans, aktualitet og hvor lang tid det har gått siden
siste inspeksjon. Utvalget fører en liste over de
objektene som har vært inspisert og når. For de lokale
PST-enhetenes del går det i gjennomsnitt syv år mellom hver gang de inspiseres, mens det skjer oftere
hos de større enhetene.
Lokale inspeksjoner innledes ved at sekretariatet
tar muntlig kontakt med tjenestestedet, direkte eller
via EOS-utvalgets kontaktperson i den aktuelle tjenesten. Dette skjer om lag seks uker før inspeksjonen
gjennomføres. Deretter sendes som regel et brev med
en «bestilling» av hva utvalget vil høre om og undersøke. Som et resultat av den økte kapasiteten i sekretariatet, gjennomføres i økende grad forberedelse på
stedet også ved lokale inspeksjoner. Overfor Evalueringsutvalget har EOS-utvalget gitt uttrykk for at
stedlige forberedelser kan være viktige for en effektiv og grundig inspeksjon, for eksempel ved at det
avdekkes praktiske problemer med tilgang til datasystemer eller ved at de problemstillingene som
ønskes belyst, spisses eller utdypes.
På samme måte som ved sentrale inspeksjoner
lager sekretariatet på forhånd en «håndbok» med alt
materiale som er relevant for inspeksjonen, dokumenterer gjennomføringen av inspeksjonen og utferdiger et referat og en oppfølgingsliste i ettertid.
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Utvalget er ikke bestandig fulltallig ved lokale
inspeksjoner, men møter som regel med fire til fem
medlemmer. Det brukes som utgangspunkt langt
mindre ressurser på en lokal enn en sentral inspeksjon. Enkelte sivile klareringsmyndigheter (som regnes som lokale enheter) er store og krever en del ressurser. Videre er de lokale inspeksjonene krevende
for utvalget fordi geografiske avstander gjør at det
som oftest bare kan gjennomføres én inspeksjon per
dag.
Ifølge EOS-utvalget resulterer lokale inspeksjoner ofte i at saker tas opp av eget tiltak, og dette skjer
oftere overfor PSTs lokale enheter enn de øvrige tjenestene. EOS-utvalget har oppgitt at dette, i mange
tilfelle, skyldes at PSTs sentrale enhet ikke alltid i tilstrekkelig grad formidler EOS-utvalgets kritikk og
forbedringspunkter i tidligere saker til de lokale
enhetene.
17.7.1.6. Uanmeldte inspeksjoner
Det følger ikke av regelverket at tjenestene har
krav på forhåndsvarsel om EOS-utvalgets inspeksjoner. Spørsmålet om adgangen til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner burde tas inn i EOS-loven eller
instruksen, ble reist i forbindelse med den evalueringen av EOS-utvalget som ble gjennomført i 2000–
2001. EOS-utvalget uttalte da at det tolket regelverket slik at uanmeldte inspeksjoner kan foretas, men at
det ville være en fordel om dette fulgte direkte av
regelverket, slik at ordningen ble allment kjent for
tjenestene og ikke ville kunne oppfattes negativt.180
Kontroll- og konstitusjonskomiteen anbefalte deretter presidentskapet å vurdere nærmere om uanmeldte
inspeksjoner skulle kunne finne sted, også hensett til
om slike inspeksjoner kan medføre etterfølgende
protest fra overvåkingssjefen, se instruksens §§ 5 og
6.181 Presidentskapet uttalte seg ikke eksplisitt om
adgangen til å foreta uanmeldte inspeksjoner, men
konstaterte at det ikke fant grunn til å foreslå at en
bestemmelse om dette ble inntatt i regelverket.182
Under debatten i Stortinget uttalte stortingsrepresentant for SV Kristin Halvorsen at hun forsto presidentskapet dithen at uanmeldte inspeksjoner ikke er utelukket.183
Deretter synes ikke spørsmålet å være drøftet før
EOS-utvalget selv, i årsmeldingen fra 2008, la til
grunn at det har adgang til å foreta uanmeldte inspeksjoner.184 Både Stortinget og EOS-utvalget selv har

flere ganger etter dette lagt til grunn at utvalget har
anledning til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner,
slik at adgangen ikke kan anses omtvistet.185
Det er først de siste årene adgangen til uanmeldte
inspeksjoner er brukt aktivt. I 2012 gjennomførte
utvalget en uanmeldt inspeksjon i Hærens etterretningsbataljon i forbindelse med en klagesak,186 og i
2013 ble det gjennomført tre uanmeldte inspeksjoner
av henholdsvis Etterretningstjenesten og etterretningsbataljonen som ledd i oppfølging av undersøkelsen av etterretningsbataljonen i 2012,187 og av
Etterretningstjenesten i forbindelse med undersøkelse av tjenestens kildearkiv188.
Undrer behandlingen av EOS-utvalgets årsmelding for 2012 uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen følgende om utvalgets bruk av uanmeldte
inspeksjoner:189
«Komiteen viser til at EOS-utvalget selv må vurdere hvordan kontrollene kan gjennomføres mest
mulig effektivt, men mener at uvarslede kontroller i
enkelte sammenhenger kan være et nyttig verktøy for
utvalgets kontroll. Slike uvarslede kontroller kan også bygge opp om den tilliten kontrollsystemet skal
sikre utad.»
17.7.2.

Alle personer eller organisasjoner som mener
EOS-tjenestene har begått urett mot dem, kan klage
til EOS-utvalget. Utvalget behandler som utgangspunkt alle mottatte klager som faller inn under deres
kontrollområde, slik dette er definert i EOS-kontrolloven §§ 2 og 3 annet ledd. Klager fra personer
som ikke er bosatt i Norge og organisasjoner som
ikke har tilhold her, eller utlendinger hvis opphold er
knyttet til tjeneste for fremmed stat, behandles bare
dersom særlige grunner tilsier det, se EOS-kontrollinstruksen § 4 første ledd. Når en klage mottas, foretar utvalget de undersøkelser i tjenestene som klagen
tilsier, og avgjør deretter om klagen gir tilstrekkelig
grunn til ytterligere behandling før en eventuell uttalelse i saken gis, se EOS-kontrollinstruksen § 8.
EOS-utvalget har opplyst til Evalueringsutvalget at
det har en lav terskel for å ta klager til behandling.
Dette er i tråd med forutsetningene i forarbeidene.190
Siden 2006 har EOS-utvalget mottatt følgende
antall klager årlig:

185.
180.

181.

182.
183.

184.

Brev 29. september 2000 fra EOS-utvalget til Stortingets
presidentskap gjengitt i Innst. S. nr. 225 (2000–2001) side
5–9 på side 8.
Brev 30. januar 2001 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen
gjengitt i Innst. S. nr. 225 (2000–2001) side 10.
Innst. S. nr. 225 (2000–2001) side 3.
Forhandlinger i Stortinget 14. mai 2001 nr. 199 sak nr. 5 side
2986.
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 38.

Klagesaksbehandling

186.
187.
188.

189.
190.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 8, se Innst. 376 S
(2012–2013) side 3 og EOS-utvalgets årsmelding 2013, se
Innst. 225 S (2013–2014) side 16.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 34.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 45.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 9 og Særskilt melding
til Stortinget om undersøkelse av opplysninger om norske
kilder mv. i Etterretningstjenesten 2014.
Innst. 376 S (2012–2013) side 3.
NOU 1994:4 side 82.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

22

13

27

21

29

21

47

26

Evalueringsutvalget har undersøkt til sammen
100 klagesaker som er behandlet av EOS-utvalget i
årene 2010 til 2014. Resultatene av undersøkelsene
er publisert i vedlegg 1 til denne rapporten.
Undersøkelsen viser at cirka 79 prosent av de som
klaget til EOS-utvalget var norske statsborgere, mens
cirka ti prosent av de øvrige var bosatt i Norge uten
at statsborgerskap fremkom av klagen, og to prosent
var utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Fem
prosent av klagene kom fra et politisk parti eller en
organisasjon og én klage kom fra journalister eller
representanter for media. I elleve av de 100 sakene
hadde klager bistand fra advokat eller annen partsrepresentant.
Det store flertallet av klagene (64 prosent) gjaldt
påståtte krenkelser av enkeltpersoners rettigheter,
hovedsakelig retten til privatliv og anførsler om ulovlig overvåking.
Et flertall av klagene var rettet mot PST (43 prosent), mens 17 prosent gjaldt Etterretningstjenesten,
15 prosent gjaldt NSM og 13 prosent gjaldt FSA. Et
stort flertall av klagene som var rettet mot PST og
Etterretningstjenesten gjaldt krenkelser av enkeltpersoners rettigheter i form av ulovlig overvåking.
I 34 av de 100 klagesakene ble det ikke iverksatt
nærmere undersøkelser, det vil si at klagene ble
avvist. De mest brukte begrunnelsene for avvisning
var at klagen gjaldt forhold utenfor kontrollområdet,
at klagen var for lite spesifikk og at EOS-utvalgets
kontroll skal være etterfølgende.
I 66 av de 100 klagesakene iverksatte EOS-utvalget ytterligere undersøkelser. I de fleste tilfellene rettet utvalget forespørsel til tjenestene om å gjøre søk
etter klageren i tjenestenes arkiver og registre. Deretter var andre spørsmål til tjenestene og gjennomføring av egne søk i registrene de mest brukte undersøkelsestypene. I 31 av de 66 sakene der det ble iverksatt undersøkelser, ble det ikke funnet informasjon
om klagerne hos tjenestene. Hvis man bygger på en
antakelse om at det heller ikke fantes informasjon om
klagerne hos tjenestene i de sakene som ble avvist,
innebærer dette at 65 (34 + 31) av de totalt 100 klagerne ikke var registrert hos tjenestene.
I 16 prosent av det totale antallet klagesaker kom
EOS-utvalget med kritikk av tjenestene. I seks prosent av disse sakene gjaldt kritikken krenkelser av
enkeltpersoners rettigheter, mens i 56 prosent av
disse sakene gjaldt kritikken tjenestenes saksbehandling. Dette viser at utvalget relativt ofte kritiserte tjenestenes saksbehandling, og i langt større grad enn
det var påberopt av klagerne. Derimot kritiseres
krenkelser av enkeltpersoners rettigheter langt sjeldnere enn det påberopes av klagerne.

I 38 prosent av sakene som endte med kritikk, var
klagen rettet mot NSM, mens i 25 prosent av sakene
var klagen rettet mot PST, 21 prosent av sakene mot
FSA og 12 prosent mot Etterretningstjenesten. Dette
viser at NSM ble kritisert relativt ofte, tatt i betraktning at bare 15 prosent av det totale antallet klager
var rettet mot dem.
I 14 av de 16 klagesakene som endte med kritikk
fra EOS-utvalget, fikk kritikken konsekvenser enten
i eller utover den konkrete klagesaken. I syv av
sakene dreide det seg om konsekvenser i den aktuelle
saken, for eksempel ved at tjenesten vurderte saker
om sikkerhetsklarering eller deler av sakene på nytt,
prioriterte saker som allerede hadde hatt for lang
saksbehandlingstid eller slettet opplysninger om klagerne. I syv andre saker fikk kritikken konsekvenser
utover den aktuelle saken, for eksempel ved at tjenestene omdisponerte personell og opprettet nye stillinger for å bedre saksbehandlingskapasiteten, foretok
gjennomgang av rutiner, gjorde endringer i saksbehandlingssystemer eller opplyste at de ville ha økt
fokus på et aktuelt område fremover.
Utvalgets undersøkelse viser at ingen av klagesakene resulterte i særskilt melding. Den viser imidlertid også at alle klagesakene som endte med kritikk av
tjenestene er omtalt i EOS-utvalgets årsmeldinger til
Stortinget.
Det følger av EOS-kontrollinstruksen § 8 annet
ledd at uttalelser til klagere bør være så fullstendige
som mulig uten å gi graderte opplysninger. Samtidig
oppgir instruksen at det, ved klager mot Politiets sikkerhetstjeneste om overvåkingsmessig virksomhet,
bare skal uttales om klagen har gitt grunn til kritikk
eller ikke. EOS-utvalget har imidlertid anledning til å
foreslå overfor departementet at klageren bør gis en
mer utfyllende begrunnelse. EOS-utvalget har opplyst at samme praksis følges ved behandling av klager rettet mot de andre EOS-tjenestene.
Dersom en klage ikke gir grunn til kritikk, underrettes klageren som hovedregel bare om at EOSutvalget har foretatt undersøkelser i den eller de tjenestene som er påklaget, og at det ikke er avdekket
ulovlige eller kritikkverdige forhold. Der klagen gjelder ulovlig overvåking eller behandling av personopplysninger gis det altså ikke noen bekreftelse eller
avkreftelse av om klageren har vært gjenstand for tjenestenes oppmerksomhet, men bare av at tjenestene
ikke har gjort noe ulovlig eller kritikkverdig. EOSutvalget har opplyst til Evalueringsutvalget at det i
noen tilfelle kan være krevende ikke å kunne fortelle
klagere at de ikke har vært overvåket av tjenestene.
Hvilken tilbakemelding og oppfølging for øvrig som

Dokument 16 – 2015–2016

58

begrunnelse. PST anførte imidlertid at klager bare
burde ha krav på ytterligere begrunnelse dersom det
var en sammenheng mellom det forhold det er klaget
over og den eventuelle feil som er avdekket gjennom
utvalgets undersøkelser, og forela spørsmålet for
departementet. Departementet var derimot enig med
EOS-utvalget, og PST utformet derfor et utkast til tilbakemelding som EOS-utvalget anså tilstrekkelig.
Ifølge utvalget ga saken viktige avklaringer for forståelsen av instruksen § 8 annet ledd og utvalgets
begrunnelse til klagere der det er rettet kritikk mot
PST.
Hvis en klage gir grunn til kritikk eller meningsytringer for øvrig, skal en begrunnet uttalelse rettes
til sjefen for den tjeneste det gjelder eller vedkommende departement, se EOS-kontrollinstruksen § 8
siste ledd. Også ellers skal uttalelser i klagesaker alltid meddeles sjefen for den tjeneste klagen er rettet
mot.

EOS-utvalget bør gi slike klagere, er drøftet av Evalueringsutvalget i kapittel 35.4.
Dersom en klage gir grunn til kritikk, underrettes
klageren som hovedregel bare om at klagen har gitt
grunn til kritikk av den eller de aktuelle tjenestene, og
ikke hva kritikken går ut på, se instruksen § 8 annet
ledd annet punktum. EOS-utvalget har, i flere årsmeldinger og overfor Evalueringsutvalget, gitt
uttrykk for at det kan være utfordrende ikke å kunne
gi klagere noen begrunnelse for utvalgets kritikk av
tjenestene i klagesaker. I enkelte saker har imidlertid
EOS-utvalget bedt tjenestene om å få gi klagere en
fyldigere begrunnelse av hva kritikken har gått ut på.
I disse tilfellene er det tjenestene som, etter en konkret vurdering av saken, avgjør om en slik begrunnelse skal gis og eventuelt foreslår utkast til formuleringer utvalget kan bruke. En illustrerende og prinsipiell sak er omtalt i EOS-utvalgets årsmelding for
2009.191 Saken gjaldt en klage på ulovlig overvåking
og spørsmålet om klageren kunne gis en utfyllende
begrunnelse ved avslutningen av saken når utvalgets
undersøkelser hadde avdekket andre og mindre kritikkverdige forhold enn de klagen opprinnelig rettet
seg mot. EOS-utvalget mente at klageren likevel
burde orienteres om kritikken i saken, blant annet for
å hindre at klageren oppfattet kritikken som mer
alvorlig enn den i realiteten var, og ba PST om å foreslå hvilken tilbakemelding som kunne gis eller forelegge saken for Justis- og politidepartementet dersom
tjenesten ikke ønsket å gi klageren en nærmere

EOS-utvalget skal av eget tiltak ta opp alle saker
og forhold som det ut fra formålet finner riktig å
behandle, og særlig slike som har vært gjenstand for
offentlig kritikk, se EOS-kontrolloven § 8 annet ledd
annet punktum. Med forhold menes også regelverk,
direktiver og praksis.
Siden 2006 har EOS-utvalget tatt opp følgende
antall saker av eget tiltak hvert år:

År

Antall

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15

18

13

20

23

17

22

26

39

EOS-utvalgets eget tiltak-saker kan starte på ulike
måter:
–
–
–

Som ledd i konkret oppfølging av inspeksjoner.
På grunnlag av tips, mediesaker mv.
På grunnlag av generelle erfaringer fra inspeksjonsvirksomheten.

I etterkant av inspeksjoner beslutter utvalget, på
grunnlag av interne notater fra sekretariatet og/eller
et utkast til brev til den aktuelle tjenesten, om og
eventuelt hvilke saker/punkter som skal følges opp
av utvalget. Deretter sendes et brev med spørsmål til
tjenesten, og dette markerer oppstarten av en eget tiltak-sak. På grunnlag av tjenestens svar beslutter
utvalget om saken skal følges opp ytterligere, eller
om den kan avsluttes. Saken avsluttes ved at det sendes et brev til tjenesten med utvalgets syn på saken,
som undertegnes av utvalgsleder. Brevet er gradert.
191.

17.7.3 EGET TILTAK-SAKER

EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 17.

Deretter merkes saken med tanke på om den skal
omtales i årsmeldingen eller ikke.
Evalueringsutvalget har undersøkt til sammen
100 eget tiltak-saker som er behandlet av EOS-utvalget i årene 2008 til 2014. Resultatene av undersøkelsene er publisert i vedlegg 2 til denne rapporten.
Undersøkelsen viser at det store flertallet av eget
tiltak-sakene ble iverksatt på bakgrunn av funn på
inspeksjoner. Åtte prosent av sakene ble opprettet på
bakgrunn av oppslag i media, mens klagesaker ledet
til 2,8 prosent av sakene.
Tjenestenes rutiner/saksbehandling og krenkelser
av enkeltpersoners rettigheter var det vanligste
temaet i eget tiltak-sakene, henholdsvis 38 og 37 prosent av sakene gjelder dette, mens lovmessighet var
tema i 14 prosent av sakene.
Det fremgår av undersøkelsen at halvparten av
eget tiltak-sakene var rettet mot PST. De øvrige
sakene var relativt jevnt fordelt på henholdsvis NSM,
FSA og Etterretningstjenesten, mens fire av sakene
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var rettet mot henholdsvis annen EOS-tjeneste og
Justisdepartementet.
Ifølge undersøkelsen skiller tre typer undersøkelser seg ut som de utvalget oftest iverksatte i eget tiltak-sakene; innhenting av saksdokumenter (cirka 31
prosent), skriftlige spørsmål til tjenestene (cirka 30
prosent) og søk i tjenestens registre (cirka 25 prosent).
I underkant av halvparten av eget tiltak-sakene
som EOS-utvalget iverksatte, 48 prosent, endte med
kritikk av tjenestene sakene var rettet mot. En stor
overvekt av sakene endte med kritikk av tjenestenes
rutiner og/eller saksbehandling. NSM var den tjenesten som oftest ble kritisert av EOS-utvalget, sett i
sammenheng med hvor mange saker som gjaldt myndighetens virksomhet.
Undersøkelsen tyder på at tjenestene ofte (i 70
prosent av sakene) iverksatte tiltak som følge av
utvalgets kritikk, som regel i form av praksisendringer eller sletting av opplysninger om én eller flere
enkeltpersoner. Videre viser den at tjenestene ikke
motsatte seg eller problematiserte EOS-utvalgets
innsyn i noen av de aktuelle sakene, og at de i hele 83
av de totalt 100 sakene uttrykte, eksplisitt eller implisitt, enighet med utvalgets konklusjoner.
Til sist viser undersøkelsen at 53 av de 100 sakene
ble omtalt i årsmeldingene, mens fire saker resulterte
i særskilte meldinger. Samtlige tilfeller av alvorlig
kritikk mot EOS-tjenestene ble med dette formidlet
til Stortinget.
17.8. Oppnevning, sammensetning og
organisering av utvalget
Det er Stortinget som velger medlemmer til EOSutvalget, herunder leder og nestleder, se EOS-kontrolloven § 1 første ledd. Videre følger det av EOSkontrollinstruksen at utvalget skal ha sju medlemmer, alle valgt for et tidsrom av inntil fem år, at det
skal unngås at flere enn fire medlemmer skiftes ut
samtidig og at medlemmer velges etter innstilling fra
Stortingets presidentskap. Etter instruksen annet ledd
skal utvalgets medlemmer være sikkerhetsklarert og
autorisert for høyeste sikkerhetsgrad nasjonalt og
etter traktat Norge er tilsluttet. Utover dette finnes det
ingen formelle retningslinjer for utvelgelsen og oppnevnelsen av medlemmer. Stortingets administrasjon
har opplyst til Evalueringsutvalget at presidentskapets innstilling til Stortinget utformes på bakgrunn av
drøftelser i presidentskapet. Som ledd i denne prosessen vil partigruppene bli konsultert, med anmodning
om å komme med forslag til kandidater.
Ved opprettelsen av EOS-utvalget pekte Skaugeutvalget på at utvalgets sammensetning ville bli
avgjørende for Stortingets og samfunnets tillit til den
kontroll det utfører, og at utvalget derfor burde
besitte rikspolitisk erfaring og tyngde, og ha tilgang
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til juridisk kompetanse og innsikt i EOS-tjenestenes
fag/arbeidsmetoder.192 Skauge-utvalget forutsatte
imidlertid at utvalget ikke skulle besettes med aktive
stortingsrepresentanter. For å oppnå den ønskede
bredden i sammensetningen mente den at utvalget
burde bestå av syv medlemmer, at det burde ha tilgang til et sekretariat og eventuelt til å anta bistand
dersom det ble behov for ytterligere fagkunnskap
eller kapasitet. Det ble forutsatt at tjenestemenn som
hører til EOS-tjenestene ville være inhabile som
bistandspersoner, men foreslått inntatt i instruksen at
dette også vil gjelde tidligere tjenestemenn.193
Skauge-utvalget presiserte imidlertid at øvrig forsvarspersonell og polititjenestemenn i og utenfor
aktiv tjeneste, som ikke har hatt tilknytning til tjenestene, burde kunne brukes. For øvrig burde regelverket, ifølge utvalget, gi rom for fleksibilitet med hensyn til sammensetning av utvalg og sekretariat.
Ved behandlingen av Skauge-utvalgets forslag til
instruks for EOS-utvalget uttalte Kontroll og konstitusjonskomiteen følgende om utvalgets sammensetning mv.:194
«Komiteen mener at sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke bør velges som
medlemmer av utvalget, og finner det naturlig at utvalgets leder ikke er et medlem som er foreslått av et
parti som er representert i Regjeringen. Selv om medlemmene velges for et tidsrom på 5 år bør ikke det
være til hinder for at utvalget kan skifte leder dersom
det forekommer endringer av Regjeringens partipolitiske sammensetning i løpet av perioden. Dersom lederen er medlem av et parti som blir med i Regjeringen, vil det være naturlig å la et annet valgt medlem
av utvalget overta som leder. Komiteen vil for øvrig
bemerke at det vil være ønskelig å gi utvalget en bredest mulig partipolitisk sammensetning.
Komiteen viser til instruksens § 2 som slår fast at
tidligere tjenestemenn i EOS-tjenestene ikke kan
brukes som bistandspersoner for utvalget. Det samme bør nødvendigvis gjelde i forbindelse med utvalgets sammensetning. Tidligere medlemmer av de
hemmelige tjenestene vil selv kunne komme i søkelyset gjennom utvalgets arbeid, og vil dessuten kunne
ha kollegiale hensyn å ivareta på en måte som kan
reise spørsmålstegn ved deres evne til uhildete vurderinger. Selv om komiteen ikke ønsker å mistenkeliggjøre tidligere medlemmer av EOS-tjenestene, og
sette deres hederlighet i tvil, er det viktig å forhindre
at slike spørsmål kan reises av publikum. Komiteen
regner utelukkelse av tidligere og nåværende EOS
tjenestemenn som så selvfølgelig at det ikke er nødvendig å ta det med i instruksen.»
Om EOS-utvalgets mulighet til å anta bistandspersoner etter instruksen § 2, uttalte komiteen:195
192.
193.
194.
195.

NOU 1994:4 side 56–57.
NOU 1994:4 side 80–81.
Innst. S. nr. 150 (1994–1995) kapittel 2.
Innst. S. nr. 150 (1994–1995) kapittel 2.
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«Komiteen viser til at det i paragrafens siste ledd
blir slått fast at tidligere tjenestemenn i EOS-tjenestene ikke kan brukes som bistandspersoner. Komiteen vil understreke at dette ikke gjelder andre tjenestemenn i politiet eller Forsvaret i og utenfor aktiv tjeneste. Tvert imot vil forsvarspersonell og
polititjenestemenn ofte inneha viktig faglig ekspertise, eksempelvis i avhørsteknikk. Komiteen mener det
er viktig at utvalget ikke blir avskåret fra å dra nytte
av denne kompetansen.»
De første årene etter EOS-utvalgets opprettelse
var det Stortingets valgkomité som innstilte medlemmer til utvalget. I Innst. S. nr. 77 (1997–1998)
behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteen et
representantforslag om at medlemmene i EOS-utvalget ikke skulle ha noen bestemt partitilhørighet, men
være personer med stor integritet og selvstendighet i
forhold til politiske partier og berørte miljøer. For å
sikre dette foreslo representantene å overføre oppgaven med å avgi innstilling om valg av medlemmer fra
Stortingets valgkomité til presidentskapet. Bakgrunnen for forslaget var at over halvparten (fire) av
utvalgets medlemmer var skiftet ut siden sommeren
1996, som følge av arbeidssituasjonen eller overgang
til regjering. Representantene pekte på at dette svekket kontinuiteten i utvalget, samt at oppnevning av
personer som var så aktive og sentrale i det politiske

miljø kunne bidra til å svekke EOS-utvalget og de
hemmelige tjenesters integritet og troverdighet i forhold til offentligheten og allierte lands tjenester.
Komiteen sa seg enig i at EOS-utvalget ikke skal
være eller bli oppfattet som et partipolitisk utvalg, og
påpekte at det er nødvendig at utvalget er bredt sammensatt for å sikre at utvalget har troverdighet og allmenn tillit i befolkningen, så vel som i Stortinget og
de hemmelige tjenestene. Komiteen anerkjente at
representasjon fra andre samfunnsgrupper som oppfyller kravene til integritet og tillit, uavhengig av den
politiske tilknytning, kunne være en fordel, men var
av den oppfatning at tidligere politikere også burde
være valgbare fordi dette best sikrer intensjonene om
parlamentarisk erfaring. Den fant det derfor ikke riktig å innføre en begrensning i forhold til partitilhørighet, men besluttet å overføre kompetansen til å innstille medlemmer til Stortingets presidentskap.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har også i
nyere tid understreket behovet for at utvalget har en
slik sammensetning at hele befolkningen kan føle tiltro til at den jobben utvalget gjør er seriøs og troverdig.196
I perioden 1996 til 2015 har utvalget hatt følgende
medlemmer:

Navn

Stilling

Bakgrunn

Funksjonsperiode

Per N. Hagen
Helga Hernes

leder
medlem og leder
fra 2006
medlem
leder fra 1998
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
leder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Politiker Sp
Politiker Ap/
diplomat/ forsker
Politiker H
Politiker Ap
Politiker Krf (jurist)
Politiker SV
Politiker H
Politiker Ap
Politiker Ap
Politiker KrF
Jurist
Diplomat
Professor
Politiker Ap
Jurist
Politiker FrP
Politiker Ap
Politiker SV
Jurist
Politiker FrP

1996–1997
1996 og 2006–2011

John G. Bernander
Rikard Olsvik
Aud Inger Aure
Stein Ørnhøi
Svein Grønnern
Elsa Eriksen
Oddrun Pettersen
Agnes Reiten
Kjersti Graver
Leif Mevik
Rolf Tamnes
Mary Kvidal
Trygve Harvold
Knut Hanselmann
Gunhild Øyangen
Theo Koritzinsky
Wenche Elisabeth Arntsen
Hans J. Røsjorde
196.

Innst. S. nr. 232 (1998–1999) side 6.

1996
1996–1999
1996–1997
1996–2007
1996–
1996–2001
1996–2002
1998–2006
1998–2008
1999–2005
2001–2003
2002–2006
2003–
2006–2011
2006–2013
2007–
2009–2014
2011–2013
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Navn

Stilling

Bakgrunn

Funksjonsperiode

Eldbjørg Løwer
Håkon Haugli
Øyvind Vaksdal
Inger Marie Sunde

leder
medlem
medlem
medlem

Politiker V
Politiker Ap
Politiker FrP
Jurist

2011–
2014–
2014–
2014–

De siste årene har EOS-utvalget hatt fem medlemmer med partipolitisk bakgrunn, og to medlemmer med annen relevant kompetanse. Minimum ett
av disse medlemmene har til enhver tid vært jurist, og
i dag har begge juristbakgrunn.
Sekretariatsfunksjonen i EOS-utvalget har som
nevnt utviklet seg kraftig siden opprettelsen i 1996. I
årene 1997 til 2001 ble utvalget bistått av en assisterende kontorsjef ved Sivilombudsmannens kontor og
en administrativt ansatt på Stortinget, innledningsvis
på deltidsbasis og deretter i fulltids stilling.197 I 2002
fikk utvalget bistand på deltid av ytterligere en rådgiver fra Sivilombudsmannen.198 I 2005 ble ordningen
med bistand fra Sivilombudsmannen avviklet og en
person ble ansatt i EOS-utvalget i fast stilling som
sekretariatsleder.199 I tillegg ble det ansatt en juridisk
rådgiver og en førstekonsulent med ansvar for administrative gjøremål.200 Fra 2005 til 2010 økte antall
juridiske rådgivere til fire.201 I dag består sekretariatet
av sekretariatsleder, seks juridiske rådgivere, en samfunnsfaglig rådgiver og to administrativt ansatte.202 I
tillegg er det utlyst en stilling for en person med teknisk kompetanse.
Etter instruksen § 3 skal sekretariatet føre saksjournal og møteprotokoll. Beslutninger og dissenser
skal framgå av protokollen. Uttalelser og bemerkninger som framkommer eller protokolleres under kontroll, anses ikke avgitt uten at de er meddelt skriftlig.
EOS-utvalget gjennomførte i 2005 en intern utredning om arbeidsoppgaver og ressursbruk i utvalgets
sekretariat, og på grunnlag av denne ble det etablert
en fastere arbeidsordning for sekretariatet knyttet til
forberedelse av og etterarbeid etter utvalgets inspeksjoner.203 For mer om sekretariatets arbeid i tilknytning til kontrollvirksomheten, se kapittel 17.7.1.1.17.7.1.4. om utvalgets kontroll.
17.9. Rapportering og forhold til Stortinget
Det følger av EOS-kontrolloven § 1 første ledd at
EOS-utvalget velges av Stortinget. Av bestemmelsens siste ledd følger det at utvalget, innenfor ram197.

198.
199.
200.
201.
202.
203.

EOS-utvalgets årsmelding 1997 side 3, 1998 side 4, 1999
side 7, 2000 side 8 og 2001 side 15.
EOS-utvalgets årsmelding 2002 side 15.
EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 16.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 18.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 35.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 40.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 17.

mene av lov og instruks, utøver sitt verv selvstendig
og uavhengig av Stortinget. Stortinget kan likevel
ved flertallsvedtak pålegge utvalget å foreta nærmere
definerte undersøkelser innenfor utvalgets kontrollmandat, og under iakttakelse av de regler og innen de
rammer som for øvrig ligger til grunn for utvalgets
virksomhet.
Forholdet mellom utvalget og Stortinget ble drøftet i Skauge-utvalgets innstilling.204 Det ble trukket
opp et skille mellom parlamentarisk kontroll, som
bare Stortinget selv kan utøve, og parlamentarisk forankret ekstern kontroll, som EOS-utvalget er forutsatt å drive. Det fremgår at et stortingsoppnevnt
eksternt kontrollorgan vil kunne være et hjelpemiddel for å gjøre den parlamentariske kontrollen mer
effektiv, men at den ikke bør legge bindinger på den
parlamentariske kontrollen.
Utgangspunktet om at EOS-utvalget utøver sitt
verv selvstendig og uavhengig av Stortinget, ble lovfestet etter initiativ fra EOS-utvalget i 2009. Ifølge
utvalget skyldtes forslaget ikke at forholdet til Stortinget ble opplevd som problematisk, men at en slik
lovfesting ville markere utad at utvalget i dets løpende arbeid er frikoblet fra politiske prosesser og
påvirkning.205 Utvalget anførte at dette ville ha en
særlig verdi fordi hemmeligholdet rundt EOS-tjenestenes virksomhet lett skaper mistanke om styrte prosesser og konspirasjoner. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sa seg enig i EOS-utvalgets forslag, og
påpekte at det innebar en stadfesting av gjeldende
praksis og ville bidra til å synliggjøre utvalgets uavhengige posisjon.206 Komiteen foreslo imidlertid
også å lovfeste at Stortinget skal kunne instruere
utvalget til å foreta undersøkelser i helt spesielle tilfeller, for å få klarhet i viktige spørsmål. Komiteen
understreket at instruksjonsretten bør brukes med
varsomhet, og på en måte som ikke kan reise tvil om
EOS-utvalgets uavhengighet og integritet. Instruksjonsretten er hittil ikke brukt.
Etter EOS-kontrolloven § 8 nr. 2 skal utvalget
årlig avgi melding til Stortinget om sin virksomhet.
Slik melding kan også gis hvis det er avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne til. Meldingene
og deres vedlegg skal være ugraderte. Ved omtalen
av personer skal hensynet til personvernet iakttas,
204.
205.

206.

Se NOU 1994:4 side 46-51, særlig pkt. 4.5.4, og pkt. 4.6.
Brev 13. januar 2009 fra EOS-utvalget til Stortinget, nærmere omtalt i Innst. O. nr. 72 (2008–2009).
Innst. O. nr. 72 (2008–2009) punkt 3.2.
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både hva gjelder klagere og andre, se EOS-kontrollinstruksen § 13 nr. 1 og § 12 første ledd.
Årsmeldingen skal avgis innen 1. april hvert år, se
EOS-kontrollinstruksen § 13 nr. 3. Etter samme
bestemmelse annet ledd bør årsmeldingen omfatte:

–

–

EOS-utvalgets meldinger begrenses som
utgangspunkt til å omtale de emner som har dannet
grunnlag for merknader fra utvalget.207 Dette begrunnes særlig med at opplysninger om lovpålagte oppgaver som tjenestene har utført innenfor regelverkets
rammer, har et legitimt behov for beskyttelse.
EOS-utvalget har avgitt følgende syv særskilte
meldinger i perioden 1996–2015:

Hvis utvalget anser at hensynet til Stortingets
kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør
gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en sak
eller et forhold det har undersøkt, skal det i særskilt
melding eller i årsmeldingen gjøre Stortinget oppmerksom på det, se EOS-kontrollinstruksen § 13 nr.
2. Det samme gjelder dersom det er behov for ytterligere undersøkelser om forhold som utvalget selv ikke
kan komme videre med.
Det er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som er ansvarlig for saker som gjelder EOS-utvalget.215 I forbindelse med avgivelsen av årsmeldingen
har Evalueringsutvalget fått opplyst at det avholdes
et møte mellom komiteen og EOS-utvalget, der
utvalget orienterer om meldingens innhold, før årsmeldingen overleveres til stortingspresidenten.
Stortingets presidentskap fastsetter godtgjørelse
til utvalgets medlemmer, se EOS-kontrollinstruksen
§ 1 tredje ledd, samt tilsetter lederen for utvalgets
sekretariat, se bestemmelsens annet ledd. Det øvrige
personalet tilsettes av utvalget.
Videre er presidentskapet også klareringsmyndighet for utvalgets medlemmer, se EOS-kontrolloven § 9 annet ledd. Bestemmelsen ble innført i
2009, ettersom den tidligere ordningen der NSM,
som en av de kontrollerte tjenestene, selv traff beslutning om sikkerhetsklarering av EOS-utvalgets medlemmer ble vurdert som uheldig. NSM foretar fremdeles personkontroll av utvalgets medlemmer.216

–

18.

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

207.

208.
209.
210.
211.
212.

en oversikt over utvalgets sammensetning, møtevirksomhet og utgifter,
en redegjørelse for utført tilsyn og resultatet av
det,
en oversikt over klagesaker fordelt etter art og
tjenestegren og med angivelse av hva klagene har
resultert i,
en redegjørelse for saker og forhold som er tatt
opp av eget tiltak,
en angivelse av eventuelle tiltak som er bedt
iverksatt og hva det har ført til,
en angivelse av eventuelle protester fra forvaltningens side mot utvalgets beslutninger om å
kreve innsyn,
en omtale av saker eller forhold som bør behandles av Stortinget,
utvalgets alminnelige erfaringer med kontrollen
og regelverket og mulige behov for endringer.

Særskilt melding 13. desember 1996 om Overvåkingstjenestens innhenting av opplysninger fra
tidligere DDR,208
Særskilt melding 7. januar 2011 om overvåking
av norske borgere i Norge foretatt av gruppen
Surveillance Detection Unit (SDU),209
Særskilt melding 7. juni 2011 om undersøkelse
av POTs metodebruk i Treholt-saken,210
Særskilt melding 4. juni 2013 om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljø,211
Særskilt melding 16. desember 2013 om undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i
Etterretningstjenesten,212
Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse
av POTs metodebruk i Treholt-saken, Dokument 7:2 (2013–
2014) side 3.
Dok. nr. 16 (1996–1997).
Dokument 7:1 S (2010–2011).
Dokument 7:2 S (2010–2011).
Dokument 7:2 (2012–2013).
Dokument 7:1 (2013–2014).

–

Særskilt melding 13. mars 2014 om undersøkelse
av påstander om politisk overvåking og PSTs
bruk av Christian Høibø som kilde,213
Særskilt melding 12. desember 2014 om utvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget.214

EOS-utvalgets kontroll av Politiets sikkerhetstjeneste
18.1. Om Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er et særskilt
organ i politiet med primæransvar for å forebygge og
etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet
og terrorisme.
PSTs virksomhet er regulert i lov 4. august 1995
nr. 53 om politiet (politiloven), særlig kapittel IIIa
§§ 17a til 17f, og utdypet i forskrift 19. august 2005
nr. 920 (PST-instruksen). PSTs rett til å behandle
personopplysninger som ledd i tjenestens forebyggende og forvaltningsmessige virksomhet er regulert
i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven), se særlig kapittel 11 og forskrift 20. septem213.
214.
215.
216.

Dokument 7:2 (2013–2014).
Dokument 7:2 (2014–2015).
Se Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav f.
Innst. O. nr. 72 (2008–2009) side 9.
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ber 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i
politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften), se særlig del 6 og 7. En rekke føringer for PSTs
virksomhet er også lagt i lov 20. mars 1998 nr. 10 om
forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).
PSTs arbeid med straffesaker er regulert i lov 22. mai
1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og forskrift 28. juni 1985 nr. 1679
(påtaleinstruksen).217
Etter politiloven § 17b er PSTs oppgaver å forebygge og etterforske følgende straffbare handlinger:
–

–
–
–

–

Overtredelser av straffeloven kapittel 17 om vern
av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser og § 184 om ordenskrenkelse av fremmed stat og sikkerhetsloven.
Ulovlig etterretningsvirksomhet.
Spredning av masseødeleggelsesvåpen og utstyr,
materiale og teknologi for produksjon eller bruk
av slike våpen.
Overtredelser av bestemmelser i eller i medhold
av lov om kontroll med eksport av strategiske
varer, tjenester og teknologi m.m. og lov til gjennomføring av bindende vedtak av De forente
nasjoners sikkerhetsråd eller annen lovgivning
om tilsvarende særlige tiltak.
Sabotasje og politiske motivert vold eller tvang,
eller overtredelser av straffeloven §§ 131 til 136
a om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger. Åpen etterforskning i slike saker foretas likevel av det øvrige politiet, med mindre annet
bestemmes av overordnet påtalemyndighet.

I tillegg utarbeider PST trusselvurderinger og
analyser til bruk for politiske myndigheter, samarbeider med norske og andre lands politimyndigheter og
sikkerhets- og etterretningstjenester, samt foretar
personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser,
se politiloven § 17c. Tjenesten gir også råd om og
bistand til sikkerhetstiltak etter PST-instruksen § 6,
og har nasjonalt ansvar for livvakttjeneste for norske
og utenlandske myndighetspersoner (med unntak av
kongehuset), se instruksen § 9 annet ledd.
Både i lovgivningen og i PSTs praktiske arbeid
skilles det mellom forebyggende saker og etterforskningssaker. En forebyggende sak kan opprettes dersom det er «grunn til å undersøke om noen forbereder
et straffbart forhold» som omfattes av tjenestens
arbeidsområde. Dersom forberedelsene går så langt,
eller det for øvrig er «rimelig grunn til å undersøke
om det foreligger» et straffbart forhold, skal det opprettes en etterforskningssak.218
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Innhenting, bearbeiding og analyse av informasjon er sentralt for alle PSTs oppgaver, enten det
dreier seg om forebyggings- eller etterforskningssaker, eller trusselvurderinger, trygghetssamtaler, risikovurdering og -håndtering eller personkontroll.
PST benytter en rekke informasjonsinnhentingsmetoder, herunder søk i åpne kilder, politiets egne
eller andre offentlige registre og gjennomføring av
samtaler med enkeltpersoner.
Informasjonsinnhentingen kan også skje ved
hjelp av ulovfestede politimetoder som spaning, bruk
av kilder og informanter eller infiltrasjon. De ulike
innhentingsmetodene er regulert, for eksempel i
PSTs operative rutine for behandling av kilder.219 I
tillegg fremgår enkelte regler i Sjef PSTs Direktiv for
tjenesten.220
En annen viktig del av informasjonsinnhentingen
skjer gjennom samarbeid med de øvrige EOS-tjenestene, det alminnelige politiet, andre offentlige myndigheter som Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet og
andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester.
Samarbeidet med de andre EOS-tjenestene er nærmere beskrevet i kapittel 22.
PST kan også innhente informasjon ved bruk av
skjulte tvangsmidler. Dette er lovregulerte politimetoder som brukes uten at den eller de metodebruken
retter seg mot, har kunnskap om det, og som det kan
besluttes utsatt underretning om.221 Som skjulte
tvangsmidler regnes blant annet ransaking, utleveringspålegg og beslag med utsatt underretning, skjult
fjernsynsovervåking, kommunikasjonsavlytting og
annen kommunikasjonskontroll, og romavlytting.
Som ledd i etterforskning kan PST bruke disse
metodene for å samle informasjon om straffbare
handlinger som er begått eller er i ferd med å begås i
medhold av de alminnelige reglene i straffeprosessloven kapittel IV eller for å avverge enkelte alvorlige
straffbare handlinger etter straffeprosessloven
§ 222d. PST kan også, som eneste norske politiorgan,
bruke slike metoder utenfor etterforskning, for å
forebygge straffbare handlinger innenfor tjenestens
arbeidsområde, med hjemmel i politiloven § 17d.
Den overordnede ledelsen av PST er lagt til Den
sentrale enhet (DSE).222 Enheten har også ansvar for
tjenestens virksomhet i Oslo. Lokale enheter av PST
finnes i alle landets politidistrikter utenom Oslo, der
dette ansvaret er lagt til DSE. Med unntak av Oslo og
Svalbard, er den lokale politimester ansvarlig for
PSTs virksomhet i sitt distrikt, under overordnet
ledelse av Sjef PST, se PST-instruksen § 3 tredje
ledd. De lokale enhetene er også administrativt
219.

217.

218.

Ut over det som følger av lov og instruks, gir Justisdepartementet føringer for PSTs prioriteringer og arbeid i det årlige
tildelingsbrevet. For etterforskningen gjelder Riksadvokatens årlige føringer.
Se straffeprosessloven § 224.

220.

221.
222.

Rutinen er gradert begrenset, men vist til i Dokument 7:2
(2013–2014), side 5.
Direktivet er gradert begrenset, men vist til i Dokument 7:2
(2013–2014), side 5.
Bruce og Haugland 2014, side 13.
Se politiloven §§ 17a og 17c.
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underlagt den enkelte politimester som dermed er
ansvarlig for tildeling av enhetenes driftsmidler. En
mindre del av enhetenes budsjetter kommer fra DSE.
18.2. Kontrolloppgaven
EOS-utvalgets kontrolloppgave overfor PST er å
føre kontroll med at tjenestens behandling av forebyggende saker og etterforskningssaker, dens bruk
av skjulte tvangsmidler, behandling av personopplysninger og utveksling av informasjon med innenlandske og utenlandske samarbeidspartnere, skjer
etter det gjeldende regelverk og tilfredsstiller krav til
gode rutiner, alt innen rammen av formålet i lovens
§ 2.223
Ifølge kontrollinstruksen skal EOS-utvalget årlig
gjennomføre seks inspeksjoner i Den sentrale enhet
(DSE), og fire inspeksjoner i PST-enhetene i politidistriktene. Over en tredjedel av utvalgets obligatoriske inspeksjoner er dermed rettet mot PST, noe som
innebærer at PST er den tjenesten som er underlagt
den mest omfattende kontrollen fra utvalgets side.
Inspeksjonene består for det første av en forberedende fase som gjennomføres av sekretariatet, se
ovenfor. Forberedelsene innledes med et møte mellom sekretariatet og utvalgets kontaktperson i PST.
Deretter utfører sekretariatet selvstendige undersøkelser, se nedenfor. I dag tar forberedelsene til én
inspeksjon i PST to dager, og fire til fem av juristene
i sekretariatet deltar. Overfor Evalueringsutvalget
har EOS-utvalget anslått at sekretariatets arbeid med
én inspeksjon av Den sentrale enhet i PST krever om
lag 20 dagsverk.
Under selve inspeksjonen møter EOS-utvalget
den øverste ledelsen i PST samt leder og ansatte med
tilknytning til de temaene og sakene som skal presenteres.
For utvalgets oversikt fører sekretariatet også en
liste over alle løpende saker i PST, med stikkord,
problemstillinger og opplysninger om hvorvidt det
har vært brukt skjulte tvangsmidler.
18.3. Kontroll av arkiver og registre
Ifølge EOS-utvalget utgjør kontrollen av PSTs
arkiver og registre kjernen i den løpende inspeksjonsvirksomheten i PST. Kontrollen omfatter PSTs elektroniske arbeidsregister SMART og tjenestens arkivsystem DocuLive. Utvalget kontrollerer også at PST
ikke behandler personopplysninger utenfor de etablerte arkivene og registrene.224
Kontrollen er i dag i stor grad stikkprøvebasert,
og det foretas både tilfeldige stikkprøver og mer systematiserte søk. I forkant av hver inspeksjon foretar
sekretariatet selvstendige søk i arbeidsregistret og i
andre systemer, som sekretariatet har fullstendig til223.
224.

EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav c.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2012 og 2013 side 15–18.

gang til. Sekretariatet gjennomgår treffene og gjør et
utvalg av saker som fremlegges for utvalget. Utvalget kan også foreta egne søk under inspeksjonene.
EOS-utvalgets kontroll har særlig fokus på å kontrollere at PST følger reglene i politiregisterloven og
forskriften, samt PSTs interne retningslinjer for
behandling av informasjon.
Med regelverket som utgangspunkt undersøkes
om alle registrerte opplysninger er nødvendige, relevante og av tilstrekkelig kvalitet til å bidra til løsningen av PSTs oppdrag. Utvalget kontrollerer også at
PST foretar individuelle vurderinger av registreringsgrunnlaget, og at opplysninger slettes når vilkårene
for behandling av dem ikke (lenger) er til stede.
Utvalget er opptatt av at PST gir grundige skriftlige
begrunnelser for de registreringer som gjøres, ettersom dette gir utvalget bedre forutsetninger for å vurdere om tjenesten har hatt tilstrekkelig grunnlag for å
behandle opplysninger om enkeltpersoner.225 Videre
kontrollerer utvalget at tjenesten praktiserer den
såkalte femårsregelen, som innebærer at arbeidsregistreringer som ikke er tilført nye opplysninger de
siste fem årene skal gjennomgås og at opplysningene
skal slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for
formålet med behandlingen.226 Utvalget gjennomgår
blant annet alle saker der PST har valgt å opprettholde lagringen etter at femårsvurderingen er gjennomført. Et annet sentralt punkt i kontrollen er hvorvidt tjenesten overholder kravet om at behandling av
personopplysninger om nasjonal eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om
helsemessige eller seksuelle forhold bare kan finne
sted dersom det er strengt nødvendig ut fra formålet
med behandlingen.227
Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til
utvalgets vurdering av at denne delen av virksomheten må vies særskilt oppmerksomhet.228
18.4. Kontroll av forebyggings- og etterforskningssaker
Ved hver inspeksjon av PST gjennomgår EOSutvalget et antall av PSTs forebyggings- og
etterforskningssaker. Både sekretariatet og utvalget
kan foreta søk i de digitale mappestrukturene der
saksdokumentene er lagret. Som redegjort for i kapittel 18.1. om PSTs virksomhet, har skillet mellom
forebyggings- og etterforskningssaker betydning
både for hvilke regelsett som gjelder og for hvilken
del av PST som behandler saken.
225.
226.

227.
228.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 12.
Se politiregisterloven § 50, jf. politiregisterforskriften
§ 22-3 tredje ledd og Sjef PSTs direktiv § 16-7.
Se politiregisterloven § 7.
Innst. S. nr. 177 (2004–2005) side 4.
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Utvalget har et særlig fokus på regelmessig etterfølgende kontroll av PSTs bruk av skjulte tvangsmidler, som kommunikasjonskontroll, skjult kameraovervåking, romavlytting, teknisk sporing og hemmelig ransaking. PST kan bruke skjulte tvangsmidler
etter rettens tillatelse229 både som ledd i etterforskning etter straffeprosessloven, og for å forebygge
visse typer alvorlige straffbare handlinger som nevnt
i politiloven § 17d.
Frem til 2005 kontrollerte EOS-utvalget PSTs
bruk av kommunikasjonskontroll som ledd i etterforskning, blant annet ved å gjennomgå rettens kjennelser og kontrollere at det ikke var avlyttet telefoner
som det ikke var gitt tillatelse til.230 Frem til 1999
hadde EOS-utvalget også adgang til «å påkjære rettslige kjennelser og beslutninger om straffeprosessuelle inngrep når siktede selv ikke er kjent med dem»
etter EOS-kontrolloven § 7, men adgangen ble kun
benyttet ved én anledning.231 I 1999 ble det innført en
ordning med oppnevning av offentlig advokat for
mistenkte i saker om skjulte tvangsmidler, og som
følge av dette ble utvalgets kjæremålsadgang opphevet.232 Utvalget etablerte i 2001 et erfaringsarkiv for
advokater og dommere i slike saker.233 Arkivet ble
imidlertid avviklet i 2006 på grunn av liten interesse
fra advokater og dommere.234 I forbindelse med
avviklingen foretok EOS-utvalget en systematisk
gjennomgang av rettsavgjørelsene om skjult tvangsmiddelbruk, for å få et inntrykk av hvordan advokatordningen fungerte i praksis. Resultatene fremgår av
årsmeldingen for 2006.235
Da PST i 2005 ble gitt adgang til å bruke skjulte
tvangsmidler i forebyggende øyemed, ble EOSutvalgets kontroll av PSTs bruk av skjulte tvangsmidler intensivert. I dag gjennomgår EOS-utvalget
på hver inspeksjon i PST alle nye og avsluttede saker
der skjulte tvangsmidler har vært brukt. Én gang i
halvåret gjennomgås alle saker med skjult tvangsmiddelbruk. Utvalget fører særlig kontroll med at
PSTs begjæringer til retten er i samsvar med det samlede informasjonsgrunnlaget som ligger til grunn for
begjæringen.236 Med andre ord kontrollerer utvalget
om tjenesten har gitt retten fullstendig beslutningsgrunnlag. Utvalget vil som regel ha tilgang til mer
229.

230.
231.
232.
233.

234.
235.

236.

Når det gjelder teknisk sporing besluttes teknisk peil på kjøretøy av Sjef PST, mens kroppsnær peil besluttes av retten.
EOS-utvalgets årsmelding 1996 side 4,
EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 5.
Lov 3. desember 1999 nr. 82.
EOS-utvalgets årsmelding 1999 side 5, 2000 side 4 og 2001
side 6.
EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 8.
EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 8-9. Se også Skonnord,
Ingeborg: «En undersøkelse av advokatordningen etter
straffeprosessloven § 100a i saker hvor PST begjærer bruk
av skjulte tvangsmidler», Tidsskrift for strafferett 2008 side
179–187.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 19.
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informasjon enn hva retten har, herunder fullt innsyn
i etterretningsinformasjon mottatt fra samarbeidende
tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. Utvalget
fører også etterfølgende kontroll med at PST i praksis
har anvendt tvangsmidlene i samsvar med tillatelsene
gitt av retten, for eksempel at tvangsmidlet ikke
benyttes utover den tidsperioden retten har bestemt. I
den forbindelse kontrollerer utvalget at PSTs begjæringer til teletilbydere om bistand til gjennomføring
av for eksempel kommunikasjonskontroll er i samsvar med rettens kjennelse. Utvalget undersøker
blant annet om telefonnumre mv. som det begjæres
kommunikasjonskontroll av, samt tidsperiodene for
overvåkingen, stemmer overens med tillatelsene gitt
av retten. Når det gjelder romavlytting og skjult
kameraovervåking, kontrollerer utvalget blant annet
at bruken er i samsvar med eventuelle spesielle vilkår
eller forutsetninger fastsatt av retten. Utvalget undersøker sakslogger for å kontrollere bruken av overvåkingsutstyret, og foretar aktiv kontroll av om informasjonen som gis til retten samsvarer med det som
faktisk overvåkes. Utvalget får fremlagt bildeutskrifter i saker der det er iverksatt skjult kameraovervåking, og sammenholder disse med rettens kjennelser.
EOS-utvalget følger også med på det totale
omfanget av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk. I 2006
og 2007 år uttalte utvalget at bruken var økende, men
likevel fremsto som «beskjeden».237 I 2008 og 2009
gikk bruken ifølge utvalget litt tilbake,238 mens i 2011
var det tendenser til en økning i bruken av skjulte
tvangsmidler sammenliknet med tidligere år, særlig i
forebyggende saker. Utvalget uttalte at PST i deler av
2011 hadde benyttet metoder i forebyggende saker i
større omfang enn noen gang siden tjenesten fikk
hjemmel til dette.239 Denne økningen fortsatte, ifølge
EOS-utvalget, i 2012 og 2013.240 Ved behandlingen
av årsmeldingen for 2012 uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at en slik økning er naturlig, sett i
sammenheng med forventningene tjenesten lever
under og et visst økt bevilgningsnivå, som muliggjør
mer forebyggende arbeid for å hindre alvorlig kriminalitet.241
EOS-utvalget kontrollerer også i noen grad tjenestens bruk av ulovfestede metoder for å innhente
informasjon,242 slik som informantbehandling, infiltrasjon og provokasjon. Evalueringen tyder imidlertid på at denne kontrollen har vært knyttet til et
begrenset antall enkeltsaker. I årsmeldingen for 2014
opplyste EOS-utvalget imidlertid at kontrollen på
dette området vil intensiveres.243 Evalueringsutvalget
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 7 og 2007 side 14.
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 18 og 2009 side 14.
EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 13.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 11 og 2013 side 19.
Innst. 376 S (2012–2013) side 7.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 19.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 23.
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har drøftet EOS-utvalgets kontroll av EOS-tjenestenes bruk av kilder i kapittel 42, herunder om utvalget
bør ha tilgang til PSTs elektroniske system for
behandling av informasjon om kilder.
18.5. Begjæringer om avgradering og innsyn
Verken politiregisterloven eller offentlighetsloven gir noen rett til innsyn i opplysninger som
behandles av PST.244 Slike opplysninger er normalt
også gradert etter sikkerhetsloven eller underlagt
annen lovbestemt taushetsplikt, slik at tjenesten som
utgangspunkt ikke har noen plikt til å vurdere meroffentlighet for opplysningene. I lys av dette er EOSutvalgets kontrolloppgave i konkrete saker begrenset.
EOS-utvalget har likevel, siden opprettelsen i
1996, behandlet en rekke klager fra enkeltpersoner
over PSTs beslutninger om avgradering og innsyn,
og også hatt fokus på praktiseringen av regelverket
om gradering av og innsyn i PSTs opplysninger
generelt. Temaet er redegjort for i samtlige årsmeldinger for årene 2006 til 2014.245 Et viktig spørsmål
for EOS-utvalget de senere årene har vært om den
enkelte bør gis en lovfestet mulighet til innsyn i eventuelle opplysninger eldre enn 30 år som er registrert
om vedkommende hos PST, alternativt informasjon
om at det ikke var registrert noe om vedkommende,
så fremt dette ikke skader hensynet til rikets sikkerhet eller PSTs virksomhet. Dette er nærmere omtalt i
kapittel 27.4. om ivaretakelse av samfunnsmessige
interesser.
18.6. Informasjonsutveksling med nasjonale etater
EOS-utvalget fører en særlig kontroll med PSTs
samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere.246
Blant disse er tollmyndighetene, og her har hovedspørsmålet for utvalget vært om PST har brukt tollmyndighetene, som har vidtgående adgang til å kontrollere enkeltpersoner og kjøretøy som passerer den
norske grensen, til å omgå rammene for og vilkårene
i tjenestens eget regelverk.247
Utvalget har også hatt fokus på utveksling av
informasjon mellom PST og utlendingsmyndighetene, og utvalgets kontroll har blant annet bidratt til
at det er utarbeidet skriftlige retningslinjer for samarbeidet mellom henholdsvis utvalget og tollmyndighetene og utlendingsmyndighetene.
EOS-utvalget kontrollerer også PSTs samarbeid
med andre politiorganer som Kripos og ØKOKRIM,
244.
245.

246.
247.

Se politiregisterloven § 66 første og annet ledd.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 4, 2007 side 8–9,
2008 side 13–17, 2009 side 15–15, 2010 side 16-20, 2011
side 15–16, 2012 side 17–18, 2013 side 20–22 og 2014 side
16.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 12 og side 19–22.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 9–10.

samt samarbeidet mellom PST og teletilbyderne i
forbindelse med gjennomføring av kommunikasjonskontroll, se mer om dette ovenfor.
Eksempler på resultatene av EOS-utvalgets kontroll med PSTs samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere er gitt i kapittel 27.2.2. om resultatene
av evalueringen.
18.7. Informasjonsutveksling med utenlandske
tjenester
PST er pålagt å samarbeide med andre lands politimyndigheter og sikkerhets- og etterretningstjenester, se politiloven § 17c nr. 2, og har adgang til å utlevere personopplysninger om norske og utenlandske
borgere til utenlandske samarbeidende tjenester i
medhold av politiregisterloven § 22 eller når dette
følger av lov eller konvensjon eller avtale som er bindende for Norge, eller av avtale inngått mellom norske og andre nordiske myndigheter. Norges menneskerettslige forpliktelser medfører imidlertid
begrensninger for adgangen til informasjonsutveksling med land som ikke respekterer menneskerettighetene.
EOS-utvalget kontrollerer at PST overholder
disse reglene og at tjenesten følger internasjonale
menneskerettighetsforpliktelser som Norge er bundet
av. Et viktig kontrollpunkt er å etterse at formålet
med utleveringen er i tråd med politiregisterloven
§ 22 og at utlevering er forholdsmessig i den konkrete situasjonen. Ifølge EOS-utvalget må tjenesten
vurdere konkret hvor viktige de aktuelle opplysningene er, hvem som er mottaker og hvilke konsekvenser utleveringen kan få for personene opplysningen
gjelder.248 Opplysningenes art og kvalitet blir også
vurdert.
Et annet viktig kontrollpunkt er at opplysninger
ikke utleveres til stater som unnlater å respektere
menneskerettighetene. Bakgrunnen for dette er at
Norge ikke direkte eller indirekte skal medvirke til
eventuelle brudd på menneskerettighetene.
Kontrollen gjennomføres ved at utvalget, ved
hver inspeksjon i PST, blir forelagt en oversikt over
hvilken informasjon som er utlevert siden siste
inspeksjon. I dette materialet tas stikkprøver, og alt
tilgjengelig underlagsmateriale som kan belyse bakgrunnen for den aktuelle utleveringen, blir fremlagt.
I tillegg tas stikkprøver i form av søk på utleverte
opplysninger som er journalført i det elektroniske
journalføringssystemet til tjenesten.249 Stikkprøver
tas både fra den løpende informasjonsutvekslingen
og den som skjer i enkeltsaker. Eksempler på resultatene av EOS-utvalgets kontroll med PSTs samarbeid
med utenlandske tjenester er gitt i kapittel 27.2.2 om
resultatene av evalueringen.
248.
249.

EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 13.
EOS-utvalgets årsmelding 2007 side 13.
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EOS-utvalgets kontroll av Etterretningstjenesten

19.1. Om Etterretningstjenesten
Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og er underlagt
Forsvarssjefen. Mens PST har ansvar for rikets indre
sikkerhet, skal Etterretningstjenesten kartlegge og
motvirke ytre trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre viktige nasjonale interesser.250 Etjenesten jobber i hovedsak fra, men ikke på, norsk
territorium, se nedenfor.251
Etterretningstjenestens overordnede oppgaver og
virksomhet er regulert i lov 20. mars 1998 nr. 11 om
Etterretningstjenesten (e-loven).252 Loven er en fullmaktslov som i stor grad overlater til regjeringen å
regulere Etterretningstjenestens virksomhet, men
som likevel fastslår grunnleggende prinsipper og viktige grenser for virksomheten. Loven er utdypet i
instruks 31. august 2001 nr. 1012 om Etterretningstjenesten (e-instruksen). Annet offentlig regelverk er
instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeidet
mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, og Forsvarsdepartementets utfyllende
bestemmelser for Etterretningstjenestens innsamling
mot norske personer i utlandet samt for utlevering av
personopplysninger til utenlandske samarbeidende
tjenester av 24. juni 2013. I tillegg er Etterretningstjenestens løpende oppgaver og prioriteringer regulert i det årlige prioriteringsdokumentet fra Forsvarsdepartementet, som er gradert og som oppdateres
gjennom en løpende oppdragsdialog.253
Etter e-loven § 3 er det Etterretningstjenestens
oppgave å «innhente, bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til
fremmede stater, organisasjoner eller individer».254
På bakgrunn av dette skal tjenesten «utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den
utstrekning det kan bidra til å sikre viktige nasjonale
interesser», herunder en rekke interesser som er listet
opp i e-loven § 3. Listen er imidlertid ikke uttømmende, og hva som anses som «viktige nasjonale interes250.
251.

252.

253.

254.

Se blant annet e-loven § 1 bokstav a.
Se blant annet e-instruksen § 9 og Ot.prp. nr. 50 (1996–
1997) side 9.
I loven brukes «etterretningstjeneste» som organisatorisk
heller enn funksjonelt begrep, slik at den bare omfatter virksomhet som er organisert som en del av Etterretningstjenesten, se Ot.prp. nr. 50 (1996–1997) side 6. Dette i motsetning
til EOS-loven som underlegger all etterretningsvirksomhet
EOS-utvalgets kontroll.
Westgaard, Audun: «Etterretningstjenesten – oppgaver,
rettslige rammer og demokratisk kontroll» i Schartum, Dag
Wiese (red): Overvåking i en rettsstat, 2010 side 299.
Etterretningstjenestens hovedoppgave er ytterligere presisert i e-instruksen kapittel 3, som blant annet skiller mellom
oppgaver i freds- og krigstid.
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ser» avhenger av hvilke sikkerhetsutfordringer
Norge til enhver tid står overfor, se e-instruksen § 7.
I dag er Etterretningstjenestens virksomhet
hovedsakelig konsentrert om følgende oppgaver:
–
–
–

Støtte til norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
Støtte til militære operasjoner
Støtte til bekjempelse av transnasjonale trusler
som terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen

I tillegg skal Etterretningstjenesten sikre evnen til
å opprettholde etterretningskapasitet i et helt eller
delvis okkupert Norge gjennom den såkalte okkupasjonsberedskapen, se e-loven § 3 tredje ledd.
Etterretningstjenesten har siden den ble etablert
bygget opp en rekke kapasiteter for å kunne utføre
pålagte oppdrag for norske myndigheter. Den har
også utviklet et teoretisk og metodisk fundament for
hvordan kapasitetene kan nyttes og utvikles.
Et hovedskille for Etterretningstjenestens innhentingsmetoder går mellom menneskebasert innhenting
(HUMINT) og teknisk innhenting. Begrepet
HUMINT brukes om etterretninger utledet av informasjon og data skaffet til veie gjennom interaksjon
med menneskelige kilder. Teknisk etterretning er en
samlebetegnelse Etterretningstjenesten bruker på
etterretninger utledet av informasjon og data fra tekniske objekter; det være seg radar, kommunikasjonsbærer i det elektromagnetiske spektrum, akustikk
eller andre former for signaler og utstråling. Teknisk
innhenting inkluderer etterretningsdisipliner som
signaletterretning
(SIGINT),
bildeetterretning
(IMINT), akustisk etterretning (ACINT), radaretterretning (RADINT), åpne kilder etterretning
(OSINT), geografisk etterretning (GEOINT) og
Computer Network Exploitation (CNE). Uansett
hvilken innhentingsmetode som benyttes, vil alltid
informasjonen ha sin opprinnelse i en kilde. Begrepet
kilde benyttes av Etterretningstjenesten både i menneskebasert og tekniske innhentingsdisipliner og kan
defineres som en person eller et objekt som gir tilgang til informasjon eller data.
Etter e-loven § 3 annet ledd kan Etterretningstjenesten etablere og opprettholde etterretningssamarbeid med andre land. Utveksling av informasjon med
samarbeidende tjenester i utlandet er en forutsetning
for og en viktig del av slikt samarbeid.255
Det følger av e-loven § 4 at Etterretningstjenesten
ikke skal overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske
personer på norsk territorium. Etter e-instruksen § 5
har tjenesten imidlertid adgang til å innhente informasjon om utenlandsk etterretningsvirksomhet i
255.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 41.
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Norge. Dette er hovedsakelig begrunnet med tjenestens behov for å beskytte egen virksomhet mot slik
etterretning,256 og kan bare skje gjennom eller med
samtykke fra PST.
Forbudet i § 4 mot informasjonsinnhenting om
norske personer på norsk jord kan ikke tolkes motsetningsvis, slik at tjenesten fritt kan samle informasjon
om norske borgere i utlandet eller utenlandske borgere i Norge.257 For det første medfører legalitetsprinsippet begrensninger, blant annet slik at inngripende metoder ikke kan tas i bruk overfor norske borgere uten hjemmel i lov. Prinsippet gjelder også overfor juridiske personer og utlendinger som oppholder
seg her i landet, og begrenser dermed Etterretningstjenestens adgang til å bruke slike metoder til overvåking av utlendinger i Norge, med mindre personen
opptrer på vegne av (representerer) en fremmed
makt. Derimot kan Etterretningstjenesten benytte
metoder for informasjonsinnsamling som ikke rammes av legalitetsprinsippet, for eksempel søk i åpne
kilder eller observasjoner i det offentlige rom, mot
utenlandske personer i Norge.258 Tjenesten kan også
passivt motta informasjon om norske og utenlandske
borgere som befinner seg på norsk territorium fra
personer som tar kontakt på eget initiativ.259 Dessuten
kan tjenesten innhente informasjon på norsk territorium for å kontrollere kilders troverdighet.260 All slik
virksomhet må imidlertid ligge innenfor e-loven og
-instruksens angivelse av tjenestens formål og oppgaver, slik at disse også begrenser tjenestens virkeområde.
Etterretningstjenestens adgang til å lagre informasjon om norske personer er uttrykkelig regulert i
e-loven § 4 annet ledd, der det heter at Etterretningstjenesten bare kan oppbevare informasjon som gjelder norske fysiske eller juridiske personer dersom
informasjonen har direkte tilknytning til ivaretakelsen av Etterretningstjenestens oppgaver, eller er
direkte knyttet til en slik persons arbeid eller oppdrag
for Etterretningstjenesten. I tillegg gjelder personopplysningsloven
for
Etterretningstjenestens
behandling og lagring av personopplysninger.261
Etterretningstjenesten skal være under nasjonal
kontroll, se e-instruksen § 4. Dette gjelder også den
256.
257.
258.
259.

260.
261.

Westgaard (2010) side 304.
Ot.prp. nr. 50 (1996–1997) side 10.
Westgaard (2010) side 302.
Ot.prp. nr. 50 (1996–1997) side 10-11 og Huus-Hansen, Hakon: «Kommentarer til e-loven» på Rettsdata (2012) note 9.
EOS-utvalget har lagt til grunn at loven gjelder for etterretningsbataljonen, se utvalgets årsmelding 2012 side 34.
Ot.prp. nr. 50 (1996–1997) side 11.
Behandling av personopplysninger som er nødvendig av
hensynet til rikets sikkerhet eller de alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, er imidlertid unntatt fra personopplysningsloven § 44 første til tredje ledd, samt §§ 31 og 33, jf. personopplysningsforskriften § 1-2.

informasjonen som deles med utenlandske samarbeidspartnere, noe som for eksempel innebærer at det
ikke er anledning til å videreformidle rådata tjenesten
ikke kjenner innholdet av.262
For øvrig skal Etterretningstjenestens oppgaver
utføres innenfor rammen av den alminnelige lovgiving, administrative og militære instrukser samt
ulovfestet rett.263 Tjenesten kan dermed for eksempel
ikke bruke virkemidler som er i strid med norske
strafferettslige regler. Dette gjelder imidlertid bare så
langt de aktuelle straffebestemmelsene kommer til
anvendelse i utlandet, eller det følger av bestemmelsen selv eller den generelle strafferettslige
rettstridsreservasjonen at tjenestens virksomhet ikke
rammes.264
De internasjonale menneskerettighetskonvensjonene Norge har sluttet seg til gjelder også for norske
borgere i utlandet,265 og kan dermed utgjøre begrensninger i Etterretningstjenestens handlefrihet i den
forbindelse.266 Menneskerettighetene kan også legge
føringer for tjenestens handlinger overfor andre lands
borgere, se kapittel 32.4 om kontrollen overfor personer som ikke er bosatt i riket mv. for mer om dette.
Etterretningsvirksomhet er i liten grad direkte
regulert i folkeretten, men er etter fast praksis likevel
ikke å anse som suverenitetskrenkelser statene imellom.
Etterretningstjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet. Sjef E er direkte
underlagt Forsvarssjefen, som er ansvarlig for tjenestens virksomhet. Tjenestens oppdrag gis av Forsvarsdepartementet, gjennom Forsvarssjefen. Oppdrag fra
og rapportering til instanser utenfor departementet og
Forsvaret formidles gjennom departementet, eller
som departementet har bestemt. Departementet kan
også opprette samarbeidsordninger som sikrer nødvendig dialog og samarbeid med andre departementer og instanser. Et eksempel på dette er samarbeidet
med PST om Felles kontraterrorsenter. Departementet utøver også politisk styring og kontroll med tjenesten, se e-instruksen § 3, for mer om dette se kapittel 24.3.
19.2. Kontrolloppgaven
At Etterretningstjenesten er underlagt EOS-utvalgets kontroll følger ikke bare av EOS-kontrolloven,
men kommer også eksplisitt til uttrykk i e-loven § 6.
EOS-utvalgets kontrolloppgave overfor Etterretningstjenesten er «å sikre at virksomheten holdes
262.
263.

264.
265.
266.

Westgaard (2010) side 303.
Se e-loven § 6 annet ledd forutsetningsvis og Ot.prp. nr. 50
(1996–1997) side 10.
Westgaard (2010) side 300.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 36.
Etterretningstjenesten har gjort evalueringsutvalget oppmerksom på at prinsippet kanskje gjelder med visse modifikasjoner.
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innen rammen av tjenestens fastlagte oppgaver og at
det ikke øves urett mot noen».267 Denne beskrivelsen
er etter sin ordlyd mindre spesifikk og mer begrenset
enn utvalgets oppgave overfor PST. Skauge-utvalgets begrunnelse for dette var at selv om også Etterretningstjenestens virksomhet er preget av hemmelighold og utradisjonelle metoder, var virksomheten
ikke rettet mot norske innbyggere,268 og kontrollbehovet først og fremst knyttet til risikoen for at tjenesten overskrider sitt mandat, for eksempel i samarbeidet med de øvrige EOS-tjenestene eller andre lands
tjenester.269 En gjennomgang av EOS-utvalgets årsmeldinger viser at kontrollen av Etterretningstjenesten har utviklet seg kraftig, se kapittel 27.2.3. om
resultatene av evalueringen for mer om dette.
Ifølge EOS-instruksen skal EOS-utvalget gjennomføre inspeksjoner i Etterretningstjenesten sentralt hvert halvår, samt minst to inspeksjoner i året av
Etterretningstjenestens stasjoner og/eller etterretnings- eller sikkerhetstjeneste ved militære staber og
avdelinger.270 De senere årene har EOS-utvalget likevel gjennomført fire inspeksjoner i året av Etterretningstjenesten sentralt.271 EOS-utvalget har blant
annet begrunnet dette med det økte samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og PST og økning i antallet nordmenn som overvåkes av tjenesten i utlandet.272
EOS-utvalgets kontroll har i dag hovedfokus på
Etterretningstjenestens
informasjonsinnhenting,
arkiver og registre, informasjonsutveksling med
andre nasjonale organer og informasjonsutveksling
med andre lands samarbeidende tjenester. Utvalget er
imidlertid også opptatt av at alle saker «av særlig viktighet» forelegges Forsvarsdepartementet i tråd med
e-instruksen § 13.273 Ved hver inspeksjon i Etterretningstjenesten får utvalget fremlagt eventuelle saker
som har vært forelagt departementet. Dette kan for
eksempel være godkjenning av nye metoder eller
særskilte etterretningsoperasjoner.274 Utvalget har
flere ganger presisert at det skal foreligge forsvarlige
rutiner for notoritet og dokumentasjon av den politiske godkjenningsprosessen, slik at det i ettertid er
mulig å se det faktiske grunnlaget for tjenestens
metoder og operasjoner og hvilke rettslige vurderinger som er fremlagt for departementet.
267.
268.
269.
270.
271.

272.

273.
274.

EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav a.
NOU 1994:4 side 31 og 37.
NOU 1994:4 side 36–37.
EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 bokstav a.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 30, 2013 side 36 og
2012 side 29. I 2007 til 2011 var antallet tre, se EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 22, 2010 side 32, 2009 side 36,
2008 side 30 og 2007 side 25.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 10 og
side 30.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 32.
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 33.
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EOS-utvalget fører bare kontroll med den delen
av tjenestens virksomhet som utgjør «etterretningstjeneste». Tjenesten kan i tillegg få i oppdrag av Forsvarsdepartementet å utføre andre oppgaver, der formålet ikke er informasjonsinnhenting. Utvalget har
imidlertid forutsatt at det må få regelmessig og ubetinget innsyn også i slik virksomhet, for å kunne vurdere på hvilken måte kontrollen eventuelt skal
avgrenses.275
I forkant av inspeksjonene i Etterretningstjenesten sentralt avholdes et forberedende møte mellom
representanter for ledelsen, utvalgets kontaktperson i
tjenesten og sekretariatet. Tidligere deltok også
utvalgsleder på dette møtet, men sluttet med dette
under henvisning til at tjenestene skulle behandles
likt, samt for å unngå at lederens uttalelser i de forberedende møtene skulle tas til inntekt for eller sammenblandes med utvalgets generelle syn.
Deretter gjennomfører sekretariatet forberedelser
av samme type som i PST, i form av søk i tjenestens
systemer, arkiver og registre. I Etterretningstjenesten
tar sekretariatets forberedelser to dager per inspeksjon (som i PST) og det deltar bare tre juridiske saksbehandlere (mot fire til fem i PST). Etterretningstjenestens systemer er mer teknisk krevende enn for
eksempel PSTs. Sekretariatet følger derfor en mal
som er utarbeidet i samarbeid med utvalgets teknisk
sakkyndige. Det har også vært avholdt flere møter
mellom utvalgets sekretariat og teknisk sakkyndige
og representanter for tjenesten.276
EOS-utvalget har i dag et eget rom hos Etterretningstjenesten med ti datamaskiner der utvalget og
sekretariatet kan søke alene. Både utvalget og sekretariatet har fra og med mai 2014 kunnet søke fritt i
tjenestens systemer, med unntak av i opplysninger
som Etterretningstjenesten vurderer som «særlig sensitive». EOS-utvalgets tilgang til denne typen informasjon er nærmere omtalt i kapittel 40.3. om EOSutvalgets innsynsrett.
Under selve inspeksjonen avholdes et møte der
Etterretningstjenesten stiller med representanter for
den øverste ledelsen, utvalgte mellomledere og
ledere og ansatte med tilknytning til de sakene og
temaene som skal presenteres. EOS-utvalget har,
overfor Evalueringsutvalget, gitt uttrykk for at mellomledernes deltakelse gjør at Etterretningstjenesten
er i stand til å besvare detaljerte spørsmål fra utvalget
direkte. I dette møtet blir utvalget orientert om tjenestens løpende virksomhet, blant annet tjenestens samarbeidssaker med andre EOS-tjenester, trusselsituasjonen, saker som er forelagt Forsvarsdepartementet,
samt interne godkjenninger, se mer om dette nedenfor.
275.
276.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 36.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 30.
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Gjennomføringen av og fokus ved inspeksjoner
av Etterretningstjenestens stasjoner varierer etter stasjonens oppgaver mv. Ofte vil imidlertid utvalget
være særlig opptatt av at forbudet mot innhenting av
opplysninger mot norske borgere som oppholder seg
i Norge ikke blir overtrådt.277 Et annet naturlig fokus
er kontroll med at Etterretningstjenestens virksomhet
skal være underlagt full nasjonal kontroll, se einstruksen § 4.278
19.3. Kontroll av tjenestens informasjonsinnhenting
Etterretningstjenesten har til oppgave å «innhente, bearbeide og analysere informasjon som angår
norske interesser sett i forhold til fremmede stater,
organisasjoner og individer, og på denne bakgrunn
utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den utstrekning det kan bidra til å sikre viktige
nasjonale interesser», se e-loven § 3. For å løse sine
lovpålagte oppgaver benytter tjenesten seg av
utstrakt informasjonsinnhenting ved hjelp av tekniske metoder, som nevnt ovenfor. EOS-utvalgets
inspeksjonsregime er rettet mot en kontroll av denne
tekniske informasjonsinnhentingen.279
EOS-utvalget er spesielt opptatt av at det lovfestede forbudet mot å overvåke eller på annen fordekt
måte innhente informasjon om norske fysiske og juridiske personer som oppholder seg på norsk territorium,280 overholdes.281 Dette skyldes blant annet at
EOS-utvalgets kontrolloppgave ikke omfatter virksomhet som angår personer som ikke er bosatt i riket
eller organisasjoner som ikke har tilhold her med
mindre særlige grunner tilsier det.282
Forbudet medfører at Etterretningstjenestens tekniske informasjonsinnhenting må innrettes slik at det
blir fanget opp når innhentingen omfatter opplysninger om norske personer.283 Når det er klarlagt at
objektet for innhentingen er norsk statsborger, skal
innhentingen stanses. På bakgrunn av dette har EOSutvalgets kontroll særlig fokus på informasjon om
norske mål eller norske selektorer (for eksempel telefonnumre) i utlandet. Videre fokuserer EOS-utvalget
på transaksjoner eller kontakt mellom legitime utenlandske mål og norske mål. Det foretas søk i ulike
innsamlingskategorier og i tjenestens måldatabase
(database over legitime mål).
I senere år har Etterretningstjenestens virksomhet
i økende grad vært rettet mot norske borgere som har
reist til konfliktområder i utlandet for å delta i krigs277.
278.
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EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 32.
EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 18.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 31.
E-loven § 4 første ledd.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 30.
EOS-kontrollinstruksen § 4 første ledd.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 33.

handlinger.284 EOS-utvalget opplyste i 2012 at det
hadde sett en «ikke ubetydelig økning» i antallet
nordmenn som overvåkes av Etterretningstjenesten i
utlandet, sammenliknet med tidligere.285
Rettsstillingen til norske personer eller rettssubjekter som oppholder seg i utlandet er ikke regulert i
e-loven, men de er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). I tillegg gjelder
bestemmelser om innsamling av informasjon om
norske personer utenfor norsk territorium, fastsatt av
Forsvarsdepartementet i 2013. Utvalget kontrollerer
at disse bestemmelsene følges, herunder at all innsamling skjer som ledd i utførelsen av Etterretningstjenestens lovpålagte oppgaver, at tjenesten har lov
til å oppbevare informasjonen etter e-loven § 4 annet
ledd og at innsamlingen anses forholdsmessig etter
en avveining av hensynet til å sikre viktige nasjonale
interesser og konsekvensene for personen innsamlingen rettes mot. EOS-utvalget fører dessuten kontroll
med at påkrevde godkjenninger for iverksetting av de
ulike informasjonsinnhentingstiltakene foreligger,
det være seg fra interne eller eksterne beslutningstakere. Det kan for eksempel dreie seg om tillatelser
som gir Etterretningstjenesten tillatelse til å overvåke
en nordmanns kommunikasjonsutstyr når personen
er i utlandet.286
I 2013 avga EOS-utvalget en særskilt melding til
Stortinget om en undersøkelse av opplysninger om
norske kilder mv. i Etterretningstjenesten.287 Utvalget hadde ikke tidligere fokusert på tjenestens bruk
av menneskebaserte innhentingsmetoder. I årsmeldingen for 2014 uttalte EOS-utvalget at det ville fortsette blant annet å kontrollere Etterretningstjenestens
behandling av sensitive personopplysninger om kilders nærstående og andre tredjepersoner, der dette
finnes nødvendig.288 Det opplyste at Etterretningstjenesten har nå lagt til rette for at utvalget kan føre en
slik kontroll når som helst, uten at tjenesten først må
fjerne informasjon som kan identifisere kildene, og at
dette gjør kontrollarbeidet enklere. For mer om EOSutvalgets kontroll av EOS-tjenestenes bruk av kilder,
se kapittel 42.
19.4. Kontroll av tjenestens arkiver og registre
For å kunne innhente, bearbeide, analysere og
produsere informasjon har Etterretningstjenesten
behov for tilgang til omfattende datamengder og spesielle verktøy. Etterretningstjenesten har en rekke
elektroniske og fysiske arkiver og registre/databaser.
Et offentlig kjent eksempel er tjenestens kilderegister
(register over tjenestens menneskelige kilder). Med
284.
285.
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288.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 39
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 30.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 30.
Dokument 7:1 (2013–2014).
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 31.
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unntak av et arkiv organisert etter arkivlovens regler,
er databaser/registre organisert systematisk, på en
måte som sikrer at informasjonen er gjenfinnbar ved
hjelp av egnede søkeverktøy, samt med sikte på
betryggende sikring, ivaretakelse av autorisasjonsskiller (differensierte tjenestelige behov for tilgang)
og hensynet til etterfølgende sporbarhet og kontroll.
Ifølge Etterretningstjenesten kan ikke en nærmere
beskrivelse av tjenestens informasjonsbehandling,
IKT-løsninger og omfang av lagrede data gis i en
offentlig rapport.
EOS-utvalgets kontroll av Etterretningstjenesten
er, som nevnt, rettet mot tjenestens systemer for innsamling av informasjon og lagring av personopplysninger i saksbehandlingssystemer og arkiver.
Slike undersøkelser skjer for det første i form av
stikkprøver og i forbindelse med klagesaker. Utvalget gjennomfører søk i tjenestenes arkiver og registre
så snart som mulig etter at en klage over ulovlig overvåking er mottatt.289 I tillegg anmodes tjenestene rutinemessig om å gjøre egne undersøkelser, både i elektroniske og fysiske arkiver og registre, og om at eventuelle dokumenter, registreringer eller andre nedtegnelser blir oversendt utvalget.
19.5. Informasjonsutveksling med utenlandske
tjenester
Etter e-loven § 3 annet ledd kan Etterretningstjenesten etablere og opprettholde etterretningssamarbeid med andre land.
EOS-utvalgets rutinemessige kontroll av Etterretningstjenestens informasjonsutveksling med utenlandske samarbeidende tjenester ble etablert i 2006.
Før dette hadde utvalget unnlatt å kontrollere denne
utvekslingen under henvisning til at det utgjør et særlig sensitivt område der utvalget skal vise varsomhet.290 Deretter utviklet kontrollen seg i takt med
Etterretningstjenestens virksomhet, og er i dag et
hovedpunkt i utvalgets kontroll av tjenesten. Informasjon om identiteten til utenlandske tjenesters kilder, samt enkelte særlig sensitive utenlandsoperasjoner er fremdeles unntatt EOS-utvalgets innsyn, se
kapittel 40.3. om EOS-utvalgets innsynsrett i Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon for
mer om dette.
EOS-utvalget kontrollerer i dag tjenestens samarbeid med andre land, blant annet ved å sikre at informasjonsutvekslingen med samarbeidspartnerne er i
tråd med de utfyllende bestemmelsene om Etterretningstjenestens innsamling mot norske personer i
utlandet, samt utlevering av personopplysninger til
utenlandske samarbeidende tjenester.291 Herunder
kontrolleres det at utlevering av den enkelte opplys-

71

ning er nødvendig og forholdsmessig i lys av hensynet til å sikre viktige nasjonale interesser og konsekvensen for den det utleveres opplysninger om.
Videre kontrollerer utvalget at samarbeidet skjer i
riktige former og at det er notoritet rundt informasjonsutvekslingen.292
EOS-utvalget kontrollerer også eventuelle innkomne opplysninger fra utlandet om norske borgere,
herunder om opplysningene slettes eller formidles til
andre.293 EOS-utvalget er også opptatt av at samarbeidende tjenesters kapasiteter ikke benyttes til innsamling av opplysninger Etterretningstjenesten ikke
selv har anledning til å behandle.
EOS-utvalget kontrollerer også at Etterretningstjenesten opptrer i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser, herunder forbudet mot å bidra til
andre lands krenkelser av menneskerettighetene.
Etterretningstjenesten utarbeidet i 2012 en instruks
som søker å redusere risikoen for at etterretningspersonell medvirker til tortur eller annen umenneskelig
eller nedverdigende behandling i forbindelse med
Norges deltakelse i internasjonale operasjoner.
EOS-utvalget kontrollerer Etterretningstjenestens
informasjonsutveksling med utlandet hovedsakelig
ved å inspisere dens sambandssystem for informasjonsutveksling med utenlandske samarbeidende tjenester, samt ved å bli orientert om innholdet i tjenestens arkiver.294 Sambandssystemet er et dedikert nettverk der tjenesten mottar og deler opplysninger med
faste samarbeidspartnere innenfor spesifikke områder. Meldinger som besvares eller utstedes av Etterretningstjenesten innenfor dette sambandssystemet
og rapporter som tjenesten publiserer for samarbeidspartnerne her, kan kontrolleres av utvalget. Utvalget
har også mottatt en oversikt over hvilke samarbeidsavtaler Etterretningstjenesten har med utenlandske
tjenester, og gjennomgått en større andel av disse.
Utvalget er de senere årene også holdt oppdatert
på samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og
enkelte samarbeidspartnere om automatisk deling av
visse typer metadata knyttet til bestemte områder,
samt om det tekniske systemet som brukes i den sammenheng.295 Utvalget er i den forbindelse opptatt av
at det er nasjonal kontroll på informasjon som deles
med samarbeidspartnere og at informasjonsutvekslingen er i samsvar med regelverket.
20.

EOS-utvalgets kontroll av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
20.1. Om Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er en forvaltningsmyndighet med allment og sektorovergi292.
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EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 32.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 17.
Fastsatt av Forsvarsdepartementet 24. august 2013.

293.
294.
295.

EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 33.
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roende ansvar for å utøve forebyggende sikkerhetstjeneste til beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser.296 NSM er både et rådgivende organ og en tilsynsmyndighet innenfor sitt område.
NSM ble etablert ved lov 20. mars 1998 nr. 10 om
forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).
Fra og med 2003 ble tjenesten formelt gjort til et
sivilt direktorat administrativt underlagt Forsvarsdepartementet, men med en faglig rapporteringslinje til
Justis- og beredskapsdepartementet. Relevante forskrifter for NSMs virksomhet er:
–
–
–
–
–

forskrift om personellsikkerhet 29. juni 2001 nr.
722 (personellsikkerhetsforskriften),
forskrift om sikkerhetsadministrasjon 29. juni
2001 nr. 723,
forskrift om informasjonssikkerhet 1. juli 2001
nr. 744 (informasjonssikkerhetsforskriften),
forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser 1.
juli 2001 nr. 753,
forskrift om objektsikkerhet 22. oktober 2010 nr.
1362

NSMs oppgaver og ansvar er også regulert i en
egen instruks fra Forsvarsdepartementet til Sjef
NSM, som er gitt i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.297
NSM har ansvar for «forebyggende sikkerhetstjeneste» innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Dette
omfatter planlegging, tilrettelegging, gjennomføring
og kontroll av sikkerhetstiltak som søker å fjerne
eller redusere risiko som følge av sikkerhetstruende
virksomhet, se sikkerhetsloven § 3 første ledd nr. 1.
Som «sikkerhetstruende virksomhet» regnes spionasje, sabotasje og terrorhandlinger, se § 3 første ledd
nr. 2. Forebyggende sikkerhetstjeneste er defensiv,
ved at sikringstiltakene i prinsippet gjennomføres for
alt og alle i forebyggende hensikt, og uavhengig av
konkrete mistanker om sikkerhetstrusler.298 Som ledd
i denne virksomheten skal den enkeltes rettssikkerhet
ivaretas, se § 1 bokstav b, samtidig som tilliten til sikkerhetstjenesten skal trygges og grunnlaget for kontroll med den skal forenkles, se § 1 bokstav c.
NSM har fag- og kontrollansvaret for personellsikkerhetstjenesten innenfor sikkerhetslovens virkeområde, det vil si alle myndigheter som utfører sikkerhetsklarering.299 Ansvar og oppgaver er i hoved296.
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Se note * i Kommentarer til sikkerhetsloven v/ Haakon
Huus-Hansen, Gyldendal rettsdata.
Instruks 5. desember 2014.
Ot.prp. nr. 49 (1996–1997) punkt 5.1.
Hvert enkelt departement er klareringsmyndighet for personell innen sitt myndighetsområde, se sikkerhetsloven § 23,
men myndigheten kan delegeres og i sivil sektor er delegasjon gjennomført i betydelig omfang. Innen Forsvaret er klareringsmyndigheten i hovedsak samlet i Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA).

sak regulert i sikkerhetslovens kapittel 6 om personellsikkerhet, og personellsikkerhetsforskriften gir
utfyllende regler om vilkår for å få sikkerhetsklarering, krav til personkontroll, samt saksbehandlingen
av klareringssaker og saker om autorisasjon av klarert personell.
NSM har også et visst ansvar for objektsikkerhet
etter sikkerhetsloven kapittel 5, og objektsikkerhetsforskriften. Ansvaret for å utpeke skjermingsverdige
objekter ligger hos det enkelte departement, men
NSM har en rekke oppgaver knyttet til oversikt over
og koordinering av skjermingsverdige objekter og
anvendelsen av regelverket på dette området.300
Sentralt i NSMs virksomhet står sikkerhet i graderte informasjonssystemer. NSM har et nasjonalt
ansvar for å bidra til at informasjonssystemer som
behandler skjermingsverdig informasjon eller ivaretar samfunnskritiske funksjoner, er rustet mot dagens
trusselbilde. NSM godkjenner konkrete informasjonssystemer som skal behandle, lagre eller transportere skjermingsverdig informasjon, og sertifiserer
eller typegodkjenner utstyr og programvare som skal
benyttes i slike informasjonssystemer, se sikkerhetsloven § 13. NSM er gitt det nasjonale ansvaret for
kryptosikkerhetstjeneste og sentral forvaltning av
kryptomateriell.301 Kryptosikkerhet er sikring av
datasystemer mot innsyn og manipulasjon fra uvedkommende.
NSM har også ansvar for å varsle og koordinere
håndteringen av alvorlige dataangrep mot offentlige
og private virksomheter som har kritiske samfunnsfunksjoner. Ansvaret ivaretas hovedsakelig av operasjonssenteret for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorCERT (Norwegian Computer
Emergency Response Team). I tillegg driver NSM
ved NorCERT det såkalte varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI), som er et nasjonalt nettverk
av sensorer med en viss kapasitet til å avdekke og
varsle digitale angrep. Sensorene er for eksempel
utplassert hos eiere av kritisk infrastruktur eller kritisk informasjon.
Videre har NSM oppgaver i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser, som er regulert i sikkerhetsloven kapittel 7 og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser. NSM er klareringsmyndighet for
leverandører som skal ha tilgang til informasjon gradert konfidensielt eller høyere, se sikkerhetsloven
§ 28. Videre skal NSM godkjenne sikkerhetsavtaler
med utenlandske leverandører, se loven § 27 første
ledd tredje punktum.
NSM skal etter loven også ivareta enkelte andre
funksjoner, for eksempel ved å søke internasjonalt
samarbeid og være utøvende organ i forholdet til
300.

301.

Se for eksempel forskriften §§ 2-1 tredje ledd, 2-4 annet og
siste ledd og 4-3 første og annet ledd.
Disse oppgavene er utdypet i informasjonsikkerhetsforskriften § 7-2 flg.
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andre land og internasjonale organisasjoner. NSM
har et utstrakt internasjonalt samarbeid gjennom bilaterale sikkerhetsavtaler med sikkerhetsmyndigheter i
rundt 30 land. Avtalene er fremforhandlet av Forsvarsdepartementet med bistand fra NSM, og godkjent av Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. NSM leverer dessuten ukentlige sikkerhetsanalyser til Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og flere andre samarbeidspartnere. I tillegg representerer NSM Norge i diverse
arbeidsgrupper og komiteer i både EU, NATO og
European Space Agency.
NSMs samarbeid med de nasjonale EOS-tjenestene er omtalt i kapittel 22.
NSM har også flere oppgaver som ikke er regulert
i sikkerhetsloven, men som følger av det øvrige
regelverket som er beskrevet innledningsvis. NSM er
også fag- og tilsynsmyndighet, herunder vedtaksmyndighet, for lov om forsvarsviktige oppfinnelser
og den midlertidige loven om luftbårne sensorsystemer, med tilhørende forskrifter.
Etter sikkerhetsloven § 10 har NSM, så langt det
er nødvendig for å gjennomføre kontrolloppgavene i
eller i medhold av loven, inspeksjonsrett overfor
både forvaltningsorganer og private virksomheter
som loven gjelder for, og det må antas at inspeksjonsretten gir adgang både til fysiske områder og nødvendig informasjon.302 Inspeksjoner kan skje uanmeldt.
Videre kan NSM foreta såkalte tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU) i medhold av sikkerhetsloven § 16. Hensikten med slike undersøkelser er å
påvise sikkerhetsmessig sårbarhet, avdekke og motvirke forsøk på uønsket avlytting og innsyn, og gi
grunnlag for råd eller pålegg om hvordan slik sårbarhet kan reduseres eller fjernes, se loven § 16 første
ledd og informasjonssikkerhetsforskriften § 10-1.
Dette er i utgangspunktet en tjeneste direktoratet tilbyr, men NSM kan også iverksette TSU på eget initiativ.
NSM kan også foreta såkalt monitoring og inntrengningstesting på anmodning av en virksomhet
som er omfattet av sikkerhetsloven eller på eget initiativ, se sikkerhetsloven § 15 og informasjonssikkerhetsforskriften kapittel 11. Monitoring er en form for
forebyggende avlytting av informasjonssystemer,
med formål å kontrollere om vedkommende virksomhet lagrer, behandler eller transporterer skjermingsverdig informasjon uten at de er godkjent for
dette. Monitoring skal ikke i noe tilfelle omfatte privat kommunikasjon eller kommunikasjon som blir
formidlet til eller fra andre enn virksomheter. Inntrengingstesting foretas i informasjonssystemer, for å
avdekke om det finnes sikkerhetshull som kan utnyttes av ondsinnede aktører.

NSM er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet, og rapporterer med faglig ansvarslinje til
Forsvarsdepartementet for militær sektor og til Justis- og politidepartementet om enkelthendelser og for
oppgaveløsning i sivil sektor. Sjef NSM er gitt en
instruks av Forsvarsdepartementet, som er utarbeidet
i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.303 I instruksen redegjøres det for NSMs myndighetsområde og sjef NSMs ansvar, myndighet, roller
og oppgaver. Det redegjøres også for intern styring
og ledelse av NSM samt for utadrettet virksomhet.

302.

304.

Se note 21 i Kommentarer til sikkerhetsloven v/ Haakon
Huus-Hansen, Gyldendal rettsdata.

20.2. Kontrolloppgaven
Ifølge EOS-instruksen § 11 skal EOS-utvalget i
kontrollen av NSM sikre at virksomheten holdes
innen rammen av tjenestens fastlagte oppgaver,
føre kontroll med klareringssaker for personer og
bedrifter hvor klarering er nektet, tilbakekalt, nedsatt eller suspendert av klareringsmyndighetene og
for øvrig påse at det ikke øves urett mot noen. EOSutvalget skal gjennomføre fire årlige inspeksjoner
hos NSM. De siste årene er det gjennomført tre
inspeksjoner med fokus på personellsikkerhet og én
med fokus på NorCERTs virksomhet.
Inspeksjonene følger samme mønster som i de
øvrige tjenestene. I forkant av inspeksjonene avholdes et forberedende møte mellom representanter for
ledelsen, EOS-utvalgets kontaktperson i tjenesten og
utvalgets sekretariat.
Både inspeksjonsforberedelsene og inspeksjonene er i stor grad rettet mot saker om sikkerhetsklarering (kapittel 20.3.), men EOS-utvalget holder seg
også orientert om og fører en viss kontroll med
NSMs tekniske virksomhet (kapittel 20.4.).
I tillegg kontrollerer EOS-utvalget at NSMs samarbeid med de øvrige EOS-tjenestene er i samsvar
med regelverket.
20.3. Kontroll av sikkerhetsklareringssaker
Inspeksjonene i NSM fokuserer særlig på tjenestens arbeid med personellsikkerhet.304 Som ledd i
inspeksjonsforberedelsene gjennomgår sekretariatet
alle klagesaker som er endelig avgjort av NSM som
klageinstans der sikkerhetsklarering er nektet, og alle
negative avgjørelser om sikkerhetsklarering fattet av
direktoratet i førsteinstans som ikke er påklaget. I tillegg tas det stikkprøver av saker der søknad om sikkerhetsklarering er henlagt. I noen tilfelle er det også
tatt stikkprøver av positive klareringsavgjørelser,
blant annet for å vurdere positive og negative avgjørelser opp mot hverandre ut fra prinsippet om likebehandling.305
303.

305.

Instruks 9. desember 2009 for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 26.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 20.
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De aller fleste klagesaker EOS-utvalget mottar
som er rettet mot NSM, gjelder saker om sikkerhetsklarering.
EOS-utvalget har over tid hatt sterkt fokus på
NSMs lange saksbehandlingstid i saker om sikkerhetsklarering, og kritisert direktoratet for dette.306 I
årsmeldingen for 2014 ba EOS-utvalget Stortinget
behandle spørsmålet, og vurdere snarlige tiltak for å
forbedre situasjonen.307 Utvalget uttalte at situasjonen var forverret i 2014, pekte på at utvalget etter
EOS-kontrolloven ikke har noen instruks- eller sanksjonsmulighet og at stadige påpekninger i utvalgets
årsmeldinger ikke hadde medført forbedringer. Ved
behandlingen av årsmeldingen ba Stortinget Forsvarsdepartementet om straks å iverksette nødvendige tiltak for å få forholdene brakt i orden.308
Utvalget har også vært opptatt av bruken av såkalte sikkerhetssamtaler, og blant annet påpekt at det
gjennomføres langt færre sikkerhetssamtaler hos
flere klareringsmyndigheter enn det loven legger opp
til.309
Både EOS-utvalget og sekretariatet har nå full tilgang til saksbehandlingssystemet for klareringssaker
MIMIR, samt NSMs eget saksbehandlings- og arkivsystem. Utvalget får fremlagt hele saksmappen i
saker det finner grunn til å se nærmere på. Både
sekretariatet og utvalget foretar egne søk i tjenestens
arkiver og registre.
20.4. Kontroll av NSMs tekniske virksomhet
EOS-utvalget har opplyst at det kontrollerer
NSMs gjennomføring av tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU), bruk av monitoring og inntrengingstesting (se kapittel 20.1. om NSM for mer om metodene). Kontrollen av monitoringen omfatter, ifølge
utvalget, forbudet mot å avlytte privat kommunikasjon og krav om å slette materiale etter fastsatte frister.
Under inspeksjonen av NSM NorCERT har utvalget utalt at det blant annet er opptatt av at samarbeidet
mellom avdelingen og andre EOS-tjenester skjer
innenfor de respektive tjenestenes rettslige rammeverk, samt at personvernet ivaretas ved utøvelsen av
NorCERTs virksomhet.310
Kontrollen av den tekniske virksomheten synes i
stor grad å være basert på orienteringer fra NSM, se
kapittel 27.2.4. om resultatene av evalueringen for
mer om dette.
306.

307.
308.
309.

310.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmeldinger 2011 side 17,
2012 side 20 og 2013 side 27–28.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 8–9, 24 og 28.
Innst. 289 S (2015–2016) side 18.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 20 og
2013 side 28 og 30.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 27.

21.

EOS-utvalgets kontroll av Forsvarets
sikkerhetsavdeling
21.1. Om Forsvarets sikkerhetsavdeling
Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har det
overordnede ansvaret for forebyggende sikkerhetstjeneste og operativ sikkerhet i Forsvaret. FSA skal
se til at Forvarets virksomhet innenfor dette feltet
organiseres, utføres og revideres i samsvar med krav
fastsatt i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste
(sikkerhetsloven)311. FSAs hovedoppgaver fremgår
av instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret § 4,312
der det er angitt at avdelingen blant annet skal
–
–

–
–
–
–
–
–

være en sentral stabsfunksjon for forebyggende
sikkerhetstjeneste i Forsvaret,
holde oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret og norsk militær aktivitet både hjemme og ute, og være forsvarssjefens og underlagte sjefers rådgiver innen forebyggende sikkerhet,
påse at det foreligger tilfredsstillende system for
internkontroll,
være sentral klareringsmyndighet for personell i
Forsvaret, med unntak av Etterretningstjenestens
personell,
utøve militær kontraetterretning, herunder være
norsk kontaktpunkt for militær kontraetterretning
i NATO og i bilaterale samarbeidsforhold,
være overordnet fagmyndighet for vakt og sikring i Forsvaret,
representere forsvarssjefen i samarbeidet med
PST og NSM i sikkerhetssaker,
representere forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste,

FSA skal bidra til at Forsvaret kan beskytte sin
operative evne ved å sikre informasjon, egen infrastruktur, eget materiell og personell. FSA skal videre
sørge for tilstrekkelig beskyttelse av skjermingsverdig informasjon, og hindre at denne blir kompromittert.
FSA er sentral klareringsmyndighet i Forsvaret,
og den største klareringsmyndigheten i Norge. Avdelingen behandler over 60 prosent av alle klareringssaker i Norge. Videre har avdelingen håndtert over
20 000 besøksanmodninger til og fra Norge per år de
siste årene. Innenfor sikkerhetslovens rammer har
NSM tilsynsmyndighet overfor FSA, og FSA rapporterer til NSM i henhold til sikkerhetsloven med forskrifter.
Videre har FSA i oppgave å motvirke sikkerhetstruende virksomhet mot Forsvaret, for eksempel
ulovlig etterretning, sabotasje og terrorhandlinger.
311.
312.

Forsvaret: Forsvarets årsmelding 2013
Forskrift 29. april 2010 nr. 695.
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Som ledd i dette kan FSA drive militær kontraetterretning, herunder identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet på militært område eller i
dets umiddelbare nærhet.313 PST har ansvar for kontraetterretning og kontraterror i Norge for øvrig,314 og
FSA skal i nødvendig utstrekning dele informasjon
med PST og skal underrette PST når det foreligger
mistanke om etterretningsvirksomhet, sabotasje mv.
PST skal holde FSA løpende orientert om forhold av
betydning for den militære sikkerhet og beredskap.
I Norge i fredstid har FSA lovhjemmel til å foreta
inngrep i den personlige rettssfære i medhold av sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, se instruksen § 8 første ledd. Enkelte inngrepshjemler finnes
også i lov om militær politimyndighet315 med tilhørende forskrifter. Innenfor disse rammene skal det
særlig tas hensyn til personvern og den enkeltes rettssikkerhet, se instruksen § 9 første ledd tredje punktum.
Denne delen av FSAs virksomhet har dermed
enkelte likhetstrekk med virksomhetene til de øvrige
EOS-tjenestene, likevel slik at FSA bare skal operere
innenfor Forsvaret. Avdelingen har heller ikke
adgang til å bruke inngripende metoder som avlytting, ransaking eller liknende.
FSA er en del av Forsvarets militære organisasjon, og er direkte underlagt Forsvarsstaben.
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av militær kontraetterretning og samarbeidet med
henholdsvis PST og NSM.316
21.3. Kontroll av sikkerhetsklareringssaker
Ettersom FSA er landets klart største klareringsenhet, er avdelingens behandling av sikkerhetsklareringssaker særlig viktig i EOS-utvalgets kontroll av
avdelingen.317 Som ledd i sekretariatets forberedelser
gjennomgås alle avslag på sikkerhetsklarering som
ikke er påklaget, alle saker som omgjøres i klageomgangen, samt alle henlagte klareringssaker. Gjennomgangen dekker både saksmappen og den interne
begrunnelsen for avslag/henleggelse. Alle henleggelser som ikke er begrunnet med at klareringsbehovet
er bortfalt, fremlegges for utvalget. Det tas også
stikkprøver av positive avgjørelser, blant annet for å
kontrollere at like tilfelle behandles likt.
FSAs behandling av sikkerhetsklareringssaker
har flere ganger vært kritisert som ledd i EOS-utvalgets fokus på den lange saksbehandlingstiden i slike
saker. Også FSA var omfattet av utvalgets henvendelse til Stortinget i 2014, der Stortinget ble bedt om
å behandle spørsmålet og vurdere snarlige tiltak for å
forbedre situasjonen, se kapittel 20.3. om kontrollen
av NSM for mer om dette.318 Utvalget har også kritisert andre sider ved FSAs behandling av klareringssaker, se kapittel 27.2.5. om resultatene av evalueringen for mer om dette.

21.2. Kontrolloppgaven
Overfor FSA skal EOS-utvalget føre kontroll med
at tjenestens utøvelse av personellsikkerhetstjeneste
og annen sikkerhetstjeneste holdes innen rammen av
lov og forskriftsverk og tjenestens fastlagte oppgaver, og for øvrig påse at det ikke øves urett mot noen,
se EOS-instruksen § 11. EOS-utvalget skal gjennomføre minst tre årlige inspeksjoner i FSA.
EOS-utvalgets inspeksjoner i FSA følger samme
mønster som i de øvrige tjenestene. Også her gjennomfører utvalgets sekretariat forberedelser i tjenesten. Tre juridiske saksbehandlere deltar på disse forberedelsene. Utvalget har full tilgang til FSAs saksbehandlingssystemer, og kan søke i disse på egen
hånd.
I tillegg til de særskilte kontrollområdene som er
nevnt nedenfor, får EOS-utvalget regelmessige orienteringer om øvelser, hendelser, saker av viktighet og
samarbeid med andre etater eller EOS-tjenester.
EOS-utvalget har også holdt seg orientert om
regelverkssituasjonen knyttet til FSAs oppgaveløsning, for eksempel regelverket knyttet til utøvelsen
313.

314.
315.

Begrepet «militær kontraetterretning» er definert i instruks
for sikkerhetstjeneste i Forsvaret § 2 sjette ledd, og FSAs
oppgave i den forbindelse er nærmere regulert i § 4 første
ledd bokstav g og § 28.
Se politiloven § 17b.
Lov 20. mai 1988 nr. 33.

21.4. Kontroll av sikkerhetsundersøkelser og
militær kontraetterretning mv.
Videre kontrollerer EOS-utvalget FSAs undersøkelser av sikkerhetstruende virksomhet rettet mot
Forsvaret, blant annet ved å foreta stikkprøver knyttet til undersøkelser av innrapporterte sikkerhetstruende hendelser.
Utvalget kontrollerer også operative saker utført
av FSA som ledd i avdelingens ansvar for militær
kontraetterretning i Norge i fredstid. Her ser utvalget
på nye hendelser, operasjoner og andre saker som har
vært til behandling siden forrige inspeksjon.
FSAs behandling av personopplysninger er sentral i denne kontrollen, og utvalget har flere ganger
adressert avdelingens rettslige grunnlag for og vurderinger knyttet til behandlingen av personopplysninger som ledd i denne virksomheten, se kapittel
27.2.5. om resultatene av evalueringen for mer om
dette.
Utvalget har også fokus på samarbeidet mellom
FSA og PST, i lys av at PST har ansvar for kontraetterretning og kontraterror i Norge, mens FSA blant
316.

317.

318.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 35, 2012 side 29 og
2011 side 21.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 28,
2013 side 34, 2012 side 19,
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 8–9, 24 og 28.
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annet kan drive militær kontraetterretning på militært
område eller i dets umiddelbare nærhet.319 Se kapittel
22 for mer om kontrollen av samarbeidet mellom
EOS-tjenestene.
22.

EOS-utvalgets kontroll av samarbeidet
mellom EOS-tjenestene
22.1. Samarbeidet mellom tjenestene
EOS-tjenestene er i dag pålagt å samarbeide for å
forebygge og bekjempe trusler mot Norges sikkerhet
og å ivareta og sikre nasjonale interesser. Dette samarbeidet har utviklet seg betydelig i senere år, og
dette gjelder spesielt samarbeidet mellom PST og
Etterretningstjenesten.320
Formål, fokus og rettslige rammer for samarbeidet mellom PST og Etterretningstjenesten fremgår av
Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.321 Instruksen legger opp til samarbeid både på strategisk nivå og i
konkrete saker. Ifølge instruksen § 3 er prioriterte
samarbeidsområder terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen, fremmed etterretningsvirksomhet og eventuelle andre prioriterte forhold som berører viktige norske interesser. I tillegg er det vedtatt
utfyllende rutiner for samarbeidet mellom tjenestene
14. oktober 2009. Rutinene er unntatt offentlighet,
men er beskrevet på følgende måte i EOS-utvalgets
årsmelding fra 2009:322
«Rutinene er hjemlet i samarbeidsinstruksen § 4
første ledd. Formålet med rutinene er først og fremst
å presisere samarbeidet mellom tjenestene, blant annet når det gjelder forholdet til utenlandske samarbeidende tjenester og myndigheter, bistand i konkrete
saker, informasjonsutveksling og analysesamarbeid.
Rutinene skal primært regulere samarbeid mellom
tjenestene som krever avklaring opp mot tjenestenes
respektive rettsgrunnlag eller som er av prinsipiell
betydning. Tjenestene skal etablere en formell møtestruktur for å sikre kontinuitet i samarbeidet, og rutinene skal sikre at utveksling av informasjon skjer
på en måte som vektlegger hensynet til notoritet og
etterprøvbarhet. Videre regulerer rutinebeskrivelsene
hvordan tjenestene skal forholde seg ved samarbeid
med utenlandske tjenester og myndigheter, samt
hvordan tjenestene skal bistå hverandre i konkrete
operasjoner og i enkeltsaker.»
Etter instruksen § 2 skal samarbeidet skje innenfor rammen av de respektive rettsgrunnlag som gjelder for tjenestene. Utgangspunktet for samarbeidet er
dermed at tjenestene kun kan drive informasjonsinnsamling etter egne regler og innenfor egne ansvarsområder, slik at PSTs ansvarsområde omfatter for319.

320.
321.
322.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 35–
36, 2012 side 29 og 2011 side 21.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 7.
Forskrift 13. oktober 2006 nr. 1151.
EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 38.

hold innenfor Norges grenser, mens Etterretningstjenestens ansvarsområde gjelder forhold utenfor disse
grensene.
Det følger av e-instruksen § 5 at dersom Etterretningstjenesten mottar overskuddsinformasjon av
overvåkingsmessig eller annen interesse som ikke
kan oppbevares av tjenesten, kan slik informasjon
overbringes rette norske offentlige myndighet. Informasjon som angår norske borgere vil det være særlig
aktuelt å formidle til PST. Adgangen til informasjonsutveksling er videre regulert i samarbeidsinstruksen § 9.
På kontraterrorområdet er samarbeidet mellom
Etterretningstjenesten og PST særlig nært, gjennom
etableringen av Felles kontraterrorsenter. Senteret er
en videreutvikling av Felles analyseenhet som ble
opprettet i 2007, og representerer en styrking av samarbeidet innen kontraterror slik for eksempel 22. julikommisjonen anbefalte. Senteret har vært i drift
siden februar 2014, og arbeider hovedsakelig med
problemstillinger som har både nasjonale og internasjonale dimensjoner og hvor informasjonen fra begge
tjenestene er nødvendig for å danne et helhetlig
bilde.323 Hovedoppgavene er å ivareta rettidig og
relevant informasjonsutveksling mellom tjenestene,
koordinere og tilrettelegge for et effektivt operativt
samarbeid og utarbeide analyser av terrortrusler rettet mot Norge og norske interesser. Senteret er lokalisert ved hovedkontoret til PST i Oslo. Lederen av
Felles kontraterrorsenter er fra PST og nestlederen er
fra Etterretningstjenesten. Senterets oppgaveportefølje antas å ville utvides gradvis i takt med økt
bemanning.
Også NSM samarbeider tett med de øvrige EOStjenestene. NSM, PST og Etterretningstjenesten samarbeider for eksempel om håndteringen av informasjon fra NSM NorCert om uønskede IKT-hendelser.
Dette skjer blant annet gjennom den såkalte Cyberkoordineringsgruppen (CKG), som ledes av NSM,
og som har som formål å sikre at alvorlige IKT-hendelser koordineres med PST og Etterretningstjenesten. Det er utarbeidet en egen instruks for CKG-samarbeidet, der det blant annet fremgår at CKG ved
alvorlige cyberhendelser skal koordinere varsling,
rådgivning og informasjonsutveksling innen sine
fullmakter.324
NSM og PST samarbeider også ved at PST gjennomfører personkontroll i egne registre i saker om
sikkerhetsklarering, samt innhenter personkontrollinformasjon fra utenlandske samarbeidende tjenester, på vegne av NSM. NSM kan også bistå PST ved
en etterforskning. PST kan videre gjennomføre tek323.

324.

Informasjonen er hentet fra PSTs internettsider: http://
www.pst.no/blogg/felles-kontraterrorsenter/
Se nærmere omtale i NOU 2015:13 side 68 og 254.
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niske sikkerhetsundersøkelser (TSU) etter delegasjon fra NSM.
NSM samarbeider med samtlige EOS-tjenester
om internsikkerheten i de respektive tjenestene i henhold til sikkerhetsloven. Dette er det sentrale
utgangspunktet for samarbeidet mellom NSM og
FSA, i tillegg til at NSM har tilsynsmyndighet overfor FSA og at FSA rapporterer til NSM i henhold til
sikkerhetsloven med forskrifter.
FSA og PST samarbeider også, som følge av at
PST har ansvar for kontraetterretning og kontraterror
i Norge, mens FSA blant annet kan drive militær kontraetterretning på militært område eller i dets umiddelbare nærhet. Blant annet deles alle rapporter om
sikkerhetstruende hendelser som innhentes eller mottas av FSA med PST.325 PST kan også dele informasjon med FSA, men har ikke plikt til dette, blant
annet på grunn av skjermingsbehovet som kan være
knyttet til denne informasjonen.
Videre kan FSA og Etterretningstjenesten
utveksle informasjon som de selv anser relevant og
lovlig, innenfor deres egne rettsgrunnlag, se instruks
om sikkerhetstjeneste i Forsvaret § 13 første ledd.
22.2. EOS-utvalgets kontroll av samarbeidet
Ifølge EOS-utvalget er EOS-tjenestenes samarbeid med andre EOS-tjenester regelmessig tema
under orienteringsdelen av utvalgets inspeksjoner, og
et viktig kontrollpunkt for utvalget.326
EOS-utvalget har siden 2006 hatt særlig fokus på
kontroll av samarbeidet mellom PST og Etterretningstjenesten.327 Allerede i 2007 påpekte utvalget at
internasjonaliseringen av både terrortrusselen og
folks kommunikasjonsmønstre gjør at det lettere enn
før oppstår avgrensningsspørsmål mellom tjenestenes arbeidsområder.328 I årsmeldingen for 2012 og
2013 opplyste utvalget at samarbeidet mellom tjenestene er økende og av vesentlig større omfang enn
tidligere.329
I årsmeldingen for 2011 skrev EOS-utvalget følgende om de rettslige utfordringene ved samarbeidet:
«Utvalget mener at samarbeidet mellom PST og
E-tjenesten om personer som forflytter seg over landegrensene, er interessant på prinsipielt grunnlag. Eloven § 4 er ikke til hinder for at E-tjenesten kan
overvåke eller på annen fordekt måte innhente opplysninger om personer som befinner seg utenfor rikets grenser. Mens PST er avhengig av rettens kjen325.
326.

327.

328.
329.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 29.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 12, 23
og 30.
Også før 2006 var samarbeidet gjenstand for en viss kontroll, se årsmeldingen for 2006 side 18, men i årsmeldingen
fra 2006 og frem til 2013 var kontrollen fremhevet i eget
punkt.
EOS-utvalgets årsmelding 2007 side 27.
EOS-utvalgets årsmeldinger 2012 side 32 og 2013 side 40.
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nelse ved bruk av inngripende metoder, inneholder eloven få materielle og prosessuelle begrensninger for
E-tjenestens overvåking. E-tjenesten har både rett og
plikt til å oversende til PST informasjon som er av interesse for tjenesten. Dette innebærer at PST, gjennom E-tjenesten, kan få tilgang til metoder som den
ikke hadde hatt anledning til å benytte overfor personer som reiser ut av Norge – for eksempel fordi metoden ikke er tillatt etter straffeprosessloven, eller
fordi retten etter en helhetsvurdering kommer til at
inngrepet vil være uforholdsmessig eller av andre
grunner ikke bør tillates.»
De senere årene er EOS-utvalget, som ledd i kontrollen av både PST og Etterretningstjenesten, gitt
presentasjoner av alle nye og avsluttede samarbeidssaker mellom PST og Etterretningstjenesten, samt
redegjørelser for status i pågående saker. I tillegg tas
stikkprøver av informasjonsutvekslingen mellom de
to tjenestene. Utvalget holdes også orientert om samarbeidet generelt, blant annet om tjenestenes arbeid
med å identifisere juridiske skranker og muligheter,
behov for regelverksendringer, utarbeidelse av
videre rutinebeskrivelse for samarbeidet, samt utvikling i sambandssystemet.330
Utvalget er i denne sammenhengen spesielt opptatt av at tjenestene ikke går utover sine rettsgrunnlag
og ansvarsområder, og at samarbeidet for øvrig holdes innenfor rammene som følger av samarbeidsinstruksen og de utfyllende rutinene for samarbeid mellom de to tjenestene, se mer om disse i foregående
punkt.331
EOS-utvalget fører også kontroll med overvåkingen av personer som forflytter seg mellom PSTs og
Etterretningstjenestens stedlige ansvarsområder, og
informasjonsutvekslingen mellom tjenestene i den
forbindelse.332
I Etterretningstjenesten kontrolleres dessuten
sambandssystemet mellom Etterretningstjenesten og
andre tjenester og tjenestens korrespondanse med
PST og andre norske offentlige etater.
EOS-utvalget har i årsmeldingen for 2013 oppgitt
at utvalget fremover vil følge med på problemstillingene som en delvis samlokalisering av tjenestenes
ressurser gjennom etableringen av Felles kontraterrorsenter reiser, «på bakgrunn av blant annet vesensforskjellene mellom PSTs og E-tjenestens regelverk
og ansvarsområder, og at tjenestene kun har anledning til å innhente informasjon i medhold av eget
rettsgrunnlag».333
Utvalget holdes også løpende orientert om samarbeidet mellom FSA og PST, i lys av at PST har
ansvar for kontraetterretning og kontraterror i Norge,
330.
331.

332.

333.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 23,
Sistnevnte er omtalt i EOS-utvalgets årsmelding 2009 på
side 38.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 40–41 og 2012 side
31–32.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 40.
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Som nevnt ovenfor, kan EOS-utvalget kontrollere
all «etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning eller
under styring eller på oppdrag av denne» i medhold
av EOS-kontrolloven § 1. EOS-kontrollinstruksen
skisserer enkelte typer EOS-tjeneste som skal eller
kan inspiseres regelmessig. I tillegg til de EOS-tjenestene som er omtalt ovenfor, gjelder dette etterretnings-/sikkerhetstjeneste ved militære staber og
avdelinger, og personellsikkerhetstjenesten ved
departementer/etater etter § 11 nr. 2 bokstav e, samt
politi og andre organer eller institusjoner som bistår
Politiets sikkerhetstjeneste etter bokstav f. Ellers skal
utvalget foreta slik inspeksjon som lovens formål tilsier etter samme bestemmelse bokstav g.
I medhold av EOS-instruksen § 11 nr. 2 bokstav
e, har EOS-utvalget i årene 2010 til 2014 inspisert
blant annet sikkerhets- og etterretningsfunksjonene i
Marinejegerkommandoen, Avdeling for beskyttelse
av kritisk infrastruktur, Kystjegerkommandoen og
Rena leir. Sistnevnte omfatter i hovedsak Telemark
bataljon og Forsvarets spesialkommando.
Ved inspeksjonen av Marinejegerkommandoen i
2010 ble EOS-utvalget orientert om avdelingens
etterretningsfunksjoner, herunder hvilke oppgaver
den har i utenlandsoperasjoner og dens samarbeid
med EOS-tjenestene.335 Utvalget fikk også en redegjørelse for sikkerhetstjenesten ved avdelingen, for
personellsikkerhetsarbeidet og hvordan denne informasjonen forvaltes. Utvalget gjennomførte stikkprøvekontroller i avdelingens journaler, arkiver og
registre tilknyttet Marinejegerkommandoens sikkerhets- og etterretningsfunksjoner. Inspeksjonen ga
ikke grunnlag for oppfølging.
Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur
ble inspisert av EOS-utvalget i 2011, mens daværende Senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur ble
inspisert i 2009.336 Avdelingen omfatter såkalt Computer Network Defence for de IKT-systemene der
Forsvaret er systemeier. Formålet er blant annet å
avdekke datanettverksangrep og etterretningstrusler
mot eller i informasjonsinfrastrukturen. Under
inspeksjonen var utvalget særlig oppmerksom på de
tekniske kapasitetene og metodene for overvåking og
analysering av indikatorer på nettverksangrep, herunder prosedyrer og beslutninger om opptak og

behandling av trafikk- og innholdsdata. Etter inspeksjonen gjennomgikk utvalget enkelte begjæringer om
opptak av innholdsdata. Gjennomgangen ga ikke
grunnlag for videre oppfølging. I kapittel 34.6. har
Evalueringsutvalget vurdert om det som i dag kalles
Cyberforsvaret bør underlegges obligatorisk regelmessig kontroll av EOS-utvalget.
I 2012 gjennomførte EOS-utvalget en inspeksjon
av etterretnings- og sikkerhetsfunksjoner i Kystjegerkommandoen.337 Utvalget ble blant annet orientert
om etterretnings- og sikkerhetsarbeidet som utføres i
avdelingen, herunder avdelingens innhentings- og
analysekapasitet. Utover noen merknader til utvalgets manglende tilgang til avdelingens personellsikkerhetsarkiv, ga inspeksjonen ikke grunnlag for oppfølging.
Under EOS-utvalgets inspeksjon av Telemark
bataljon i 2013 ble det orientert om bataljonens etterretnings- og sikkerhetsfunksjoner, herunder innenfor
objekt- og personellsikkerhet.338 Inspeksjonen ga
ikke grunnlag for oppfølging.
Under EOS-utvalget inspeksjon av Forsvarets
spesialkommando i 2013339 ble utvalget orientert om
avdelingens organisasjon og oppdrag, herunder gjeldende rutiner og regelverk for virksomheten. Utvalget ble også orientert om etterretnings- og sikkerhetsfunksjonene ved avdelingen, og inspiserte
fysiske og elektroniske arkiver knyttet til disse funksjonene. Inspeksjonen ga ikke grunnlag for oppfølging.
Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen ble i januar 2014 innlemmet i en nyetablert enhet som kalles Forsvarets spesialstyrker
(FS), som i tillegg består av enheten FS Stab. I fredstid er spesialstyrkene i beredskap for nasjonal krisehåndtering, primært i forbindelse med maritim kontraterror, for eksempel om bord i skip i åpent hav og
komplekse offshore-installasjoner. I tillegg skal spesialstyrkene være forberedt på å gi politiet bistand på
land, samt til gisselredningsoperasjoner i utlandet.
Forsvarets spesialstyrker bidrar også til internasjonal
krisehåndtering som for eksempel ved oppdrag i Afghanistan. Spesialstyrkene deltar dessuten aktivt i
internasjonalt samarbeid gjennom trening og øvelser.
Avdelingene skal ikke drive egen innhenting i Norge
i fredstid, de får all etterretning via politiet. De har
imidlertid en kapasitet til å drive spesiell rekognosering og innhenting, de driver avansert taktisk innhenting (både menneskelig og teknisk) i utenlandsoperasjoner i de områdene der de opererer. Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen er de
avdelingene i Forsvaret som har tettest samarbeid
med Etterretningstjenesten. Forsvarets spesialstyrker

334.

337.

mens FSA blant annet kan drive militær kontraetterretning på militært område eller i dets umiddelbare
nærhet. I 2012 gjaldt dette i tillegg en konkret sak,
som ble avsluttet uten kritikk.334
23.
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EOS-utvalgets kontroll av annen
EOS-tjeneste

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 29 og 2013 side 35–36.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 34 flg.
EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 24.
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EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 34.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 44.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 44.
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har ikke vært kontrollert av EOS-utvalget etter etableringen. I kapittel 34.6. har Evalueringsutvalget vurdert om Forsvarets spesialstyrker bør underlegges
obligatorisk regelmessig kontroll av EOS-utvalget.
Evalueringsutvalget har også vurdert om Hærens
etterretningsbataljon bør underlegges obligatorisk
regelmessig kontroll av EOS-utvalget, se kapittel
34.6. Etterretningsbataljonen har som oppgave å innhente og produsere pålitelig, tidsriktig og relevant
etterretning til støtte for militære operasjoner, i utlandet og hjemme i Norge. Etterretningsbataljonen skal
imidlertid ikke drive operasjoner innenfor norske
grenser i fredstid. Bataljonens virksomhet er regulert
i et eget direktiv fra Forsvarssjefen, og utøvelsen av
etterretningsvirksomhet er regulert i Forsvarssjefens
direktiv for etterretning i Forsvaret. Denne delen av
virksomheten kontrolleres av Etterretningstjenesten.
I medhold av EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2
bokstav g, som åpner for at utvalget kan gjennomføre
«slik inspeksjon som lovens formål tilsier», avholdt
EOS-utvalget i 2012 en uanmeldt inspeksjon av etterretningsbataljonen på bakgrunn av en klage fra to
journalister. Utvalget kritiserte bataljonen for å ha
behandlet opplysninger om både klagerne og syv
andre journalister uten rettslig grunnlag og i strid
med personopplysningsloven. På bakgrunn av informasjonen som ble gitt, fant ikke utvalget at avdelingen hadde planlagt eller gjennomført noen former for
kartlegging eller analyse av noen av journalistene. I
etterkant av denne saken mottok EOS-utvalget ytterligere klager rettet mot etterretningsbataljonen, og
gjennomførte en ny uanmeldt inspeksjon av avdelingen i mai 2013.340 I tillegg gjennomførte sekretariatet
en uanmeldt inspeksjon i september 2013, samt at det
ble gjennomført en uanmeldt inspeksjon ved Etterretningstjenestens hovedkvarter i august 2013 på bakgrunn av opplysninger som var fremmet i en av klagene. Utvalget fant i sine undersøkelser ingen holdepunkter for at det var begått ytterligere ulovlige eller
kritikkverdige forhold fra etterretningsbataljonen
side og disse klagesakene ble avsluttet uten kritikk.
Etter EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 bokstav e
skal EOS-utvalget årlig inspisere personellsikkerhetstjenesten ved minst to departementer eller etater.
I årene 2010 til 2014 har utvalget blant annet inspisert personellsikkerhetstjenesten i Forsvarsdepartementet,341 Politidirektoratet,342 Fylkesmannen i Oslo
og Akershus,343 Utenriksdepartementet,344 Forsvarsbygg (to ganger),345 Etterretningstjenesten,346 Fylkesmannen i Rogaland,347 Post- og teletilsynet,348 Den
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sentrale enhet i PST,349 Departementenes servicesenter,350 Samferdselsdepartementet351 og Justis- og
beredskapsdepartementet.352 I tillegg kontrolleres
vedtak fattet av flere klareringsmyndigheter gjennom
EOS-utvalgets kontroll av NSMs klagevedtak og
behandling av klager til utvalget. Eksempler på resultater av denne kontrollvirksomheten er omtalt i kapittel 27.2.4. om resultatene av evalueringen.
EOS-utvalget har ved flere anledninger inspisert
andre deler av politiet som samarbeider med PST. I
2012 gjaldt det seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll ved Kripos, som bistår blant annet PST
i utførelsen av kommunikasjonskontroll.353 Inspeksjonen ga ikke grunnlag for oppfølging overfor Kripos.
EOS-utvalget har også inspisert andre myndigheter som samarbeider med PST. I 2010 hadde utvalget
oppmerksomheten rettet mot PSTs samarbeid med
utlendingsmyndighetene, se kapittel 18.6. om EOSutvalgets kontroll av PSTs samarbeid med andre
nasjonale etater for mer om dette. I den forbindelse
inspiserte utvalget Utlendingsdirektoratet, der det
blant annet ble orientert om samarbeidet med PST og
foretatt stikkprøvekontroller av korrespondansen
mellom tjenesten og direktoratet.354 Kontrollen ga
ikke grunnlag for oppfølging i etterkant.
EOS-utvalget har de senere årene også inspisert
politisvarsentrene i Telenor og NetCom, som bistår
politiet og PST i forbindelse med blant annet kommunikasjonskontroll.355 Under inspeksjonen i NetCom tok utvalget stikkprøver fra kommunikasjonskontroller som var iverksatt på vegne av PST, og i
etterkant gjennomførte utvalget undersøkelser i PST
i de samme sakene. Stikkprøvene viste ingen uoverensstemmelser mellom tillatelsene fra retten og de
gjennomførte kommunikasjonskontrollene. Etter
inspeksjonen i Telenor tok EOS-utvalget opp spørsmålet om personer som er direkte involvert i arbeid
for selskap som bistår ved utførelse av EOS-tjeneste
bør sikkerhetsklareres. Kontroll- og konstitusjonskomiteen fulgte opp spørsmålet i sin innstilling, ved å
be regjeringen sikre dette.
345.
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24.

Det samlede kontrollsystemet for
EOS-tjenestene

24.1. Generelt
Kontrollen med EOS-tjenestene består av en
rekke enkeltelementer (kontrollmekanismer), som
samlet utgjør det kontrollsystemet tjenestene er
underlagt.356 Kontrollsystemet skal blant annet bidra
til at tjenestenes faktiske handlemåte blir i samsvar
med de rettslige normer som gjelder. Dette er viktig
for at enkeltindividers rettigheter ivaretas, men også
for allmennhetens tillit til at det faktisk forholder seg
slik.
Behovet for kontrollmekanismer påvirkes blant
annet av hvilken risiko en virksomhet medfører for
skade på enkeltpersoners eller samfunnets interesser.
EOS-tjenestenes virksomheter medfører stor risiko
for slik skade, se kapittel 7 om rammer og idealer for
mer om dette. I tillegg utfører tjenestene sine oppgaver med begrenset eksternt innsyn, og det er derfor
spesielt viktig med et godt kontrollsystem på dette
området.
Et kontrollorgan er som regel bare én av flere
kontrollmekanismer i det samlede kontrollsystemet
en virksomhet til enhver tid er underlagt.357 Øvrige
kontrollmekanismer kan være materielle og prosessuelle krav som følger av lov, interne kontrollrutiner
og -funksjoner, kontroll fra overordnede organer,
kontroll fra eksterne organer og kontroll gjennom
enkeltpersoners, medienes eller offentlighetens innsyn i virksomheten. Det er summen av alle kontrollsystemets enkeltelementer som avgjør om EOS-tjenestene ivaretar hensynet til personvern og rettssikkerhet på en tilstrekkelig god måte.
Betydningen av et solid samlet kontrollsystem er
understreket i flere av de internasjonale instrumentene som adresserer kontroll med etterretnings- og
sikkerhetstjenester, se kapittel 9 for mer om disse.
Blant annet understreker Veneziakommisjonens rapport fra 2007 at internkontroll er den primære garantien mot maktmisbruk i sikkerhetstjenestene, og at
dette må suppleres med effektiv kontroll fra overordnet myndighets side. Rapporten påpeker imidlertid at
styrket kontroll fra overordnet myndighet øker risikoen for politisk manipulasjon og misbruk og at kontroll fra overordnet myndighet dermed må suppleres
med en eller flere former for ekstern og/eller parlamentarisk kontroll.358 Kommisjonen understreker at
ingen av elementene i et kontrollsystem kan stå
alene, at de ulike elementene henger sammen, er
komplementære og avhengige av hverandre, likevel
slik at flere svakt fungerende kontrollelementer kan
være verre enn ingen kontrollelementer, ettersom
356.
357.
358.

NOU 2009:15 side 130.
NOU 2009:15 side 130–131.
Veneziakommisjonen (2007) avsnitt 16 og 77.

dette kan føre til ansvarsforskyvninger fra ett element
til et annet.359
Evalueringsutvalget vil i dette kapitlet redegjøre
for de ulike kontrollelementene i det samlede kontrollsystemet som de enkelte EOS-tjenestene er
underlagt.
Det er viktig at ethvert kontrollsystem bør fange
opp og sikre mot svikt eller mangler på et så tidlig og
lavt nivå som mulig. For at dette skal skje bør virksomhetens organinterne kontrollmekanismer være så
solide som mulig. Først redegjøres det derfor for tjenestenes internkontrollsystemer, slik disse er beskrevet for Evalueringsutvalget. Deretter redegjøres det
for overordnede organers ansvar for og kontroll av
tjenestene. Til sist beskrives eventuelle eksterne kontrollmekanismer tjenestene er underlagt.
I tillegg til de kontrollelementene som omtales
her, kommer EOS-utvalgets uavhengige og parlamentarisk forankrede kontroll. I kapittel 31.3. om
EOS-utvalget som del av det samlede kontrollsystemet, har Evalueringsutvalget drøftet betydningen av
de øvrige kontrollmekanismene på dette området.
24.2. PST
På Evalueringsutvalgets forespørsel har PST gitt
følgende ugraderte skriftlige beskrivelse av sine
internkontrollsystemer:
«PST har et omfattende og vel etablert internkontrollsystem. Internkontrollsystemet omfatter alle
virksomhetens kjerneområder og består av overordnet lov- , forskrifts- og instruksverk og Sjef PSTs direktiv for tjenesten med underliggende rutiner.
I Sjef PSTs direktiv for tjenesten er det fastsatt
nærmere bestemmelser for tjenesten. Formålet med
Sjef PSTs direktiv for tjenesten er å sikre at tjenestens samlede virksomhet er forankret i regelverk og
rutiner med klare ansvarsforhold, notoritet i oppgaveutførelsen, sikring av effektivitet og kvalitet samt
ivaretakelse av enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern.
For å sikre at PST både sentralt og lokalt har tilfredsstillende implementering og oppfølging av direktivets bestemmelser er det utarbeidet rutiner. Hver
avdelingsdirektør/enhetsleder er ansvarlig for at ansatte i egen avdeling er opplært i og følger de rutinene
som gjelder for denne avdelingen.
Implementering av rutiner skjer på ulike måter;
både systemteknisk, som innbakte kontrollmekanismer i IT-systemet, samt gjennom opplæring og individuell oppfølging. Det er også etablert godkjenningsmekanismer i organisasjonen for å sikre at krav
i interne rutiner overholdes.
Avvikshåndtering er en sentral del av PSTs internkontrollsystem. Det er etablert et eget elektronisk
avviksrapporteringssystem som skal sørge for registrering og oppfølging av innmeldte avvik. Avvikene
følges opp fortløpende.
Det gjennomføres også interne kontroller etter
fastsatt revisjonsplan. Kontrollene kan være både
359.
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større tematiske revisjoner samt stikkprøver. Tema
for kontrollene fastsettes etter en vurdering av hvor
kritisk avvik på disse områdene vil være for virksomheten
Tjenesten har i tillegg aktiv juridisk rådgivning i
forhold til spørsmål knyttet til juridiske avklaringer
og tolkninger for å sikre god legalkontroll, og funn
ved interne og eksterne tilsyn følges systematisk opp.
Sentralt i PSTs internkontrollsystem er ledelsens
gjennomgang som gjennomføres årlig. Formålet med
ledelsens gjennomgang er å kontrollere og sikre implementeringen av pålagte krav, gjøre korrigerende
tiltak, vurdere oppfølgingen av korrigerende tiltak
samt sørge for at PSTs internkontroll er hensiktsmessig, tilstrekkelig og effektiv, og tilfredsstiller lovmessige krav.»
Justisministeren er konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarlig overfor Stortinget for PSTs virksomhet. PST er politifaglig og administrativt direkte
underlagt Justis- og beredskapsdepartementets styring og kontroll, etter instruks for Politiets sikkerhetstjeneste360 § 2 første ledd. Her skiller tjenesten
seg fra politiets øvrige særorganer, som primært er
underlagt Politidirektoratet.
Justisdepartementets styringsrett og ansvar gjelder imidlertid ikke PSTs etterforsknings- og påtalemessige virksomhet, som er underlagt overordnet
påtalemyndighet, se PST-instruksen § 2 annet ledd.
Sjefen for PST rapporterer til departementet om alle
saker av viktighet, mens det kun orienteres om etterforskningssaker, se instruksen § 17. Justisdepartementets myndighet og ansvar er negativt bestemt ved
at når påtalemyndigheten koples ut, koples Justisdepartementet inn: Justisdepartementet har dermed
ansvaret for alle forhold som overordnet påtalemyndighet ikke har ansvar for.361
Kontakten mellom PST og departementet skjer
gjennom en overordnet styringsdialog om tjenestens
målsettinger og prioriteringer, samt hyppige møter
mellom departementet og tjenesten på ulike nivå.362
Det utferdiges årlig et tildelingsbrev til PST med
målsettinger knyttet blant annet til prioritering av de
oppgavene som er gitt i politiloven. Videre har statsråden, etter det opplyste, månedlige møter med Sjef
PST, samt at det gjennomføres faste etatsstyringsmøter ledet av ekspedisjonssjefen. Det daglige samarbeidet med departementet er forankret i Politiavdelingen og det såkalte Sikkerhets- og beredskapsteamet, som har ansvaret for styring av, og kontroll av, PST.363 Politiavdelingen møter PST en gang
i måneden, og drøfter tjenestens behov og utvikling.
Tilbakemeldinger tjenesten har fått fra EOS-utvalget
360.
361.
362.

363.

Forskrift 19. august 2005 nr. 920.
NOU 1998:4 side 45.
Rapport fra Traavikutvalget: «Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste» (2012) side 17.
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er, etter det opplyste, et fast punkt på disse månedlige
møtene.
Som nærmeste overordnet gjennomfører Justisog beredskapsdepartementet også regelmessige tilsyn med PSTs forebyggende saker og øvrig virksomhet som ikke er underlagt overordnet påtalemyndighet. De siste årene er det ifølge departementet gjennomført fire tilsyn i året, to hos Den sentrale enhet og
to lokalt. Tilsynene omfatter behandlingen av opplysninger generelt og i den enkelte sak,364 samt innsyn i og kontroll av lokalt regelverk og arkiver og
registre. Hvert tilsyn resulterer i en rapport, som forelegges statsråden.
I påtalespørsmål er PST underlagt overordnet
påtalemyndighet, som består av statsadvokatene og
riksadvokaten. Overordnet påtalemyndighet har tre
virksomhetsområder; straffesakshåndtering, fagledelse og utadrettet virksomhet. Statsadvokatenes faglederrolle innebærer blant annet gjennomføring av
inspeksjon og annet tilsyn med politiets virksomhet.
Inspeksjonene er rettet mot resultatene i straffesaksbehandlingen og utvalgte enkeltsaker, og formålet er
både å kontrollere og å veilede. Kvalitetskontroll
gjennomføres også på andre måter enn ved inspeksjon, for eksempel ved at statsadvokatene gjennomgår rutinebeskrivelser og utvalgte enkeltsaker. I
rundskriv nr. 4/2007 om PST understreker riksadvokaten følgende om statsadvokatenes kontroll av
PST:365
«Det har stor betydning for tilliten til PST at straffesaksbehandlingen holder høy kvalitet. Statsadvokatene bør derfor legge særlig vekt på oppfølging av
kvaliteten på etterforskningen (både rutiner og enkeltsaker). Ved inspeksjonene bør statsadvokaten
dessuten gjennomgå særskilt de saker hvor det benyttes romavlytting, kommunikasjonskontroll eller andre ekstraordinære etterforskningsmetoder.»
Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) har
det overordnede påtalemessige ansvaret for saker
som blir etterforsket av Den sentrale enhet (DSE) i
PST, og fører kontroll med tjenestens etterforskningsarbeid. De regionale statsadvokatembetene har
ansvaret for og fører kontroll med PST-enhetene i de
respektive politidistriktene,366 og inspiserer PSTenhetene én gang i året. Også Riksadvokaten fører,
gjennom sin overordnede ledelse av påtalemyndigheten, en viss kontroll med PSTs etterforskningssaker.
Blant annet deltar Riksadvokaten på møter mellom
NAST og PST cirka to ganger i året, og avholder årlige dialogmøter med de lokale statsadvokatene, der
blant annet inspeksjonen av de lokale PST-enhetene
er tema.
364.
365.
366.
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Spesialenheten for politisaker er en riksdekkende
etterforsknings- og påtalemyndighet som har en kontrollfunksjon ved at den etterforsker «saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten», se påtaleinstruksen § 34-1 første ledd. Spesialenheten etterforsker også eventuelle straffbare handlinger begått av ansatte i PST, for eksempel saker om
grov uforstand i tjenesten. Den etterforsker imidlertid
ikke mistanke mot PST-ansatte om handlinger som
faller innenfor PSTs eget arbeidsområde, se påtaleinstruksen § 34-1 første ledd siste punktum, for eksempel ulovlig etterretningsvirksomhet.367 Spesialenhetens virksomhet har en side til EOS-utvalgets kontroll ved at utvalget kan avdekke mulig straffbare forhold eller at utvalget kan bli bedt om eller velge å
undersøke forhold som er anmeldt til spesialenheten.
Avdekking av straffbare forhold er imidlertid ikke
EOS-utvalgets oppgave, ettersom kontrollen skal
være rettet mot EOS-virksomhetens konsekvenser
for borgerne.368 Forholdet mellom EOS-utvalgets
kontroll og eventuelle etterforskningssaker er ikke
regulert i EOS-kontrollregelverket, utover at forklaringer avgitt av offentlig ansatte som følge av forklaringsplikten overfor utvalget ikke kan foreholdes
noen eller fremlegges i retten i straffesak mot avgiveren uten dennes samtykke, se EOS-kontrolloven § 5
fjerde punktum.
Videre er PSTs bruk av en rekke tvangsmidler
etter politiloven og straffeprosessloven underlagt
domstolskontroll, både ved første gangs iverksettelse
og eventuelle begjæringer om forlengelse. I de fleste
sakene oppnevnes også en offentlig advokat for å ivareta mistenktes interesser. I de tilfellene PSTs saker
resulterer i tiltale og hovedforhandling, utgjør også
domstolens behandling av saken og tiltaltes forsvarer
kontrollelementer.
24.3. Etterretningstjenesten
På Evalueringsutvalgets forespørsel har Etterretningstjenestens gitt følgende ugraderte skriftlige
beskrivelse av sine internkontrollsystemer:
«Etterretningstjenesten har etablert internkontrollfunksjoner for å sikre en lovlig og hensiktsmessig utøvelse av tjenestens virksomhet. Disse er av
ulik karakter og i nødvendig utstrekning tilpasset disiplin og fagområde. Funksjonene er nedfelt i interne
bestemmelser, instrukser og retningslinjer. Internkontrollfunksjonene er samlet sett ment å utgjøre et
system som både er systematisk og helhetlig.
Tjenesten har bl.a. gjennom regelverk og prosedyrer pålagt seg selv en rekke interne godkjennings-,
kontroll- og notoritetsmekanismer. Mekanismene er
delvis automatiserte og delvis manuelle. Internkon367.

368.

Riksadvokatens rundskriv 6. september 2006 (RA-2006-3)
punkt 1.3.
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trollen kan særlig ta form av at godkjenning fra flere
instanser i tjenesten er påkrevet før iverksettelse, eller ved særskilt periodisk rapportering og/eller gjennomgang av enkeltsaker for å sikre regelverksetterlevelse.
Et eksempel på en slik mekanisme er at innhenting av informasjon om norske rettssubjekter i utlandet eller deling av personopplysninger om slike personer med samarbeidende tjenester i andre land forelegges ledelsesnivået i tjenesten i hvert enkelt tilfelle.
Et annet eksempel er at det er etablert et eget element i tjenesten som utelukkende har til oppgave å
sørge for intern legalitetskontroll i forhold til tjenestens tekniske innhentingsvirksomhet.
I tillegg kommer andre typer ordninger, blant annet opplæringstiltak samt særskilt rådgivning fra - og
rapportering til - tjenestens personvernrådgiver og
tjenestens juridiske enhet. Tjenesten legger stor vekt
på preventive tiltak som opplæring av ansatte i gjeldende regelverk og prosedyrer innen de ulike etterretningsdisipliner. Dette gjøres rutinemessig for alle
nyansatte, samt på seksjons- og/eller avdelingsbasis
bl.a. når det er gjort endringer i internt regelverk mv.
Det er i tjenesten etablert et system for avviksrapportering. Når et brudd avdekkes, foretas det rutinemessig en etterfølgende vurdering av hvorvidt det
dreier seg om systemsvikt eller et enkeltstående avvik. Dette er styrende for tjenestens videre håndtering av bruddet og for hvilke prosesser som iverksettes i etterkant. Avviksrapporter forelegges rutinemessig for EOS-utvalget. Det er ikke avdekket
regelverksbrudd de senere år som tjenesten selv ikke
har oppdaget og rapportert til EOS-utvalget. For øvrig nevnes at tjenesten har implementert en varslingsmekanisme (varslingskanal) som tjenestens ansatte
bl.a. kan benytte til å innrapportere brudd på regelverk eller tjenestens etiske regler. Rapporteringen
kan skje anonymt.
Det interne regelverket og dertil knyttede internkontrollsystemer vurderes jevnlig med tanke på nødvendighet, tilstrekkelighet og effektivitet. For tjenesten er det vesentlig å ha en dynamisk tilnærming til
internt regelverk mv, slik at rutiner og systemer på en
forsvarlig måte kan tilpasses den kontinuerlige utviklingen innen bl.a. teknologi og operative forhold. Internkontrollordningene drøftes rutinemessig med
EOS-utvalget, og tilpasses så langt mulig også EOSutvalgets kontrollbehov.»
Forsvarsministeren er parlamentarisk og konstitusjonelt ansvarlig for Etterretningstjenestens virksomhet, og utøver styring og kontroll både gjennom
Forsvarssjefen og direkte overfor Etterretningstjenesten.
Sentralt for den politiske styringen og kontrollen
står Etterretningstjenestens foreleggelsesplikt overfor Forsvarsdepartementet som følger av e-instruksen § 13. Ifølge bestemmelsen skal enkelte sakstyper
forelegges Forsvarsdepartementet. Dette gjelder (1)
saker om etablering av samarbeid og avtaler med
utenlandske tjenester og internasjonale organisasjoner, (2) organiseringen av og den løpende virksomheten i okkupasjonsberedskapen, (3) iverksettelse av
særskilte etterretningsoperasjoner som kan reise politiske problemstillinger og (4) andre saker av særlig
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viktighet eller prinsipiell karakter. For eksempel vil
innføringen av nye innsamlingskapasiteter og iverksetting av nye former for etterretningsoperasjoner
være omfattet av foreleggelsesplikten.369
I møte med Evalueringsutvalget opplyste Forsvarsdepartementet at det gjennomføres jevnlige
møter på embetsnivå mellom departementet og Etterretningstjenesten, samt møter på politisk nivå i spesielle saker. Det avholdes også ukentlige fagmøter
mellom departementet og tjenesten. Forsvarsdepartementet har videre gitt flere utfyllende bestemmelser
med hjemmel i e-instruksen, og departementet understreket overfor Evalueringsutvalget at dette også er
en form for styring av tjenesten.
I møtene mellom Forsvarsdepartementet og tjenesten redegjør tjenesten, etter det opplyste, for eventuelle bemerkninger den har fått fra EOS-utvalget
siden sist. Departementet har også understreket at
årsmeldingene fra EOS-utvalget gjennomgås nøye
og systematisk av departementet straks de offentliggjøres, samt at det snarlig settes i gang eventuelle tiltak.
Videre utøver Forsvarsdepartementet sitt etatsstyringsansvar overfor Forsvaret gjennom langtidsplaner, iverksettingsbrev og tildelingsbrev med målog resultatkrav.
Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den
militære påtalemyndighet. Embetet har en kontrollfunksjon overfor ansatte i Forsvaret ved at den blant
annet har er påtalemyndighet i straffesaker som angår
brudd på militær straffelov og rådgir militære sjefer i
disiplinærsaker. Andre lovbrudd begått av Forsvarets
personell kan etter omstendighetene også etterforskes av den sivile politi- og påtalemyndigheten.
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vikle metoder og verktøy, samt å være pådriver til
forbedring og utvikling. Andre forsvarslinje internkontroll utøves også i andre stabsfunksjoner i forbindelse med HMS, økonomi, avvikshåndtering, sikkerhet m.m.
Det er nedfelt tydelige retningslinjer og rutiner
for utøvelse av internkontroll både i første og andre
forsvarslinje i NSM, med klare rolle- og ansvarsfordelinger, krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet
samt løpende oppfølging og regelmessig rapportering. Kontroller foregår både på ledelses- og virksomhetsnivå (analyser, overvåking og oppfølging, ledelsesinvolvering, fullmaktstruktur etc.), som manuelle og IT-avhengige kontroller (kontroller i
prosesser) og applikasjons-/IT-kontroller (systemutvikling, IT-sikkerhet, tilgangskontroll).
Tredje forsvarslinje ivaretas av NSMs internrevisjon (NSM IR), en uavhengig stabsenhet direkte underlagt direktør NSM, med faglig og administrativ
rapportering til denne. NSM IR er direktør NSMs
verktøy for å få objektive og uavhengige bekreftelser, rådgivning og tilhørende anbefalinger innenfor
styring og kontroll. Direktør NSM godkjenner NSM
IRs risikobaserte årsplan, og mottar blant annet årsrapport fra NSM IR som inkluderer en overordnet uttalelse om kvaliteten på NSMs styring og kontroll.
NSM IR skal bidra til at organisasjonen oppnår sine
målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten
og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser
for virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. NSM IR forvalter også NSMs varslingskanal og
forestår behandling av mottatte varsler.
I tillegg revideres og kontrolleres NSM jevnlig av
eksterne aktører, herunder Forsvarsdepartementet,
Riksrevisjonen, EOS-utvalget, NATO, EU m.fl.»

«NSMs internkontrollsystem er en integrert del
av Forsvarsdepartementets modell for kontroll- og
tilsynsorganer, med tre forsvarslinjer i tillegg til ekstern revisjon.
Første forsvarslinje er operative kontrolltiltak
som ligger i linjen i NSM, og utføres av alle ledere og
medarbeidere. Løpende daglige kontroller relatert til
drift og oppgaveutførelse ivaretas av seksjonene under avdelingsleders kontroll og oppfølging. Overordnet ansvar for internkontroll i virksomheten ligger
hos, og utøves gjennom, direktør NSM.
Andre forsvarslinje omfatter ulike typer løpende
risikostyrings-, overvåkings- og kontrolltiltak som
utføres av stab og kontrollfunksjoner. NSM har en
dedikert ressurs på internkontroll, som skal støtte
gjennomføring av risikostyrings- og internkontrollaktiviteter i virksomheten, herunder bidra til å videreutvikle rammeverk og styringsdokumentasjon, ut-

Justis- og beredskapsministeren har det overordnede ansvar for den forebyggende sikkerhetstjenesten i sivil sektor, tilsvarende forsvarsministerens
ansvar innen militær sektor.370
NSM som direktorat er administrativt underlagt
Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet har
dermed det formelle etatsstyringsansvaret for NSM,
men Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for NSMs oppfølging av sikkerhetsloven i sivil
sektor. Begge departement deltar i styringsdialogen
med NSM. Dette innebærer fem etatsstyringsmøter i
løpet av ett år, der de tertialvise rapportene, økonomistyring og strategisk utvikling er tema. I tillegg arrangeres det Kontakt forum (K-forum) mellom styringselementet i departementene og NSM, flere ganger i
året etter behov.
Forsvarsdepartementet har opplyst til Evalueringsutvalget at det avholdes ukentlige møter med
NSM på embetsnivå, og i tillegg har departementet
konsultasjoner og avklaringer i enkeltsaker. I møtene
mellom Forsvarsdepartementet og tjenesten redegjør
tjenesten, etter det opplyste, for eventuelle bemerkninger den har fått fra EOS-utvalget siden sist.
Departementet gjennomfører også en årlig inspek-

369.
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24.4. NSM
På Evalueringsutvalgets forespørsel har NSM gitt
følgende ugraderte skriftlige beskrivelse av sine
internkontrollsystemer:
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sjon av NSM. Videre utøver Forsvarsdepartementet
sitt etatsstyringsansvar for NSM gjennom langtidsplaner, iverksettingsbrev og tildelingsbrev med målog resultatkrav.
I møte med Evalueringsutvalget opplyste Justisog beredskapsdepartementet at NSM rapporterer til
departementene tre ganger i året, og at det gjennomføres etatsstyringsmøter i forbindelse med dette. I tillegg avholdes det møter i K-forum, der det avklares
en del spørsmål i forkant av etatsstyringsmøtene. I
disse møtene deltar både Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, og her vil typisk
saker fra EOS-utvalget tas opp. I tillegg til dette har
statsråden kontaktmøter med ledelsen i NSM cirka
annen hver måned, der NSM går gjennom viktige
saker.
24.5. FSA
På Evalueringsutvalgets forespørsel har FSA gitt
følgende ugraderte skriftlige beskrivelse av sine
internkontrollsystemer:
«Internkontrollsystemer - Saker relatert til Kontor
for personellsikkerhet/sikkerhetsklareringssaker:
Alle negative avgjørelser i klareringssaker blir
kontrollert for å tilfredsstille gjeldende lovverk og rutiner. Disse blir innledningsvis kontrollert av jurist,
deretter seksjonssjef før signatur av kontorsjef.
FSA behandler i tillegg gjennomsnittlig 40 klagesaker pr år. Disse saksbehandles av jurister og kontrolleres av kontorsjef før saken signeres av sjef FSA.
I saker hvor det under saksbehandlingen er tvil
om utfallet av saken skrives en ISB (Intern Samtidig
Begrunnelse) som kontrolleres av jurist.
Internkontrollsystemer – Saker relatert til Kontor
for aktivitet:
All saksbehandling utføres iht Sikkerhetsloven og
de underliggende bestemmelser samt egen intern
FSA instruks.»
Forsvarsdepartementet utøver styring og kontroll
av FSA via Forsvarssjefen. Forsvarsdepartementet
utøver sitt etatsstyringsansvar for Forsvaret gjennom
langtidsplaner, iverksettingsbrev og tildelingsbrev
med mål- og resultatkrav.
Departementet har i møte med Evalueringsutvalget opplyst at det i tillegg har egne fora for nærmere
kontroll av FSA, for eksempel Tilsynsutvalget for
FSA (TFF) og Sikkerhetsforum hvor Forsvarsdepartementet har sekretariatsfunksjonen.
For øvrig vises det til beskrivelsen av den sivile
og militære påtalemyndighetens rolle overfor ansatte
i Forsvaret i kapittel 24.3.
24.6. Andre eksterne kontrollmekanismer
Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan,
administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal medvirke til at den
enkelte ikke blir krenket gjennom bruk av opplysnin-

ger som kan knyttes til vedkommende. Datatilsynets
oppgave er blant annet å kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.371
EOS-tjenestene behandler personopplysninger og
faller dermed i utgangspunktet under Datatilsynets
virksomhetsområde etter personopplysningsloven
§ 3 første ledd. 372 Etter personopplysningsforskriften
§ 1-2 gjelder imidlertid enkelte av lovens regler
(§§ 44 første til tredje ledd, 31 og 33) ikke for
behandling av personopplysninger som er nødvendig
av hensynet til rikets sikkerhet eller de alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale
nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette er bestemmelser som regulerer tilsynsmyndighetens tilgang til
opplysninger og behandlingsansvarliges meldeplikt
og konsesjonsplikt. I møte med Evalueringsutvalget
uttalte Datatilsynet at de har kontakt med enkelte av
EOS-tjenestene, samt at det gjennomføres jevnlige
møter mellom Datatilsynet og EOS-utvalget og EOSutvalgets sekretariat, med fokus på erfaringer fra
kontrollvirksomheten.
Stortingets parlamentariske kontroll er også et
element i det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ansvaret for kontrollen med at regjeringen
og forvaltningen gjennomfører de vedtak Stortinget
fatter, herunder oppfølgingen av EOS-utvalgets meldinger. Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler også saker der det skal avgjøres om statsrådenes
konstitusjonelle ansvar skal gjøres gjeldende, det vil
si saker som kan resultere i riksrett.
Stortinget fører også kontroll med forvaltningen
gjennom de fire uavhengige parlamentarisk forankrede kontrollorganene EOS-utvalget, Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen og Ombudsmannen for
Forsvaret.
Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget
har bestemt, og dette gjøres gjennom revisjon, kontroll og veiledning. Riksrevisjonen reviderer ut fra tre
revisjonstyper; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og Stortinget er mottakeren
av Riksrevisjonens rapporter. Riksrevisjonen reviderer blant annet departementene og de underliggende
etatene, herunder EOS-tjenestene. I møte med Evalueringsutvalget opplyste Riksrevisjonen at de også
saksbehandler EOS-utvalgets årsmeldinger og trekker ut det som er relevant for Riksrevisjonen, men at
de ikke kontrollerer innholdet i årsmeldingene.
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) fører i utgangspunktet kontroll med
hele den offentlige forvaltningen. Kontrollen utføres
371.
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Se Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 42
Se også om dette i NOU 1994:4 side 25.
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på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil
som måtte være begått av forvaltningen. Ombudsmannen kan i tillegg ta opp saker av eget tiltak. Etter
ombudsmannsloven § 3a er ombudsmannen også
nasjonal forebyggende mekanisme som beskrevet i
FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Den nasjonale forebyggende mekanismen skal regelmessig besøke steder der personer er frihetsberøvet,
som fengsler og psykiatriske institusjoner. Stortinget
er mottakeren av ombudsmannens årsmeldinger og
særskilte meldinger. Det følger av ombudsmannsinstruksen § 2 at EOS-utvalgets virksomhet ikke skal
anses som en del av offentlig forvaltning etter
ombudsmannsloven, og at ombudsmannen ikke skal
behandle klager på etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjenestene som EOS-utvalget har behandlet.
Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for alt personell i Forsvaret. Ombudsmannens virksomhet inkluderer også
saker som vedrører pensjoner og veteraner. Ombudsmannen skal blant annet foreta inspeksjoner og
undersøkelser. I tillegg kan ansatte, vernepliktige
eller tidligere ansatte som mener seg uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet få sin sak undersøkt av
Ombudsmannen for å avdekke om det er begått noen
urett og i tilfelle få rettet på det som er galt.
Enkeltpersoners rett og adgang til å anlegge søksmål for domstolene er også en mekanisme for uavhengig kontroll med EOS-tjenestenes virksomhet.
Retten er i dag grunnlovfestet i § 95 og følger av
EMK artikkel 13. Adgangen til å reise sak for domstolene er nærmere omtalt i utredningen av Grunnlovens og EMKs krav til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter i vedlegg 4 til denne rapporten.
Utredningen viser blant annet at det gjelder flere
begrensninger i domstolskontrollen på dette området,
for eksempel som følge av at personer som overvåkes
ikke nødvendigvis har krav på underretning om dette
og som følge av bevisforbudet i tvisteloven § 22-1 for
opplysninger som holdes hemmelig av hensyn til
rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat.
Etter Evalueringsutvalgets syn er det behov for en
utredning av om det bør gjøres endringer i norsk prosesslovgivning eller det øvrige kontrollsystemet for
EOS-tjenestene, for å sørge for at EMKs krav på
dette området tilfredsstilles, se kapittel 9 om forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon for
mer om dette.
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25.

Andre lands kontrollmekanismer

25.1. Sverige373
25.1.1. ORGANISERINGEN AV SIKKERHETS- OG
ETTERRETNINGSTJENESTENE

Sveriges interne sikkerhetstjeneste er Säkerhetspolisen (SÄPO), som ble etablert i sin nåværende
form i 1989. Lenge var SÄPO et politiorgan underlagt Rikspolisstyrelsen, men 1. januar 2015 ble tjenesten en selvstendig myndighet, skilt fra det øvrige
politiet. Endringen er en konsekvens av at hele det
svenske politiet ble omorganisert.
SÄPO har i oppgave å forebygge og avsløre forbrytelser mot rikets sikkerhet, nærmere bestemt spionasje, terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og ulovlig virksomhet mot statsforfatningen.
SÄPO etterforsker ikke egne saker, men bistår politiet i etterforskning av handlinger som omfattes av
tjenestens arbeidsområde. Tjenesten har adgang til å
bruke skjulte tvangsmidler. I tillegg driver tjenesten
sikkerhetsarbeid opp mot andre myndigheter og samfunnet, herunder undersøkelser i tilknytning til sikkerhetsklarering, samt personbeskyttelse av statsledelsen, kongefamilien mv. og ved hendelser som
statsbesøk og liknende. Tjenesten har drøyt 1000
ansatte, hvorav de fleste er stasjonert i Stockholm,
men den har også fem regionale enheter.
Etterretningstjeneste i politiet utføres også av Kriminaletterretningstjenesten, som er etablert både på
lokalt og regionalt nivå i de ulike politimyndighetene
og i Rikspolisstyrelsen.
Ansvaret for utenlandsetterretning er i Sverige
delt mellom flere myndigheter, hvorav de mest sentrale er Försvarsmakten og Forsvarets radioanstalt
(FRA). I tillegg driver Försvarets materielverk og
Totalförsvarets forskningsinstitut ulike former for
etterretningsvirksomhet.
Innen Försvarsmakten er Den militære underrättelse- og säkerhetstjänsten (MUST) det mest sentrale
etterretningsorganet. Tjenesten driver informasjonsinnhenting på oppdrag fra regjeringen og forsvarssjefen til støtte for svensk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk, for å kartlegge trusler utenfra. Den driver også militær sikkerhetstjeneste.
FRA er en sivil myndighet under Forsvarsdepartementet som driver signaletterretning rettet mot
utenlandske forhold på oppdrag fra regjeringen, forsvaret, SÄPO og den nasjonale operative avdelingen
i Polismyndigheten. Formålet er å støtte svensk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Signaletterretning går ut på å innhente informasjonsbærende signaler og data, og å bearbeide, analysere og rapportere
373.

Evalueringsutvalget besøkte de svenske kontrollorganene
SIN og SIUN i august 2015, og beskrivelsene av disse er basert på informasjon som fremkom under besøkene, i tillegg
til de oppgitte kildene.
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etterretningsinformasjon på grunnlag av signalene.
Det kan både dreie seg om radiosignaler og kabelbåren informasjon. Signaletterretningen er delt i to
hovedområder: kommunikasjonsspaning og teknisk
signaletterretning. Kommunikasjonsspaning omfatter blant annet telefoni og dataoverføringer, mens
teknisk signaletterretning rettes mot signaler med
andre formål enn kommunikasjon, for eksempel
radar, navigering eller våpenrelaterte systemer. Virksomheten er regulert i Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (signalspaningslagen), som blant annet inneholder et eksplisitt
forbud mot å innhente signaler der både avsender og
mottaker befinner seg i Sverige.
25.1.2. KONTROLLEN MED SIKKERHETS- OG
ETTERRETNINGSTJENESTENE374

25.1.2.1. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN)
fører tilsyn med Sveriges kriminalitetsbekjempende
myndigheter, nærmere bestemt det alminnelige politiet
(herunder
Kriminaletterretningstjenesten),
Säkerhetspolisen, påtalemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten og tollvesenet.375 Innenfor disse organene kontrolleres personopplysningsbehandling,
bruken av skjulte tvangsmidler og såkalte kvalifiserte
skyddsidentiteter (fiktive personopplysninger som
gis offentlige tjenestemenn som deltar skjult politieller etterretningsvirksomhet).376
Nemnden ble etablert i 2008. Bakgrunnen var
blant annet at en kraftig utvidelse av politiets adgang
til bruk av skjulte tvangsmidler nødvendiggjorde et
mer omfattende kontrollregime.377 Videre var det av
betydning at Sverige ble domfelt i Den Europeiske
Menneskerettsdomstolen (EMD) i saken Segerstedt
Wilberg m.fl. mot Sverige,378 fordi det svenske kontrollsystemet ikke ble ansett å oppfylle Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMKs) krav
om tilgang til effektivt rettsmiddel. Etableringen av
nemnden var ment å bidra til å tilfredsstille konvensjonens krav.379 Kontrollområdet ble utvidet i 2012
374.
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377.
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I tillegg til de to kontrollorganene som er redegjort for her,
kan den såkalte Justitiekanslern og Justitieombudsmannen i
prinsippet føre kontroll med de svenske EOS-tjenestene. Videre har den svenske Riksrevisjonen og Datainspeksjonen
om lag tilsvarende roller som Riksrevisjonen og Datatilsynet i Norge.
Det svenske tollvesenet har blant annet etterforskningskompetanse i enkelte saker om grenseoverskridende kriminalitet.
Lovens forarbeider er SOU 2006:98 «Ytterligare rättsäkerhetsgarantier vid användet av hemliga tvångsmedel m.m.»,
lågrådsremiss 7. juni 2007 (Justitiedepartementet) samt
Prop. 2006/07: 133.
SOU 2013:42 «Tilsyn över polisen» side 181.
EMDs dom 6. juni 2006.
SOU 2013:42 «Tilsyn över polisen» side 83 og 182.

fra bare å gjelde sikkerhetspolitiets virksomhet til
også å gjelde det alminnelige politiet, i forbindelse
med at SIN ble utnevnt til kontrollmyndighet etter
den nye polisdatalagen.380
SINs virksomhet er regulert i Lag (2007:980) om
tilsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Ytterligere bestemmelser finnes i Forordning
(2007:1141) med instruksjon for Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden. Videre har nemnden selv
vedtatt «Arbetsordning for Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden».
Hovedformålet med SINs kontroll er å sikre at
den kontrollerte virksomheten drives i samsvar med
lov og andre instrukser, se lovens § 1 siste ledd.
Nemnden kan uttale seg om konstaterte forhold og
om det er behov for forandringer i virksomheten. Den
skal jobbe for at svakheter i lov eller instruks utbedres, se lovens § 2. Nemndens uttalelser er ikke bindende for forvaltningen, men følges i all hovedsak
opp. Nemnden gransker ikke tjenestenes effektivitet.
Tilsynet skal utføres gjennom inspeksjoner og
andre undersøkelser, se lovens § 2. I praksis anvender
nemnden ulike kontrollmetoder, fra inspeksjoner og
intervjuer til enkeltundersøkelser og såkalte skrivebordsgranskinger. Undersøkelsene av registre og
enkeltsaker gjennomføres hovedsakelig av sekretariatet.
Nemnden anvender oftest en tematisk tilsynsmetodikk. Etter nemndens oppfatning gir dette generelt
sett best kvalitet.381 Temaene velges etter en vurdering av hvor i tjenestenes virksomhet risikoen for
krenkelser av rettssikkerhet og vern og personlig
integritet er størst. Ved vurderingen vektlegges
nemndens egne erfaringer fra inspeksjons- eller klagesaksvirksomheten, andre myndigheters observasjoner (for eksempel Datainspektionen), samt hvilke
områder som er juridisk krevende for de kontrollerte
organene. Regjeringens årlige oppdragsbrev med
angivelser av hva som bør være nemndens fokus hensyntas, og nemnden kan innlede tilsyn på grunnlag av
forhold som får oppmerksomhet i media.
Ved tematisk tilsyn analyseres først gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer fra berørte myndigheter, før rutiner og praktisk anvendelse av disse
undersøkes. Slike tematiske undersøkelser kan være
omfattende eller mer begrensede beroende på problemstillingene som tas opp og hvilken virksomhet
som skal granskes. Eksempler på nylige granskinger
er sikkerhetspolitiets utlevering av personopplysninger til etterretnings- og sikkerhetstjenester i andre
land, og behandlingen av sensitive personopplysninger i fasen før de eventuelt registreres i sentralregistret. Kontrollen med politiet og sikkerhetspolitiets
bruk av skjulte tvangsmidler var i 2013 særlig kon380.
381.

Lag 2010:361.
SIN årsmelding 2014 side 8–9.

Dokument 16 – 2015–2016
sentrert om saker der påtalemyndigheten besluttet at
underretning til den som hadde vært utsatt for tvangsmiddelbruken skulle unnlates helt, spørsmål om sletting av opptak og notater fra skjult tvangsmiddelbruk
og beslutninger om innhenting av opplysninger om
elektronisk kommunikasjon. I 2014 undersøkte
nemnden også håndteringen av overskuddsinformasjon fra romavlytting.
SIN behandler videre forespørsler fra enkeltpersoner om hvorvidt vedkommende har vært utsatt for
skjult tvangsmiddelbruk eller fått sine personopplysninger behandlet av politiet, og om dette eventuelt er
gjort på lovlig måte, se lovens § 3. I slike tilfelle
undersøker nemnden om vedkommende er omhandlet i de aktuelle myndighetenes arkiver, registre og
saksbehandlingssystemer. Når kontrollen er gjennomført, underrettes vedkommende om dette, eventuelt om undersøkelsene avdekket noe kritikkverdig.382 I 2014 mottok SIN 1946 forespørsler fra
enkeltpersoner, mot 411 i 2013 og 49 i 2012.383 Årsaken til fjorårets høye antall antas å være at nemnden
fikk stor oppmerksomhet da den kritiserte politiet i
Skånes behandling av personopplysninger i det
såkalte «Kringresanderegisteret»,384 et ulovlig register over romfolk.
Nemnden har i prinsippet en ubetinget rett til innsyn i saksbehandlingssystemer, registre og arkiver,
og både de kontrollerte virksomhetene og andre
offentlige myndigheter plikter å bistå nemnden med
informasjon, se lovens § 4. Informasjon som er gradert eller belagt med taushetsplikt hos de aktuelle
myndighetene er også taushetsbelagt hos nemnden.
Nemnden har opplyst til Evalueringsutvalget at innsynsretten praktiseres med forsiktighet, og innenfor
kontrollformålene.
Ifølge forordningen plikter nemnden å anmelde
forhold som kan være straffbare til påtalemyndigheten eller annen passende myndighet, se § 20. I 2014
anmeldte SIN fem slike forhold.385 Om nemnden
avdekker tilfelle der staten kan ha erstatningsansvar
overfor fysisk eller juridisk person, skal den anmelde
dette til Justitiekanslern. I 2014 anmeldte SIN 914
slike forhold, hvorav 912 var knyttet til registrering i
«Kringresanderegistret».386 Om nemnden finner forhold som Datainspeksjonen bør være oppmerksom
på, skal den anmelde dem dit.
Nemnden oppnevnes av regjeringen, men er
ansett som frittstående og selvstendig. Den har et
sterkt parlamentarisk innslag som følge av at syv av
ni medlemmer er anbefalt av partiene i Riksdagen.
Disse medlemmene er ment å representere allmenn382.
383.
384.
385.
386.

SOU 2013:42 side 93.
SIN årsrapport 2014 side 15.
SIN årsrapport 2014 side 16.
SIN årsrapport 2014 side 4.
SIN årsrapport 2014 side 16.
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heten og garantere befolkningens deltakelse i virksomheten.387 Nemnden er ment å gi riksdagen grunnlag for å utøve effektiv parlamentarisk kontroll med
de hemmelige tjenestene.388 Nemnden rapporterer til
regjeringen, og oversender alle sine uttalelser samt
en offentlig årsrapport dit.
Nemndens ni medlemmer utnevnes for en
bestemt periode på maksimum fire år, men kan gjenoppnevnes. Ifølge loven § 5 skal medlemmene være
egnet til oppdraget med hensyn til omdømme, lovlydighet, selvstendighet og andre omstendigheter.
Leder og nestleder skal være eller ha vært dommere
eller ha tilsvarende juridisk erfaring, mens de øvrige
syv oppnevnes etter forslag fra de politiske partiene i
Riksdagen. Nemnden er beslutningsdyktig når lederen og minst halvparten av medlemmene er til stede,
se forordningen § 6. Nemnden kan bestemme at lederen eller nestlederen kan fatte beslutninger av «enkel
beskaffenhet», men ikke i saker om klager fra enkeltpersoner, se forordningen § 7. Beslutninger som er
fattet av leder eller nestleder skal meldes til nemnden
på den måte og det tidspunkt nemnden bestemmer.
Nemndens beslutninger kan ikke påklages eller bringes inn for den allmenne forvaltningsdomstolen, se
forordningen § 27.
I 2013 og 2014 hadde nemnden 12 møtedager.
Ledelsen møttes i tillegg henholdsvis 18 og 13 ganger i løpet av året. Nemnden har et sekretariat
bestående av cirka 17 personer. Sekretariatet er delt i
en avdeling for skjulte tvangsmidler og skyddsidentiteter og en avdeling for behandling av personopplysninger. Arbeidsfordelingen mellom nemnden og
sekretariatet preges av at sekretariatet foreslår hvilke
saker som skal tas til behandling, og nemnden beslutter hva som skal følges opp. Deretter forberedes
saken av sekretariatet og som hovedregel foretar
sekretariatet nødvendige inspeksjoner, før det legger
frem saken for nemnden, som beslutter hva som skal
uttales.
Under ledelse av nemnden er det også oppnevnt
to særlige beslutningsorganer som behandler henholdsvis saker om personkontroll og sikkerhetsklarering og saker om bruken av kvalifiserte skyddsidentiteter for politimenn, og sivilt ansatte i det svenske
sikkerhetspolitiet, se forordningen § 8. De to delegasjonene har andre medlemmer enn nemnden, og er
ansvarlig for egne beslutninger, se forordningen § 9.
Den såkalte Registerkontrolldelegasjonen prøver
spørsmål om utlevering av opplysninger fra diverse
personopplysningsregistre i forbindelse med saker
om sikkerhetsklarering. Når opplysninger om en person som har søkt om klarering forefinnes i registrene,
foretar den en vurdering av om opplysningene kan
antas å ha betydning for vedkommendes pålitelighet
387.
388.

SOU 2013:42 side 182.
Prop. 2006/2007:133 side 69.
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ut fra et sikkerhetssynspunkt. Den opplysningene
angår skal gis anledning til å uttale seg, så fremt taushetspliktsregler ikke er til hinder for det. Delegasjonen består av en leder og en nestleder med juridisk
erfaring, og tre medlemmer. Den møtes annenhver
uke, og er beslutningsdyktig når lederen og minst to
medlemmer er til stede. Mange av sakene er imidlertid «av enkelt beskaffenhet» og kan avgjøres av leder
eller nestleder alene, se forordningen § 22. Sekretærfunksjonen for registerkontrolldelegasjonen ivaretas
av sikkerhetspolitiet, delegasjonen bruker sikkerhetspolitiets lokaler til møter og kontorer. SIN fører
ingen etterfølgende kontroll med sikkerhetsklareringssaker.
Den såkalte Skyddsregistreringsdelegasjonen
behandler saker om kvalifiserte skyddsidentiteter
(fiktive personopplysninger som gis tjenestemenn i
det alminnelige politiet og sikkerhetspolitiet som deltar i skjulte operasjoner). Søknader om slike identiteter fremmes muntlig i delegasjonsmøtene. Delegasjonen består av en leder, en nestleder og tre medlemmer, og møtes ved behov. Delegasjonen er beslutningsdyktig når ledere og minst to av medlemmene
er til stede. Lederen kan i hastetilfelle fatte beslutning
på egen hånd, som senere legges frem for delegasjonen. Sekretariatet til Säkerhets- og integritetskyddsnemnden bistår delegasjonen. SIN fører i tillegg en
etterfølgende kontroll med bruken av kvalifiserte
skyddsidentiteter.
I SOU 2013: 42 «Tillsyn över polisen» foreslo
den såkalte Polisorganisationskomiteen at det skulle
opprettes et nytt kontrollorgan for hele det svenske
politiet. Det ble foreslått at SIN skulle integreres i
organisasjonen til det nye kontrollorganet, og at
nemndsstrukturen i hovedsak skulle beholdes, men at
arbeidsoppgavene endres noe. Forslaget fikk sterk
kritikk i høringen, blant annet fra nemnden selv.
Komiteen ble deretter gitt et tilleggsoppdrag, der det
fremgikk at SIN bare skulle inkluderes i det nye kontrollorganet dersom sterke grunner talte for det. I
SOU 2015:57 kom komiteen til at det ikke var tilstrekkelig sterke grunner til å opprettholde forslaget.
25.1.2.2 Statens inspektion för försvarsunderrättelsesverksamhet
Statens inspektion för försvarsunderrättelsesverksamhet (Siun) er en nemndsmyndighet underlagt den
svenske regjeringen, som kontrollerer om forsvarets
etterretningsvirksomhet drives i samsvar med lover
og forskrifter, og ellers ivaretar sitt ansvar. Siun har
eksistert siden 2009, men nemndens forgjenger Forsvarets underrättelsesnemnd ble opprettet i 2000.
Siun har kontrollansvar etter lag (2000:130) om
forsvarsunderrättelseverksamhet og lag (2008:717)
om signalspaning i forsvarsunderrättelseverksamhet. Nemndens oppgaver er nærmere regulert i Förordning (2009:969) med intruktion för Statens inpek-

tion for forsvarsunderrättelseverksamheten. Forordningen har store likhetstrekk med den som gjelder for
SIN.
Siun kontrollerer den etterretningsvirksomheten
som drives av Försvarsmakten, FRA, Försvarets
materielverk og Totalförsvarets forskningsinstitut.
Begrepet «etterretningsvirksomhet» utgjør en materiell heller enn organisatorisk begrensning, slik at
Siun har anledning til å kontrollere slik virksomhet
uavhengig av hvem som utøver den.389 Siun kontrollerer imidlertid ikke militær sikkerhetstjeneste som
ikke utgjør etterretningsvirksomhet. Derimot kontrollerer den også behandlingen av personopplysninger i Forsvarsmakten og FRA, herunder i den militære sikkerhetstjenesten. Denne kontrollen er et supplement til det svenske datatilsynets kontroll med
behandlingen av personopplysninger.390
I kontrollvirksomheten skal Siun etter forordningen § 4:
–
–
–
–
–

følge med på hvordan lov og forskrift om forsvarsetterretningsvirksomhet anvendes,
granske om forsvarsetterretningsvirksomheten
drives innenfor rammene av regjeringens beslutninger om innretning av virksomheten,
granske de virksomheter der teknisk og personbasert innhenting av etterretning drives med særskilte metoder,
granske øvrige virkemidler og metoder for innhenting av etterretning som anvendes,
granske prinsipper for rekruttering og utdanning
av personale, herunder at behovet for personer
med kompetanse på menneskerettigheter og
integritetsbeskyttelse, samt bredde i rekrutteringen, ivaretas.

Siun kan komme med de synspunkter og forslag
til avgjørelser som kontrollvirksomheten tilsier, se
forordningen § 5. Nemnden avgir alltid sine «synspunkter» direkte til den tjenesten det gjelder. Den
avgir som regel to til tre synspunkter i året. Myndighetene er ikke forpliktet til å følge synspunktene,
men forarbeidene uttrykker en sterk oppfordring om
å gjøre dette. Nemndens beslutningsmyndighet etter
signalspaningslagen, se ovenfor, utgjør unntak fra
dette utgangspunktet. Synspunkter kan formidles til
media i ugradert form. Nemnden avgir også en
offentlig årsrapport til regjeringen.
I henhold til forordningens § 5 skal Siun utøve
kontroll gjennom inspeksjoner og andre undersøkelser. Nemnden har mulighet til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner, men har etter det opplyste aldri
benyttet seg av muligheten. Siun kontroller også på
389.
390.
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Siun tilstreber å granske de deler av tjenestene der
risikoen for integritetskrenkelser er størst.391 Nemnden søker også å spre sine undersøkelser utover organisasjonen, for å oppnå en overgripende kontroll som
ivaretar kontrollformålene. Den kan både kontrollere
enkeltsaker på individnivå og se på overordnede problemstillinger, og har opplyst til Evalueringsutvalget
at den anser det nødvendig å gå i dybden på enkeltsaker for å avdekke eventuelle mønstre, og å kunne gi
tjenestene konkrete tilbakemeldinger.
I 2014 gjennomførte Siun 28 undersøkelser og 10
kontroller på begjæring fra enkeltpersoner.392 De tilsvarende tallene for 2013 var henholdsvis 28 og
63.393 Kontrollvirksomheten i 2014 resulterte i tre
såkalte «synspunkter» fra Siuns side, som var rettet
mot henholdsvis Forsvarsmakten og FRA. Den foranlediget ingen meddelelser til regjeringen.
Siuns fokusområder i 2014 var anvendelsen av
regelverket på utenlandssamarbeid, anvendelsen av
såkalte «kvalifiserte skyddsidentiteter» hos Forsvarsmakten og at forsvarsetterretningen var drevet i
tråd med den innretning som var bestemt.394 Nemnden gjennomførte ulike administrative og materielle
undersøkelser av de ulike tjenestenes virksomhet
knyttet til disse temaene.
I kontrollen av FRA skal Siun ha særlig fokus på
bruken av søkebegreper i den kabelbårne informasjonen, samt sletting og rapportering. Forsvarsetterretningsdomstolens tillatelser utgjør utgangspunktet for
kontrollen med søkebegrep, og SIUN kan ikke over-

prøve domstolens beslutninger, men kontrollerer at
man holder seg innenfor de rammer beslutningen setter. Siun har mandat til å avbryte innhenting eller
beordre sletting av opptak eller registreringer, dersom den finner at innhentingen er i strid med avgjørelser fra Forsvarsetterretningsdomstolen.
I 2014 gjennomførte Siun tre undersøkelser av
FRAs bruk av søkebegreper, hvorav én administrativ
og to med fokus på henholdsvis fremmed etterretningsvirksomhet mot svenske interesser og kartlegging av utvikling og spredning av masseødeleggelsesvåpen og krigsmateriell.395 Ingen av undersøkelsene resulterte i synspunkter eller forslag til FRA. I tillegg gjennomførte Siun i 2014 to detaljerte granskinger av sletting av innsamlet materiale i FRA. Ingen
av disse foranlediget synspunkter. Siun gjennomførte
også tre kontroller av FRAs rapportering om innhentingsvirksomheten, men fokus på ulike trusselområder.396 Heller ikke disse undersøkelsene resulterte i
synspunkter til FRA. Til sist har Siun såkalt «rådighet over de signalene som operatørene overfører til
samvirkingspunkter og skal sikre at signalspaningsmyndigheten bare får tilgang til de signalbærerne
som omfattes av domstolens tillatelse». 397
Som ledd i kontrollen av tjenestenes behandling
av personopplysninger gjennomførte Siun i 2014 to
administrative granskinger av MUST.398 Nemnden
innledet også en gransking av omfanget og den geografiske plasseringen av behandlingen av personopplysninger i Forsvarsmakten. Videre gransket Siun tre
aspekter ved FRAs behandling av personopplysninger.
Siun har som utgangspunkt en ubegrenset rett til
innsyn i tjenestenes etterretningsvirksomhet, herunder arkiver og registre og opplysninger mottatt fra
andre lands tjenester. Nemndens medlemmer og
sekretariat er underlagt samme taushetsplikt som tjenestene selv. Til Evalueringsutvalget har nemnden
opplyst at den søker å begrense innsynet til den informasjonen som er nødvendig for kontrollvirksomheten. Etter det opplyste har nemnden en god dialog
med tjenestene om dette, og innsynsretten har ikke
vært problematisert fra tjenestenes side.
Siun kan anmelde saker til påtalemyndigheten,
Justitiekansleren og Datatilsynet. Nemnden har opplyst til Evalueringsutvalget at muligheten til å
anmelde saker til de to førstnevnte instansene aldri
har vært benyttet, mens den har anmeldt én sak til
Datatilsynet.
Nemnden oppnevnes av regjeringen og har syv
medlemmer, hvorav leder og nestleder skal være
jurister med erfaring som dommere. Fem av medlem-

391.

395.

begjæring fra enkeltpersoner om vedkommendes
kommunikasjon er innhentet ved signaletterretning.
Nemndens kontrollvirksomhet kan deles i tre
typer:
–

–

–

392.
393.
394.

Overgripende gransking av en virksomhet, med
formål å få et overblikk over hvordan en virksomhet drives og dens forutsetning. Resultatet fra
denne type gransking foranlediger sjelden kritikk, men danner grunnlag for planleggingen av
den øvrige kontrollvirksomheten.
Administrativ gransking av styringsdokumenter,
rutiner og/eller interne regler for en virksomhet.
Slik kontroll kan danne grunnlag for synspunkter
fra Siun, men også for planlegging av den øvrige
kontrollvirksomheten.
Detaljert gransking av etterretningsmyndighetenes virksomhet, for eksempel gjennom stikkprøver. Slik gransking kan danne grunnlag for synspunkter på hvordan myndighetene konkret har
anvendt aktuelle regelverk.

Siun årsmelding 2014 side 2.
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Siun årsmelding 2013.
Siun årsmelding 2014 side 11.
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mene har politisk bakgrunn, og nomineres av partiene i riksdagen. Nemnden er beslutningsdyktig når
lederen og minst halvparten av medlemmene er til
stede, se forordningen § 9. Nemnden kan bestemme
at lederen eller nestlederen kan fatte beslutninger i
enkelte sakstyper, se forordningen § 7. Det skal opplyses til nemnden dersom slike beslutninger er tatt.
Nemnden bistås av et sekretariat, som består av
jurister, statsvitere og personer med administrativ
kompetanse. Sekretariatet har, etter det opplyste,
ansatte som tidligere har arbeidet i tjenestene. Nemnden gjør bruk av teknisk assistanse og rådgivning ved
behov. Sekretariatet har ingen beslutningskompetanse, men forbereder inspeksjoner gjennom dialog
med tjenestene og ved at det foretas egne søk i tjenestenes systemer. Sekretariatet gjør deretter et utvalg
av saker, som forelegges nemnden, sammen med en
begrunnelse for utvalget.
I 2015 gjennomførte den svenske Riksrevisjonen
en undersøkelse av Siuns virksomhet.399 Riksrevisjonen konkluderte med at nemnden oppfyller de fleste
kriterier for en effektiv kontrollvirksomhet. Den
uttalte også at de kontrollerte myndighetene tar Siuns
synspunkter på alvor, og implementerer dem i sin
virksomhet. Den pekte imidlertid på at Siuns dokumentasjon av kontrollvirksomheten er sparsommelig, noe som gjorde det vanskelig for revisjonen å
vurdere nemndens effektivitet, og den pekte på at
nemndens beslutninger kunne bli tydeligere.
25.2. Nederland400
25.2.1. ORGANISERINGEN AV ETTERRETNINGS- OG
SIKKERHETSTJENESTENE401

I Nederland skilles det mellom den sivile og den
militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten. Begge
tjenestenes virksomhet er regulert i lov 7. februar
2002 om etterretnings- og sikkerhetstjeneste.
Algemente Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) er en sivil etterretnings- og sikkerhetstjeneste som har i hovedoppgave å identifisere og samle
informasjon om trusler mot nasjonal sikkerhet. Den
innsamlede informasjonen videreformidles i hovedsak til andre myndighetsorganer med kompetanse til
å gjøre noe med trusselen. Tjenesten utfører i tillegg
undersøkelser i forbindelse med sikkerhetsklarering,
bistår i beskyttelsen av sensitiv informasjon og utarbeider trusselvurderinger. I 2002 fikk tjenesten også
tillatelse til å drive etterretning i utlandet. Tjenesten
399.

400.

401.

Rapport fra den svenske Riksrevisjonen, Kontrollen av försvarsunderrättelsesverksamheten, RIR 2015:2.
Evalueringsutvalget besøkte det nederlandske kontrollorganet CTIVD i september 2015, og beskrivelsen er basert på
informasjon som fremkom under besøket, i tillegg til de
oppgitte kildene.
Informasjonen er i hovedsak hentet fra Muller, E.R: Security, safety and criminal justice in the Netherlands (2012).

har tilgang til et bredt spekter av metoder, som er
detaljert regulert i loven om etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Selv om informasjonsinnsamlingen i
hovedsak skjer på vegne av andre og mer operative
organer, kan tjenesten selv også treffe enkelte forebyggende tiltak, for eksempel gjennom samtaler med
enkeltpersoner, spredning av misvisende informasjon mv. AIVD er imidlertid ikke en del av politiet og
har verken politimyndighet eller kompetanse til å
drive etterforskning av straffbare handlinger. Derimot har tjenesten et nært samarbeid med påtalemyndigheten. Det er oppnevnt en egen nasjonal statsadvokat for AIVD, og gjennom denne kan tjenesten
samarbeide med og formidle informasjon til politiet.
AIVD er en del av Innenriksdepartementet, og innenriksministeren har fullt ansvar for tjenestens operative virksomhet. I tillegg har statsministeren et
ansvar for tjenestens operasjoner i utlandet, og utarbeider direktiver om dette i samarbeid med utenriksog forsvarsministrene. Videre er det opprettet et
nasjonalt sikkerhetsråd, der alle ministrene med
ansvar for sikkerhets- og etterretningstjenestene
møtes og drøfter tjenestenes virksomhet. Det er også
utnevnt en nasjonal koordinator for etterretnings- og
sikkerhetstjenestene og en nasjonal koordinator med
særlig ansvar for terrorismebekjempelse.
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD) er en etterretnings- og sikkerhetstjeneste i
det nederlandske forsvaret. MIVDs virksomhet er
også regulert i loven om etterretnings- og sikkerhetstjeneste, og det følger av denne at MIVDs oppgaver
blant annet er knyttet til undersøkelser av andre lands
militære kapasitet og den internasjonale sikkerhetssituasjonen, trusler mot sikkerheten til det nederlandske forsvaret generelt og i konkrete situasjoner,
beskyttelse av gradert informasjon, sikkerhetsklarering av enkeltpersoner og utarbeidelse av trusselvurderinger. MIVD har tilgang til de samme metodene
som AIVD. De viktigste metodene for tjenesten er
OSINT og SIGINT. Tjenesten er underlagt forsvarsministeren, men statsministeren koordinerer tjenestens rolle i terrorbekjempelsen.
25.2.2. KONTROLLEN MED ETTERRETNINGS- OG
SIKKERHETSTJENESTENE402

Commissie van toezicht betreffende de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) ble opprettet i
2002, i medhold av loven om etterretning- og sikkerhetstjeneste.403
CTIVD fører tilsyn med både den sivile og den
militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten, samt
402.

403.

Informasjonen er i hovedsak hentet fra loven om etterretnings- og sikkerhetstjeneste, CTIVDs nettsider og årsrapporter og rapporten fra den nederlandske kommisjonen som
evaluerte loven om etterretnings- og sikkerhetstjeneste.
Se loven §§ 74 til 77.
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andre organisasjoner og personer i den grad de driver
virksomhet som faller innenfor kontrollområdet.
Kontrollområdet omfatter også sikkerhetsundersøkelser som foretas i forbindelse med beslutninger om
sikkerhetsklarering. Komiteens oppgave er å vurdere
lovligheten av tjenestenes virksomhet, den tar som
hovedregel ikke stilling til egnetheten eller effektiviteten av tjenestenes virksomhet. Som ledd i legalitetskontrollen kan imidlertid CTIVD i enkeltsaker ta
stilling til om lovens krav om forholdsmessighet og
subsidaritet i tjenestens bruk av virkemidler er oppfylt, og dermed også komme innpå virkemidlenes
egnethet.404
CTIVD består av tre medlemmer som oppnevnes
for seks år av gangen, og som kan gjenoppnevnes én
gang. Det følger av loven at to av medlemmene skal
være jurister, og dette har tradisjonelt vært personer
med omfattende dommererfaring. Utgangspunktet er
at alle medlemmene skal jobbe fire dager i uken.
Lederen er i dag ansatt på heltid, mens ett medlem
jobber fire dager i uken og ett medlem tre dager i
uken. Tilsynsorganet har et sekretariat med en leder,
fem etterforskere og én administrativ ansatt. Alle
etterforskerne er i dag jurister.
Tematiske undersøkelser utgjør hoveddelen av
CTIVDs kontrollarbeid. Temaene velges basert på en
vurdering av hvilke deler av tjenestenes virksomhet
som representerer størst risiko for krenkelser av individuelle rettigheter. Komiteen holder oversikt over
tjenestenes virksomhet gjennom jevnlige «scanninger» av virksomheten, herunder tjenestenes arkiver,
registre og intranett. De fleste tematiske undersøkelsene knytter seg til generelle overordnede tema som
tjenestenes bruk av avlytting og signaletterretning,405
tjenestenes samarbeid med andre lands sikkerhetsog etterretningstjenester,406 tjenestenes undersøkelser
i sosiale media407 eller tjenestenes sikkerhetsundersøkelser knyttet til kandidater til politiske verv.408 De
generelle undersøkelsene gjentas jevnlig eller dekker
lengre tidsrom, slik at større deler av tjenestenes virksomhet fanges opp. Hovedformålet med slike undersøkelser er å avdekke systematiske ulovligheter eller
mangler ved tjenestenes praktisering av regelverket.
CTIVD har opplyst at dersom de kommer over krenkelser av enkeltpersoners rettigheter som ikke er en
del av et generelt problem, vil de ta dette opp i et brev
til ministeren eller i en egen rapport.
Tematiske undersøkelser kan også rette seg mot
mer konkrete forhold, som undersøkelser av enkelte
langvarige agentoperasjoner i AIVD409 eller tjeneste404.

Den nederlandske evalueringskommisjonen rapport side 63.
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Se for eksempel tilsynsrapport nr. 40 fra 2014.
Se for eksempel tilsynsrapport nr. 22b fra 2015.
Se for eksempel tilsynsrapport nr. 39 fra 2014.
Se for eksempel tilsynsrapport 36 fra 2013.
Tilsynsrapport 37 fra 2014.
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nes behandling av enkeltpersoner.410 Videre kan oppslag i media føre til at CTIVD iverksetter undersøkelser. CTIVD kan også gis konkrete oppdrag fra regjeringen eller parlamentet, og har i senere år undersøkt
både etterretningstjenestenes opptreden i forbindelse
med at flyet MH14 ble skutt ned over Ukraina,411
etterretningstjenestenes rolle ved evakuering av nederlandske borgere i Libya412 og AIVDs kjennskap til
og vurderinger av mannen bak drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh.413
CTIVD gjennomfører en årlig kartlegging av
utviklingstrekk og nye områder som det kan være
aktuelt å undersøke. Undersøkelsen av AIVDs bruk
av biologiske rettsmedisinske undersøkelsesmetoder,
som DNA og fingeravtrykk, er et eksempel på et
tema som ble avdekket på denne måten.
Hver undersøkelse ledes av ett av utvalgsmedlemmene og gjennomføres i samarbeid med (minst)
en etterforsker. Medlemmet er ansvarlig for retning
og fremdrift, mens etterforskeren innhenter informasjon, utreder og skriver utkast til rapport. Et samlet
utvalg drøfter imidlertid valg av undersøkelsens tema
og innretning, og de avsluttende konklusjonene.
CTIVD har tilgang til all relevant informasjon
som tjenestene besitter, herunder de høyeste graderte
opplysningene. CTIVD har egne kontorer i tjenestenes lokaler, med såkalt «superbruker»-tilgang til tjenestenes digitale systemer. Rammene for og formålet
med den enkelte undersøkelse er førende for hva det
søkes innsyn i, men ingen opplysninger holdes utenfor organets søkemuligheter og den endelige avgjørelsen om hva det søkes innsyn i treffes av CTIVD
selv. Ifølge CTIVD har de ikke fått negative reaksjoner på dette fra tjenestene.
Tjenestene er forpliktet til å gi all nødvendig
informasjon og bistand til CTIVD. Komiteen kan
avhøre alle tjenestenes ansatte. Videre har den rett til
å avhøre vitner under ed, eller eksperter på ulike
områder. Det har også tilgang til alle fysiske rom
(med unntak av private hjem) i den grad det anses
nødvendig for utføringen av den aktuelle undersøkelsen. Ettersom CTIVD har egne kontorer hos tjenestene, varsler de sjelden på forhånd at de kommer.
Selv om CTIVD har fortløpende innsyn i tjenestenes virksomhet, er kontrollen i stor grad etterfølgende. Etter det opplyste uttaler de seg ikke om tolkningen av regelverk mv. før dette er praktisert av tjenestene, gir ikke råd og ønsker ikke å gi noen form
for forhåndsgodkjenning av tjenestenes handlinger.
Ifølge CTIVD har de likevel en løpende og konstruktiv dialog med tjenestene, og drøfter for eksempel
utviklingstrekk ved tjenestenes arbeid. De kommuni410.

411.
412.
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Se for eksempel tilsynsrapport nr. 41 fra 2015 eller nr. 21 fra
2009.
Ikke avsluttet.
Tilsynsrapport nr. 27 fra 2011.
Tilsynsrapport nr. 17 fra 2008.
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serer med tjenestene via et elektronisk nett som er
godkjent for gradert informasjon.
Ifølge loven er CTIVD et uavhengig organ, og
slike organers uavhengighet er også beskyttet av den
nederlandske grunnloven. CTIVD har opplyst at de
ser på seg selv som parlamentets «øyne og øre» i
etterretningstjenestene. Formelt utnevnes medlemmene av regjeringen ved Kongen, men dette skjer
etter en lengre prosess der stillingene først har vært
utlyst, en egen komité har rangert søkerne etter kvalifikasjoner og parlamentet har nominert en kandidat.
Regjeringen har aldri utnevnt noen annen kandidat
enn den parlamentet har nominert.
CTIVD har årlige møter med de ansvarlige
ministrene og statsministeren. Hver tredje måned har
de møter med departementsrådene og løpende kontakt med rådgivere i departementene i konkrete
saker.
En oversikt over CTIVDs virksomhet publiseres i
årsrapporter, som er offentlige. Disse avgis direkte til
parlamentet, og er gjenstand for åpne debatter der.
Resultatene av CTIVDs undersøkelser i enkeltsaker publiseres i egne rapporter, som kan bestå av en
offentlig og en gradert del. Komiteen kan ikke
instruere ministeren, og anbefalinger trenger ikke tas
til følge. Ifølge CTIVD har de en dialog med tjenestene om innholdet i rapportene. Før offentliggjøring
sendes rapportene til den relevante ministeren, som
gis anledning til å påpeke om den offentlige delen av
rapporten inneholder opplysninger som bør unntas
offentlighet. Deretter returneres rapporten til
CTIVD, og vedtas der, før den sendes tilbake til
ministeren. Dersom CTIVD er uenig i at de aktuelle
opplysningene bør unntas offentlighet, kan ministeren «sladde» de aktuelle delene av rapporten, slik at
det fremgår at dette er gjort. Ministeren videresender
da rapporten til parlamentet innen seks uker, sammen
med regjeringens egne merknader og eventuelle tiltak som er truffet på bakgrunn av rapporten. Den graderte delen sendes bare den parlamentariske komiteen for etterretnings- og sikkerhetstjenestene. I gjennomsnitt avgir CTIVD fire særskilte rapporter hvert
år.
De offentlige rapportene diskuteres som hovedregel i åpne høringer i det nederlandske parlamentet
eller de relevante komiteene. De graderte rapportene
drøftes i parlamentets egen komité for etterretningsog sikkerhetstjenestene, der lederne av alle de politiske partiene er representert. Komiteens møter er
lukkede. Medlemmene er ikke sikkerhetsklarerte,
men har streng taushetsplikt og kan straffes dersom
denne overtres. Den strenge taushetsplikten i komiteen innebærer at regjeringen også kan rapportere hit
om de operasjonelle sidene ved tjenestenes virksomhet. Tjenestene sender sine kvartalsrapporter til
komiteen. Komiteen avgir selv en årlig rapport om
sitt arbeid. CTIVD møter vanligvis i komiteen i for-

bindelse med avgivelse av rapportene, og gir en
orientering.
CTIVD mottar ikke klager på etterretnings- og
sikkerhetstjenestene. Slike klager må først fremmes
for den relevante ministeren, som kan be om komiteens råd eller bistand. I de aller fleste tilfelle overføres
klagene til behandling hos CTIVD, som deretter gir
en anbefaling til ministeren. Klager kan avvises dersom de er åpenbart ubegrunnede. Ministeren treffer
deretter sin beslutning, og denne kan klages inn til
den nasjonale ombudsmannen, som behandler klager
rettet mot den offentlige forvaltningen. Hvis noe
ulovlig avdekkes vil klageren bli underrettet om
dette, men hvor detaljert tilbakemelding som gis, vil
variere.
For å sikre nødvendig kompetanse har CTIVD
nylig opprettet et kunnskapsnettverk av eksperter på
områder som teknologi og sikkerhetspolitikk, som de
drøfter aktuelle tema og utviklingstrekk med. Nettverket gis ikke tilgang til gradert informasjon. Komiteen har også gode erfaringer med å gi utredningsoppdrag til ulike fagmiljøer, og har løpende kontakt
med andre offentlige myndigheter som ombudsmannen, datatilsynet mv.
CTIVD har over tid vært opptatt av å styrke åpenheten rundt tjenestenes og eget arbeid, og har jevnlige diskusjoner med tjenestene og regjeringen om
dette. Selv om komiteens rapporter er den viktigste
kommunikasjonskanalen til omverdenen, stiller den
jevnlig opp i media, er involvert i undervisning mv.
CTIVD har også jevnlige møter med organisasjoner
og sivilsamfunnsgrupper som Amnesty og Privacy
First for å informere og få innspill til kontrollarbeidet.
CTIVD har lenge hatt et budsjett på én million
euro, men dette er i ferd med å bli økt og vil øke ytterligere dersom organet gis nye oppgaver i forbindelse
med at tjenestenes fullmakter utvides.
25.2.3. MULIGE ENDRINGER AV DET
NEDERLANDSKE KONTROLLSYSTEMET

Nederlandske myndigheter ga i 2013 en kommisjon i oppdrag å evaluere loven om etterretnings- og
sikkerhetstjenesten fra 2002. Evalueringskommisjonens hovedfokus var på lovreguleringen av tjenestenes virksomhet og balansen mellom tjenestenes virkemidler og behovet for rettssikkerhet. Kommisjonen gjennomførte ikke noen helhetlig evaluering av
CTIVD, men gjennom sine undersøkelser fikk den et
positivt inntrykk av CTIVDs kompetanse og
arbeid.414 Den understreket viktigheten av CTIVDs
uavhengighet, både i sin funksjon og ved oppnevnelse av medlemmer. Ifølge kommisjonen, ser tjenestene selv på CTIVD som en nyttig og unnværlig
414.

Den nederlandske evalueringskommisjonens rapport side
59.
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del av tilsynet med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.
Evalueringskommisjonen gikk blant annet inn for
å gi etterretningstjenestene adgang til å overvåke
såkalt kabelbåren elektronisk informasjon. Som
kompensasjon for dette anbefalte den styrking av
kontrollen med tjenestene. Blant annet foreslo den at
CTIVDs uttalelser gis bindende virkning overfor
ministrene, for å sikre samsvar med EMKs krav til
effektivt rettsmiddel. Den drøftet også om CTIVD i
større grad burde drive en effektivitetskontroll av tjenestenes aktiviteter, i tillegg til den legalitetskontrollen som allerede utføres.415 Den konkluderte med at
dette ikke burde skje, ettersom tjenestenes effektivitet i stor grad er et politisk spørsmål, som CTIVD
ikke burde kunne pålegges et ansvar for. Derimot
understreket kommisjonen betydningen av direkte
parlamentarisk kontroll med tjenestenes effektivitet.
Dette talte, etter deres syn, for en tettere og bedre dialog mellom CTIVD og Komiteen for etterretningsog sikkerhetstjenestene i parlamentet. Dessuten
anbefalte evalueringskommisjonen en styrking av
den nederlandske riksrevisjonens tilsyn med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.416 Evalueringskommisjonen anbefalte også at det ble inntatt en bestemmelse i loven om etterretnings- og sikkerhetstjenester
som påla regjeringen å foreta en jevnlig evaluering av
lovens effektivitet og praktiske effekter, samt en evaluering av effektiviteten av tjenestenes virksomhet.
I etterkant av Evalueringskommisjonens arbeid
har den nederlandske regjeringen foreslått å gi etterretningstjenestene adgang til å overvåke kabelbåren
informasjon, samt grep for å styrke kontrollen. Den
har ikke foreslått at CTIVDs avgjørelser gis bindende
virkning generelt, men at ministeren gis en plikt til å
revurdere praksiser som CTIVD mener er ulovlige.
Det er også foreslått at CTIVD gis en selvstendig rett
til å motta og behandle klager, og at komiteens avgjørelser i klagesaker gis bindende virkning. Forslagene
har nå vært på høring, men den parlamentariske
behandlingen forventes å ta lang tid, ettersom forslaget om kabeltilgang er kontroversielt både politisk og
i offentligheten.
25.3. Kort om Danmark og Tyskland417
25.3.1. DANMARK
De to mest sentrale etterretnings- og sikkerhetstjenestene i Danmark er henholdsvis Politiets Efter415.

416.

417.

Den nederlandske evalueringskommisjonens rapport side
62–65.
Den nederlandske evalueringskommisjonens rapport side
62–65.
Evalueringsutvalget har ikke besøkt kontrollorganene i disse
landene, og beskrivelsene er basert på undersøkelser av
skriftlige kilder gjort av Evalueringsutvalgets sekretariat.

93

retningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
PET er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten, og har ansvar for å identifisere, forebygge
og hindre trusler mot Danmarks selvstendighet og
sikkerhet. Dette gjelder hovedsakelig trusler innenfor
landets grenser, men også forhold som kan true den
internasjonale samfunnsorden. PET har videre en
rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet, med blant
annet ansvar for sikkerhetsklarering av sivile statsansatte og en rådgivende rolle for offentlige og private
institusjoner vedrørende forebyggende sikkerhet.
PET huser også den nasjonale enheten for analyse og
vurdering av terrortrusler, Center for Terroranalyse
(CTA). CTA er et såkalt fushionsenter, som ikke innhenter informasjon og etterretninger selv, men mottar
opplysninger fra de fire institusjoner som samarbeider om senteret. En av hovedhensiktene med senteret
er å sikre rask og effektiv koordinering og utveksling
av informasjon mellom danske myndigheter for å
imøtegå trusler så tidlig som mulig. PETs virksomhet
og metoder er regulert gjennom Lov om Politiets
Efterretningstjeneste.
FE er Danmarks militære utenlandsetterretningstjeneste. Tjenestens oppgave er å samle, bearbeide og
formidle informasjon om forhold i utlandet av betydning for Danmarks sikkerhet, herunder for danske
militære enheter og andre som er på internasjonale
oppdrag. Etterretningsvirksomheten omfatter transnasjonale forhold, især terror og spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt militære, politiske, økonomiske og teknisk-vitenskapelige forhold og informasjon av betydning for danske sikkerhetsinteresser.
Informasjonen innhentes ved hjelp av blant annet
menneskelige kilder og elektronisk innhenting, samt
omfattende samarbeid med internasjonale partnere. I
tillegg leder og kontrollerer FE den militære sikkerhetstjenesten og er nasjonal sikkerhetsmyndighet
innen Forsvarsministerens ansvarsområde. De ivaretar også funksjonen som nasjonal IT-sikkerhetsmyndighet gjennom den militære varslingstjenesten for
internettrusler (MILCERT) og som statlig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). FE skal også
gi det etterretningsmessige grunnlaget for totalforsvaret i Danmark. FEs virksomhet er regulert av lov
om Forsvarets Efterretningstjeneste.
Ifølge PET- og FE-lovene skal et kontrollorgan,
Tilsynet med Efterretningstjenesterne, føre kontroll
med at PET og FE overholder loven. Tilsynet ble
opprettet 1. januar 2014, og erstattet det såkalte
Wamberg-utvalget.
Tilsynet er etablert som et uavhengig kontrollorgan, og består av fem medlemmer, med en landsdommer som leder. Medlemmene utnevnes av regjeringen, og det legges vekt på at utvalget og dets medlemmer ikke skal ha andre relasjoner eller forbindelser til tjenestene enn det kontrollvirksomheten med-
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fører. Tilsynets leder velges etter felles innstilling fra
Østre og Vestre Landsret og de resterende medlemmene blir valgt på bakgrunn av erfaring, uhildethet
og personlig integritet.
I tillegg til å føre kontroll med tjenestenes oppbevaring og håndtering av personsensitive opplysninger, kan tilsynet undersøke om tjenestene uberettiget
behandler opplysninger om fysiske og juridiske personer hjemmehørende i Danmark. Tilsynet kan kreve
innsyn i og tilgang til alle opplysninger og alt materiale som er av betydning for Tilsynets virksomhet.
Tilsynet skal avlevere en årlig offentlig redegjørelse for sin virksomhet til henholdsvis justisministeren og forsvarsministeren.
De danske EOS-tjenestene er også underlagt parlamentarisk kontroll av Folketinget ved Udvalget
vedrørende Efterretningstjenesterne (Kontroludvalget).418 Kontroludvalget består av fem folketingsmedlemmer som velges av de fem største partiene i
Folketinget. Kontroludvalget skal etter loven blant
annet underrettes om innholdet i de retningslinjer og
føringer som gis av regjeringen for etterretningstjenestenes virksomhet og spesielt hvis tjenestene gis
nye oppgaver. Det skal også orienteres om vesentlige
forhold av sikkerhetsmessig karakter eller utenrikspolitiske forhold som har betydning for tjenestenes
virksomhet. Videre pålegges regjeringen å informere
Kontroludvalget hvis en henstilling fra Tilsynet med
Efterretningstjenesterne ikke følges av tjenestene.
Når Kontroludvalget orienteres, skal det i henhold til
loven tas hensyn til de særskilte forhold som er gjeldende for etterretningsvirksomhet. Medlemmene har
taushetsplikt som omfatter all gradert og sensitiv
informasjon de får gjennom sitt virke.
25.3.2. TYSKLAND419
Tyskland har tre føderale etterretningstjenester:
Bundesamt für Vervassungsschutz (BfV), Bundesnachrichtdienst (BND) og der Militärischer
Abschirmdienst (MAD).
Bundesamt für Vervassungsschutz (BfV) er en
nasjonal innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste som samler informasjon om ekstremisme, terrorisme, ulovlig etterretningsvirksomhet og andre
trusler mot nasjonal sikkerhet. Tjenesten har søsterorganisasjoner i hvert av bundesländene, de såkalte
Landersämtern für Vervassungsschutz (LfV). Tjenesten rapporterer direkte til innenriksministeren.
BfV er ikke en del av politiet, og har ikke politimyndighet eller mulighet til å bruke maktmidler som
pågripelse bevæpning, men tilgang til diverse meto418.
419.

Se lov nr. 378 af 6. juli 1988.
Der ikke annet er sagt, er informasjonen hentet fra tjenestenes nettsider: http://www.verfassungsschutz.de, http://
www.bnd.bund.de og http://www.kommando.streitkraeftebasis.de/portal/a/kdoskb/weitdstst/mad.

der for informasjonsinnhenting, herunder skjulte
tvangsmidler.
Bundesnachrichtdienst (BND) er en utenlands
etterretningstjeneste, som samler både sivil og militær etterretning. Den driver omfattende informasjonsinnsamling om trusler mot tysk sikkerhet som
stammer fra utlandet, og er åpne om at de anvender
både HUMINT, OSINT, SIGINT og IMINT. Tjenesten rapporterer direkte til kanslerens kontor (Bundeskanzleramt).
Militärischer Abschirmdienst (MAD) er en enhet
i det tyske forsvaret som samler informasjon om forfatningsstridige aktiviteter innenfor det tyske forsvaret. Den har som formål å drive kontraetterretning og
avdekke spionasje og infiltrasjon fra ekstremister
internt i forsvaret.
Tyskland har to parlamentariske organer som
fører særlig kontroll med etterretnings- og sikkerhetstjenestene.420
Den såkalte G10-kommisjonen er en uavhengig
kommisjon oppkalt etter den bestemmelsen i den
tyske grunnloven som verner om privatlivet. Kommisjonens hovedoppgave er å fatte beslutninger om
legitimiteten og nødvendigheten av etterretningstjenestenes bruk av metoder som gjør inngrep i retten til
privatliv og kommunikasjon. I tillegg kontrollerer
den om gjennomføringen av slike tiltak er i tråd med
lov og forskrift, herunder selve innhentingen og den
etterfølgende behandlingen og bruken av den informasjonen som samles inn. Videre beslutter den om
enkeltpersoner som rammes skal underrettes om
metodebruken. Kommisjonen og sekretariatet har i
den forbindelse omfattende krav på informasjon fra
tjenestene, til å inspisere all dokumentasjon knyttet
til metodebruken, herunder de dataene som lagres og
til tjenestenes lokaler. For eksempel informerer
innenriksministeren kommisjonen på månedlig basis
om den metodebruken ministeren har godkjent.
Kommisjonen består av en leder som må være kvalifisert til å bli dommer, tre medlemmer og fire varamedlemmer. De behøver ikke være medlemmer av
parlamentet. Kommisjonen møtes minst en gang i
måneden, og er underlagt streng taushetsplikt.
Det andre organet er Parlamentarisches Kontrollgremium (PKGr), som består av ni parlamentsmedlemmer fra alle partigruppene. De velges for hver
valgperiode, på samme måte som de øvrige komiteene i Bundestag. Komiteen er oppnevnt i henhold til
grunnloven artikkel 45d, som pålegger parlamentet å
oppnevne et panel til å føre kontroll med etterret420.

I tillegg kontrollerer det tyske datatilsynet at sikkerhets- og
etterretningstjenestenes behandling av personopplysninger
er i samsvar med loven om beskyttelse av slike opplysninger. Tjenestenes budsjett og regnskap kontrolleres av den
tyske riksrevisjonen og en budsjettkomité i parlamentet,
mens individklager behandles av en egen parlamentarisk komite.
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ningsaktiviteten i Tyskland. Komiteen utfører politisk kontroll, hovedsakelig på grunnlag av rapportering fra regjeringen og tjenestene både om etterretningstjenestenes generelle aktiviteter og særskilt viktige eller prinsipielle saker. Dersom komiteen ber
regjeringen om redegjørelser for spesielle tema, plikter regjeringen å etterkomme dette med mindre det er
tvingende grunner til å la være som knytter seg til
beskyttelse av kilder, privatlivet til enkeltpersoner
eller der det angår kjernen i den utøvende makt.
Komiteen kan også gjennomføre inspeksjoner av tjenestenes lokaler, dokumenter og datasystemer, og
utspørring av ansatte. Med to tredjedels flertall kan
komiteen be uavhengige eksperter gjennomføre
undersøkelser på dens vegne. Opplysninger som
fremkommer i komiteens møter er graderte, og den
rapporterer i ugradert form til Bundestag.
Den demokratiske kontrollen med etterretningstjenestene er for tiden gjenstand for omfattende diskusjon i Tyskland. Blant annet har Bundestag oppnevnt en bredt sammensatt kommisjon som blant
annet skal undersøke BNDs samarbeid med amerikanske myndigheter etter Snowden-avsløringene,
herunder spørsmål om nasjonal kontroll og om lovgivningen som regulerer BNDs aktiviteter skal
endres. Det kan føre til betydelige endringer av de
demokratiske kontrollmekanismene med de tyske
etterretningstjenestene.

V
26.

Resultatene av evalueringen
Innledning

I kapittel 4 om utgangspunkter, avgrensning og
metodikk har Evalueringsutvalget oppstilt flere evalueringstemaer og en rekke evalueringsspørsmål.
Med disse som utgangspunkt har Evalueringsutvalget foretatt en helhetlig gjennomgang av EOS-utvalgets arbeidsmåter, organisasjon og rammebetingelser. De viktigste resultatene av evalueringen presenteres i denne delen av rapporten.
I tråd med mandatet har det mest sentrale evalueringstemaet vært hvorvidt EOS-utvalgets arbeid og
rammebetingelser har sørget for at målene i EOSkontrolloven § 2 er nådd. Et naturlig fokus har vært
om EOS-utvalgets kontroll har et omfang, en innretning og intensitet som fører til størst mulig realisering av kontrollmålene.
De mest sentrale funnene knyttet til dette er redegjort for i kapittel 27.1. om kontrollformer og -metodikk. Kapitlet viser at EOS-utvalget anvender en
kombinasjon av tre kontrollformer (inspeksjoner,
klagesaksbehandling og eget tiltak-saker) som samlet
sett dekker de sentrale delene av EOS-tjenestenes
virksomhet, ivaretar viktige sider ved kontrollen og
bidrar til å avdekke individuelle krenkelser og andre
regelbrudd. Evalueringen tyder imidlertid på at kon-
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trollen har et sterkt fokus på tjenestenes behandling
av eller opptreden i enkeltsaker. Evalueringsutvalget
savner en forankring av kontrollen i mer overordnede
vurderinger knyttet til EOS-tjenestenes virksomhet
og faren for krenkelser av individuelle rettigheter,
overordnede samfunnsmessige interesser eller andre
regelbrudd. Disse funnene har dannet grunnlag for
Evalueringsutvalgets drøftelser av EOS-utvalgets
kontrollmetodikk, strategiske orientering og de kravene EOS-kontrollregelverket stiller til kontrollens
form og innhold, se del 35.1. om Evalueringsutvalgets forslag for mer om dette.
Videre har evalueringen fokusert på om det mest
sentrale målet med EOS-utvalgets kontroll er nådd,
nemlig å klarlegge om krenkelser av individuelle rettigheter finner sted. Resultatene av disse undersøkelsene er redegjort for i kapittel 27.2. om ivaretakelse
av individuelle rettigheter, knyttet til de enkelte
EOS-tjenestene. Kapitlet bekrefter at kontrollen
bidrar til å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter, og adresserer også kontrollens omfang og
intensitet i forhold til de ulike tjenestene.
Kapittel 27.3. viser en rekke eksempler på at
EOS-utvalgets kontroll har hatt forebyggende effekt,
det vil si fått konsekvenser utover de enkelte krenkelsene som er avdekket i enkeltsaker. Evalueringen
tyder på at tjenestene har en respekt for EOS-utvalgets kontroll, at EOS-utvalgets kontroll fungerer
skjerpende på tjenestene, og har en forebyggende
effekt ved at tjenestene tar konsekvenser og lærer av
den kritikken utvalget kommer med.
Av kapittel 27.4. fremgår det at EOS-utvalget
bare har behandlet et fåtall saker som alene gjelder
samfunnsmessige interesser, men at utvalget uttaler
seg om en rekke saker der individuelle interesser med
stor samfunnsmessig betydning står sentralt. Evalueringen tyder på at EOS-utvalget i enda større grad
kan fremheve samspillet mellom individuelle og
samfunnsmessige interesser i de sakene det undersøker og den kritikken som gis.
I kapittel 27.5. er hovedfokus om EOS-utvalgets
kontroll av om regelbrudd finner sted bidrar til å
skape tillit til EOS-tjenestenes virksomhet. Her
understrekes det at EOS-utvalget verken kan eller bør
tillegges rollen som garantist for lovligheten av tjenestenes virksomhet, men likevel er en viktig del av
det samlede kontrollsystemet som gjelder for tjenestene. Gjennom kvaliteten i den kontrollen som gjennomføres, bidrar EOS-utvalget til å styrke tilliten til
tjenestenes virksomhet.
I tillegg til det sentrale spørsmålet om kontrollmålene er nådd, har Evalueringsutvalget undersøkt
forholdet mellom EOS-utvalget og EOS-tjenestene,
herunder om utvalget overholder plikten i EOS-kontrolloven § 2 til å iaktta hensynet til rikets sikkerhet
og forholdet til fremmede makter. Som det fremgår
av kapittel 28 om iakttakelse av rikets sikkerhet, har
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evalueringen gitt et klart inntrykk av at forholdet
mellom utvalget og tjenestene i dag er preget av gjensidig respekt og tillit. EOS-utvalget er bevisst hensynet til tjenestenes oppgaver, særlig i tilknytningen til
praktiseringen av utvalgets innsynsrett. Samtidig har
evalueringen gitt grunnlag for drøftelser av EOSutvalgets vektlegging av de ulike hensynene i sine
vurderinger, kommunikasjonen av de funn som gjøres og ikke gjøres, og EOS-tjenestenes muligheter til
å kommunisere sine synspunkter på utvalgets konklusjoner.
Evalueringen tyder også på at EOS-utvalget følger prinsippet om etterfølgende kontroll, slik dette
kommer til uttrykk i EOS-kontrollregelverket. Resultatene har imidlertid gitt grunnlag for drøftelser av
prinsippets rekkevidde og konsekvenser, se kapittel
29 for mer om dette.
I kapittel 30 er det redegjort kort for resultatene av
Evalueringsutvalgets undersøkelser av effektiviteten
i EOS-utvalgets saksbehandling.
27. Måloppnåelse
27.1. Kontrollformer og metodikk
Et viktig spørsmål for Evalueringsutvalget har
vært om EOS-utvalget anvender kontrollformer og
kontrollmetodikk på en måte som fører til størst
mulig realisering av målene i EOS-kontrolloven § 2.
Evalueringen viser at inspeksjonsvirksomheten
utgjør den desidert største delen av EOS-utvalgets
kontroll, og opptar ifølge utvalget selv cirka tre fjerdedeler av utvalgets samlede tidsbruk. Dette skyldes
hovedsakelig at mye tid og ressurser går med til å
gjennomføre det antallet inspeksjoner som EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 krever. Etter denne bestemmelsen skal EOS-utvalget gjennomføre minst 23
inspeksjoner i de ulike EOS-tjenestene hvert år. I tillegg skal utvalget foreta «inspeksjon av eget tiltak av
det øvrige politi og andre organer eller institusjoner
som bistår Politiets sikkerhetstjeneste» og «for øvrig
slik inspeksjon som lovens formål tilsier». Evalueringen viser at EOS-utvalget gjennomgående har oppfylt minimumskravene, se kapittel 17.7.1. for mer om
utvalgets inspeksjonsvirksomhet, og regelmessig har
inspisert andre enheter med tilknytning til EOS-tjenestene.
Inspeksjonenes store plass i EOS-utvalgets kontrollregime skyldes imidlertid også at utvalget anser
dem som grunnlaget for den øvrige kontrollvirksomheten og de senere årene har gjennomført flere
inspeksjoner enn instruksen krever. I snitt har utvalget gjennomført 27,2 inspeksjoner årlig i perioden
2009 til 2014, og det er spesielt inspeksjoner i Etterretningstjenesten og det øvrige politiet eller organer
som bistår PST som fører til at instruksens minimumskrav er «overoppfylt».
At inspeksjonene krever mye, skyldes videre at
EOS-utvalget i senere år har økt omfanget av sekre-

tariatets forberedelser til inspeksjonene. Ifølge EOSutvalget krever forberedelsene av hver inspeksjon i
gjennomsnitt 13,25 dagsverk fra sekretariatets side.
Sekretariatet bruker også tid på oppfølging av
inspeksjonene. Omfanget av sekretariatets arbeid
med inspeksjonene varierer noe fra tjeneste til tjeneste, på de mest omfattende inspeksjonene i PSTs
sentrale enhet bruker sekretariatet totalt 20 dagsverk.
I tillegg kommer utvalgets tilstedeværelse under
inspeksjonene, som varer fra to til fem timer. EOSutvalget har understreket at sekretariatets forberedelser er vesentlige for utbyttet av utvalgets inspeksjoner, ved at de gjør inspeksjonene mer målrettet og
effektive. Også kontroll- og konstitusjonskomiteen
har uttrykt at de senere års styrking av sekretariatet til
EOS-utvalget har ført til at inspeksjonene blir bedre
forberedt.421
Inspeksjonene er utvilsomt en viktig kilde for
EOS-utvalget til kunnskap om tjenestenes virksomhet, og for utvalgets dialog med tjenestene. De gir
utvalget direkte innsyn i tjenestenes arkiver, registre
og datasystemer, informasjon om prinsipielle og
praktiske problemstillinger og aktuelle saker i tjenestene og anledning til å snakke med tjenestenes ledelser og øvrige ansatte. Ettersom inspeksjonene er den
eneste arenaen for direkte kontakt mellom utvalget
og tjenestene (den øvrige dialogen skjer skriftlig eller
via sekretariatet), er de sentrale for å bygge og opprettholde tillit mellom utvalget og tjenestene.
Inspeksjonene utgjør også en viktig plattform for
den øvrige kontrollvirksomheten, ved at den danner
grunnlag for et stort flertall av de saker utvalget tar til
behandling av eget tiltak. Evalueringsutvalgets
undersøkelse av EOS-utvalgets eget tiltak-saker viser
at 83,2 prosent av sakene som er omfattet av undersøkelsen ble tatt opp som følge av funn på inspeksjoner, se vedlegg 2. Eget tiltak-sakenes bidrag til oppnåelse av kontrollformålene er omtalt nedenfor.
Et viktig utviklingstrekk ved inspeksjonsvirksomheten de senere årene har vært adgangen for
EOS-utvalget til å foreta selvstendige søk i tjenestenes arkiver og registre. I samtlige EOS-tjenester får
utvalget nå søke fritt i et flertall av tjenestenes arkiver, registre og saksbehandlingssystemer, uten at
representanter fra tjenestene er til stede.422 I kombinasjon med utvidelsen av sekretariatets forberedelser
har denne utviklingen bedret utvalgets muligheter for
å avdekke individuelle krenkelser og andre regelbrudd fra tjenestenes side, sammenliknet med den
tidligere ordningen der utvalget måtte forholde seg til
den informasjonen som tjenestene fant frem til på
forespørsel. EOS-utvalgets frie tilgang til tjenestenes
systemer må også antas å ha en større forebyggende
421.
422.

Innst. 225 S (2013–2014) side 16.
Se rapport fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige i
vedlegg 3 for en mer detaljert omtale av tjenestenes digitale
systemer, og EOS-utvalgets tilgang til disse.

Dokument 16 – 2015–2016
effekt overfor tjenestene, enn dersom tjenestene selv
kunne kontrollere informasjonstilgangen. Betydningen av den frie tilgangen til tjenestenes systemer for
oppnåelse av kontrollmålene avhenger imidlertid av
EOS-utvalgets kunnskap om og forståelse for tjenestenes systemer, som i noen tilfelle er svært kompliserte.
De ovennevnte funnene har gjort at Evalueringsutvalget har stilt spørsmål om inspeksjonsvirksomheten opptar for stor plass i EOS-utvalgets kontroll,
eventuelt om den bør innrettes på andre måter. EOSutvalget har selv ytret ønske om større fleksibilitet
knyttet til hvor mange og hvilke inspeksjoner som
skal gjennomføres. Disse spørsmålene er drøftet i
kapittel 35.2. om kontrollmetodikk og kontrollformer.
De senere årene har det vært lagt til grunn at EOSutvalget har adgang til å foreta uanmeldte inspeksjoner i EOS-tjenestene, se kapittel 17.7.1.6. for mer om
dette. Adgangen har bare vært brukt ved fire anledninger i årene 2012 og 2013. Overfor Evalueringsutvalget har EOS-utvalget gitt uttrykk for at uanmeldte
inspeksjoner kan være et nyttig virkemiddel, men at
det må brukes med skjønnsomhet. Som eksempel på
tilfelle der uanmeldte inspeksjoner kan fungere godt,
har EOS-utvalget fremhevet inspeksjoner gjennomført på bakgrunn av konkrete saker som utvalget har
fått tips om eller som har fremkommet i media, og
der utvalget vet hva de ser etter. Ifølge utvalget vil
det fortsette med uanmeldte inspeksjoner i slike tilfelle. Uten noen spesiell foranledning anser imidlertid EOS-utvalget det lite hensiktsmessig med uanmeldte inspeksjoner. Det har vist til det omfattende
forarbeidet sekretariatet normalt legger ned i forkant
av en inspeksjon som innebærer at utvalget kan jobbe
målrettet, i tillegg til at praktiske problemer for
eksempel knyttet til utvalgets tilgang til datasystemer
er løst og at personell som kan besvare utvalgets
spørsmål er til stede. Uten slike forberedelser mener
EOS-utvalget at en inspeksjon fort vil bli lite effektiv.
Etter Evalueringsutvalgets syn er adgangen til å
foreta uanmeldte inspeksjoner prinsipielt viktig.
Adgangen kan for det første ha en skjerpende effekt
på EOS-tjenestene. Den kan også, som påpekt av
Kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2012,423 styrke
tilliten til kontrollsystemet, ved at utvalgets undersøkelser gjennomføres uten at tjenestene gis anledning
til forberedelser som for eksempel å fjerne informasjon av betydning for utvalget. Evalueringsutvalget
slutter seg likevel til EOS-utvalgets vurderinger av at
adgangen bør brukes med skjønnsomhet, i tilfelle der
EOS-utvalget har en formening om hva det ser etter.
Dersom EOS-utvalget gjør større bruk av målrettede
temabaserte undersøkelser fremover, se kapittel 35.1.
423.

Innst. 376 S (2012–2013) side 3.
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om temabasert kontrollmetodikk for mer om dette,
kan det bli aktuelt å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner oftere, som ledd i slike.
EOS-utvalget har oppgitt at det, av hensyn til den
enkeltes rettssikkerhet, har en lav terskel for å ta klagesaker til behandling. Evalueringsutvalgets undersøkelse av klagesaksbehandlingen, se vedlegg 1 til
rapporten, bekrefter dette og viser at EOS-utvalget
gjennomførte grundige undersøkelser i et flertall av
sakene. Det fremgår imidlertid også at 65 av 100 klager kunne betegnes som «grunnløse» i den forstand
at de enten ble avvist (34 saker) eller at det ikke ble
funnet informasjon om klagerne hos tjenestene (31
saker). I 16 av de resterende 35 sakene rettet EOSutvalget kritikk mot tjenestene, og 84 av sakene ble
dermed avsluttet uten kritikk.
Evalueringen har vist at EOS-utvalgets klagesaksbehandling er en oppgave som ikke opptar mye
av EOS-utvalgets tid, men som først og fremst er ressurskrevende for sekretariatet. Antallet klagesaker
utvalget mottar har vært stabilt på mellom 20 og 30
saker i perioden 2009 til 2014, med unntak av en topp
på 47 saker i 2013. EOS-utvalget har imidlertid gitt
uttrykk for at sakene er blitt mer komplekse og krever
stadig mer arbeid fra sekretariatets side. I tillegg er en
stor andel klager «krevende» i den forstand at det
kommer gjentatte og omfattende henvendelser fra de
samme personene, som krever oppfølging fra sekretariatets side.
Etter Evalueringsutvalgets syn er muligheten til å
få klager på EOS-tjenestenes virksomhet behandlet
av EOS-utvalget av stor betydning for befolkningens
tillit til både EOS-tjenestene og kontrollen av dem.
Ettersom verken offentligheten eller enkeltpersoner
har rett til innsyn i tjenestenes virksomhet, er klageadgangen til EOS-utvalget den eneste muligheten
personer som frykter at de er utsatt for krenkelser fra
EOS-tjenestenes side har til å få avkreftet eller
bekreftet dette. Evalueringsutvalget støtter derfor
EOS-utvalget i at det, som hovedregel, bør ha en lav
terskel for å ta klager til behandling. Dette bør gjelde
til tross for at 84 av 100 saker avsluttes uten kritikk
mot tjenestene. I lys av muligheten for at antallet av
og kompleksiteten i klagesakene kan øke kraftig i
årene som kommer, har Evalueringsutvalget likevel
drøftet om EOS-utvalget bør gis et mer fleksibelt
rettslig grunnlag for å avvise klagesaker, se kapittel
35.4. for mer om dette.
Den siste kontrollformen EOS-utvalget anvender
er anledningen til å ta opp saker av eget tiltak, som er
gitt i EOS-kontrolloven § 3 annet ledd annet punktum. I perioden 2009 til 2014 har EOS-utvalget
behandlet mellom 20 og 30 eget tiltak-saker hvert år.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av eget-tiltaksaker, se vedlegg 2 til rapporten, viser at 48 prosent
av eget tiltak-sakene endte med kritikk av den eller
de tjenestene de var rettet mot, og at 78 prosent av
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disse førte til at tjenestene iverksatte tiltak som for
eksempel regelverksendringer, praksisendringer eller
sletting av opplysninger. I tillegg fremgår det at tjenestene, i flere av sakene som ikke endte med kritikk,
slettet opplysninger om enkeltpersoner allerede i forbindelse med at EOS-utvalget stilte spørsmål ved
registreringene. Også flere av sakene som ikke endte
med kritikk har dermed fått konsekvenser for enkeltpersoner.
Det faktum at 48 prosent av eget tiltak-sakene
endte med kritikk av EOS-tjenestene, og at et stort
flertall av disse fører til iverksetting av tiltak i tjenestene, indikerer etter Evalueringsutvalgets syn at disse
sakene er den delen av EOS-utvalgets virksomhet
som har størst betydning både for å avdekke krenkelser mot enkeltpersoner og andre regelbrudd, men
også for kontrollens forebyggende effekt, ved at
fremtidige krenkelser og regelbrudd forebygges.
Evalueringen tyder imidlertid på at EOS-utvalget,
både i inspeksjonsvirksomheten og i eget tiltaksakene, har fokus på tjenestenes behandling av eller
opptreden i enkeltsaker. Både EOS-tjenestene og
deres overordnede har påpekt overfor Evalueringsutvalget at EOS-utvalget synes å vie enkeltsaker stor
oppmerksomhet.
Spor av dette kan videre sees i EOS-utvalgets forberedelser til og fremgangsmåter under inspeksjoner.
Dette er særlig fremtredende i kontrollen av PST,
men også i FSA og NSM gjennomgås et stort antall
enkeltsaker. Noe av forklaringen ligger i de kravene
EOS-kontrollinstruksen § 11 stiller til typer og antall
saker som skal gjennomgås under inspeksjonene,
men også utover dette, preger søk i og gjennomgang
av enkeltsaker tilnærmingen til inspeksjonsvirksomheten.
EOS-sekretariatet bruker store deler av inspeksjonsforberedelsene til å foreta søk i tjenestenes
registre og gjennomgå enkeltsaker, med fokus på å
avdekke mulige krenkelser av individuelle rettigheter
og andre regelbrudd. Søkene og saksgjennomgangene kan være både tilfeldige eller mer systematiske.
Søkebegrepene synes å bli dannet på bakgrunn av en
hypotese knyttet til en sakstype eller en analyse av
hva man som hovedregel ikke burde finne i tjenestenes systemer, for eksempel opplysninger om avdøde
personer, politisk tilhørighet eller seksuell legning.424
Søkene kan også være rettet mot særskilte deler av
regelverket, som for eksempel kravene til begrunnelse for registreringer om enkeltpersoner i PST eller
kravene om revurdering etter fem år for slike registreringer. Som «systematiske søk» regner imidlertid
EOS-utvalget for eksempel søk på bestemte aldersgrupper eller gjennomgang av saker fra nærmere
bestemte tidsperioder.

Sekretariatets fokus under forberedelsene resulterer i at utvalget også i stor grad bruker inspeksjonene
til å gjennomgå enkeltsaker som ikke nødvendigvis
har noen felles problemstilling eller illustrerer noe
gjennomgående problem i tjenesten.
Fokuset på enkeltsaker reflekteres også i de
sakene EOS-utvalget velger å ta opp av eget tiltak.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av eget tiltaksakene i EOS-utvalget viser at cirka 82 prosent av
disse sakene tar utgangspunkt i saker eller problemstillinger som gjelder én eller flere konkrete enkeltpersoner, mens bare henholdsvis seks og syv prosent
problematiserer tjenestenes rutiner eller regelverk på
generelt grunnlag. Riktignok gjelder den største
delen av eget tiltak-sakene flere enkeltpersoner, og
oftest også enten tjenestenes rutiner eller regelverk,
men heller ikke disse tar ofte utgangspunkt i en overordnet problemstilling eller generelle fellestrekk.
Både regelverket som ligger til grunn for EOSutvalgets kontrolloppgaver og EOS-utvalgets fokus
på å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter
gjør at kontrollen samlet sett dekker de mest kontrollrelevante aspektene ved EOS-tjenestenes virksomhet, og bidrar til å avdekke slike krenkelser, se mer
om dette nedenfor. Evalueringsutvalget savner imidlertid en forankring av kontrollen i mer overordnede
vurderinger av hvilke deler av EOS-tjenestenes virksomhet der faren for krenkelser av individuelle rettigheter, overordnede samfunnsmessige interesser eller
andre regelbrudd er størst. Slike vurderinger gjøres
nok i noen grad allerede som ledd i planleggingen av
kontrollvirksomheten i dag, men Evalueringsutvalget har ikke inntrykk av at EOS-utvalget har noen
helhetlig eller systematisk tilnærming til dette.425
På denne bakgrunn har Evalueringsutvalget drøftet om EOS-utvalget i større grad burde anvende en
temabasert kontrollmetodikk, se kapittel 35.1. om
dette. Evalueringsutvalget har også drøftet om EOSkontrollinstruksens krav til antall inspeksjoner og
innholdet av disse bør endres, se kapitlene 35.2. om
krav til inspeksjoner og 34 om kontrolloppgavene.
Av relevans er også Evalueringsutvalgets drøftelse
av om EOS-utvalget burde opparbeide seg en sterkere strategisk orientering i kapittel 35.5.

424.

425.

Se også rapport fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige
i vedlegg 3 side 15.

27.2. Ivaretakelse av individuelle rettigheter
27.2.1. INNLEDNING
Ifølge EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 1 skal
EOS-utvalget blant annet «klarlegge om… det øves
urett mot noen, herunder påse at det ikke nyttes mer
inngripende midler enn det som er nødvendig etter
forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene». Evalueringen har vist at EOS-utvalget
anser det som sin hovedoppgave å avdekke evenSlik også Rapport fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige, vedlegg 3, side 22.
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tuelle krenkelser av enkeltpersoners rettigheter som
skjer i tjenestenes virksomhet. Dette er i tråd med det
som var forutsetningen da utvalget ble etablert.426
Evalueringen har videre bekreftet at EOS-utvalgets kontroll har bidratt til å avdekke krenkelser av
individuelle rettigheter som skjer i tjenestenes virksomhet. Samtlige av utvalgets årsrapporter inneholder kritikk mot en eller flere av tjenestene, knyttet til
deres behandling av enkeltsaker.
Kontrollens fokus på å avdekke krenkelser av
individuelle rettigheter underbygges av Evalueringsutvalgets undersøkelse av utvalgets klagesaksbehandling, som viser at krenkelser av individuelle rettigheter var tema i 64 prosent av klagesakene EOSutvalget mottok i årene 2011 til 2014. I 55 prosent av
disse anførte enkeltpersoner at de hadde vært ulovlig
overvåket eller fått sitt privatliv krenket på andre
måter. Av de klagesakene som endte med kritikk av
tjenestene (16 prosent), gjaldt kritikken imidlertid
krenkelser av enkeltpersoners materielle rettigheter i
bare 6 prosent av tilfellene (én sak). Klagesaksbehandlingen synes dermed ikke å avdekke mange
krenkelser av materielle, individuelle rettigheter. I 56
prosent av sakene (ni saker) gjaldt imidlertid EOSutvalgets kritikk tjenestenes saksbehandling, noe
som også kan være viktig for enkeltpersoner.
Også Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker
EOS-utvalget har tatt opp av eget tiltak viser at krenkelser av individuelle rettigheter er et sentralt tema
for utvalget, 37 prosent av sakene gjaldt dette temaet.
Om lag like mange saker gjaldt EOS-tjenestenes rutiner/ saksbehandling. Av de sakene som endte med
kritikk av tjenestene (48 prosent) gjaldt imidlertid
bare fem prosent krenkelser av enkeltpersoners materielle rettigheter, mens 62 prosent gjaldt tjenestenes
saksbehandling.
Begge undersøkelsene tyder dermed på at EOSutvalgets kontroll oftere fører til kritikk av brudd på
saksbehandlingsreglene enn enkeltpersoners materielle rettigheter.
Evalueringsutvalgets undersøkelser har ikke skilt
mellom EOS-utvalgets fokus på ivaretakelse av individuelle rettigheter generelt og menneskerettigheter
konkret. Dette skyldes at menneskerettighetsvernet
gjennom både Grunnloven og menneskerettsloven er
en integrert del av borgernes rettigheter etter norsk
lov. Evalueringen bekrefter at heller ikke EOS-utvalget i de fleste sammenhenger skiller mellom menneskerettigheter og individuelle rettigheter etter norsk
lov, likevel slik at rettighetsvern er det sentrale formålet med EOS-utvalgets kontroll, slik det fremgår
av redegjørelsen i det videre.
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27.2.2. KONTROLLEN AV PST
Flere av EOS-utvalgsmedlemmene har fremhevet
overfor Evalueringsutvalget at behovet for kontroll
av om enkeltpersoners rettigheter respekteres er
størst i PST, ettersom tjenestens virksomhet er den
mest individrettede sammenliknet med de øvrige
EOS-tjenestene.
I overensstemmelse med dette, og reglene i EOSkontrolloven og -instruksen, er PST den EOS-tjenesten som er grundigst kontrollert av EOS-utvalget.
Det gjennomføres seks inspeksjoner årlig i Den sentrale enhet (DSE), der nye saker og den løpende bruken av skjulte tvangsmidler gjennomgås, og stikkprøver foretas i arkiver og registre. Videre gås alle
løpende saker gjennom hvert halvår. I tillegg inspiseres minst fire lokale PST-enheter hvert år.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaksbehandling, se vedlegg 1, viser at den
største delen av klagene EOS-utvalget mottok i
undersøkelsesperioden, 43 prosent eller 60 klager,
var rettet mot PST.427 Av disse gjaldt det store flertallet krenkelser av enkeltpersoners rettigheter. Ivaretakelse av individuelle rettigheter er dermed et sentralt
tema i undersøkelsen av klager mot PST. Av det samlede antall klagesaker som endte med kritikk av tjenestene, var 25 prosent rettet mot PST. Dette innebærer at bare ti prosent av de klagene som var rettet mot
PST endte med kritikk, noe som er under gjennomsnittet for EOS-tjenestene generelt på 16 prosent.
Generelt synes det som om utvalgets kritikk relativt
sjelden gjelder krenkelser av individuelle rettigheter,
og langt oftere gjelder tjenestens saksbehandling. For
PSTs del betyr dette eventuelt at klagesaksbehandlingen i liten grad avdekker krenkelser av enkeltpersoners materielle rettigheter, men i større grad avdekker prosessuelle regelbrudd.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som
EOS-utvalget tar opp av eget tiltak, se vedlegg 2,
viser at også den største delen også av sakene som ble
opprettet i undersøkelsesperioden (50,4 prosent eller
59 saker) var rettet mot PST.428 Av disse gjaldt 50
saker krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, mens
45 gjaldt (også) tjenestenes rutiner eller saksbehandling. Av det samlede antall eget tiltak-saker som
endte med kritikk av tjenestene, var 48 prosent rettet
mot PST. Dette utgjorde 45 prosent av de sakene som
var rettet mot PST i utgangspunktet, noe som er så
vidt under gjennomsnittet for EOS-tjenestene generelt på 48 prosent. Generelt viser imidlertid også
denne undersøkelsen at kritikken i sakene sjelden
gjelder krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
(selv om dette var det opprinnelige temaet), men
427.

426.

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 3.

428.

I tillegg var én klage rettet mot samtlige tjenester, mens det
i ni klager ikke var spesifisert hvilken tjeneste klagen var
rettet mot.
Dette inkluderer saker som var rettet mot flere tjenester.
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langt oftere gjelder andre aspekter ved tjenestenes
virksomhet, for eksempel rutiner, saksbehandling
eller saksbehandlingstid.
EOS-utvalgets kontroll av PST har bidratt til å
avdekke en lang rekke krenkelser av individuelle rettigheter. Det mest konkrete og målbare eksemplet på
dette er kanskje kontrollen av arkiver og registre,
som jevnlig fører til at tjenesten retter eller sletter
opplysninger om enkeltpersoner.429 I 2010 førte
denne kontrollen til at opplysninger om 40 personer
ble slettet fra PSTs arbeidsregister, mens i 2011 var
tallet 73 og i 2012 cirka 120. I 2013 gjennomførte
PST, etter spørsmål fra EOS-utvalget, en gjennomgang av alle registreringer knyttet til to bestemte miljø som PST hadde redusert sin oppmerksomhet mot.
Gjennomgangen resulterte i at tjenesten slettet minst
89 personer fra arbeidsregistret.430 Også Evalueringsutvalgets undersøkelser av EOS-utvalgets klage- og
eget tiltak-saker viser at sletting av opplysninger om
enkeltpersoner ofte er en konsekvens av EOS-utvalgets kontroll.431 Som regel er dette et resultat av EOSutvalgets kritikk av tjenesten, men det skjer også at
PST på eget initiativ sletter slike opplysninger etter at
utvalget har stilt spørsmål i en sak. PST bekreftet i
møte med Evalueringsutvalget at EOS-utvalgets
fokus på lovligheten og rutinene knyttet til slike
arbeidsregistreringer har bidratt til å heve kvaliteten
av tjenestens arbeid på dette området.
EOS-utvalget har også gjentatte ganger kritisert
PST for systematiske krenkelser av individuelle rettigheter gjennom oppbevaring av personopplysninger utenfor formelle arkiver og registre. Årsmeldingene fra den første perioden etter utvalgets opprettelse tyder på at utvalget var en pådriver for gjennomgang av og opprydding i store mengder eldre opplysninger som lå lagret i PSTs arkiver, av hensyn blant
annet til loven om innsynsrett i eldre opplysninger.432
Under inspeksjoner av lokale PST-enheter i både i
2005, 2006 og 2007 fant utvalget lokale, papirbaserte
arbeidsregistre, blant annet for opplysninger man
mente ikke kvalifiserte for innleggelse i arbeidsregistret, men som det likevel var ønskelig å ta vare på.433
EOS-utvalget påpekte overfor henholdsvis DSE og
de lokale enhetene at dette synes å være i strid med
retningslinjene, og DSE opplyste at sakene var eller
ville bli tatt opp med de aktuelle enhetene med sikte
på sletting eller overføring til arbeidsregistret. I 2011
429.

430.
431.
432.

433.

Se blant annet EOS-utvalgets årsmeldinger 2008 side 11,
2009 side 12, 2010 side 11, 2011 side 15, 2012 side 13, 2013
side 13 og 2014 side 12.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 13.
Se vedlegg 1 og 2.
Se blant annet beskrivelser i EOS-utvalgets årsmelding
1999 side 4, 2000 side 3–4 og 2001 side 5–6, 2002 side 5–6,
2003 side 3–4.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 7, 2006 side 6 og 2007
side 11.

oppdaget utvalget på nytt at en mengde etterretningsog saksrelaterte opplysninger var lagret separat, nå i
egne mappestrukturer på PSTs datanettverk, og kritiserte tjenesten for dette.434 Ytterligere undersøkelser
og funn ble gjort i 2013 og 2014.435
EOS-utvalget har også vært aktivt i oppfølgingen
og implementeringen av nytt regelverk i PST. Årsmeldingene viser for eksempel at utvalget fulgte
implementeringen av Justisdepartementets registreringsrundskriv 28. oktober 1999 tett, og stilte tydelige krav til tjenestens oppfølging av regelverket og
opprydning i arkivene.436 Rundskrivet introduserte
klarere kriterier for registrering av personopplysninger i PSTs registre, og stilte blant annet krav om at
arbeidsregistreringer skulle evalueres etter fem år, og
som hovedregel slettes dersom ikke noe nytt av
betydning var kommet til etter registreringen. Etter
hvert ble kontrollen med kravet til evaluering av
enkeltregistreringer etter femårsregelen sentral, og
årsmeldingene tyder på at EOS-utvalget var en pådriver blant annet for at tjenesten prioriterte å utarbeide
en datateknisk løsning for automatisk varsling når
opplysninger nådde fem års alder, noe som skjedde
høsten 2003.437 I 2004 ble PSTs sentrale arbeidsregister (NCR) erstattet med et nytt system (SMART).
Også dette ble tett fulgt opp av EOS-utvalget.438
Etter dette har EOS-utvalget fortsatt oppfølgingen av den såkalte femårsregelen, og dette har både
ført til at en rekke personer er slettet fra arkivene og
registrene og at tjenestens rutiner er styrket. I årsmeldingen for 2005 fremkom det at flere arbeidsregistreringer automatisk var blitt videreført med den
begrunnelse at det var foretatt personkontroll av vedkommende i forbindelse med anmodning om sikkerhetsklarering. Etter en dialog med utvalget, kom PST
til at det ikke var hjemmel for slik videreføring, og la
om praksisen, slik at personkontroll ikke lenger
utgjorde selvstendig grunnlag for videreføring. I
2008 tok utvalget opp enkelte generelle spørsmål ved
PSTs praktisering av femårsevalueringer innenfor
kontraetterretningsfeltet, samt stilte spørsmål ved
enkeltregistreringer som var blitt oppretthold etter
fem år innenfor dette fagfeltet.439 Utvalgets spørsmål
434.
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439.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 12. Utvalget påpekte
også at dette i praksis hadde ført til at opplysninger var holdt
utenfor utvalgets kontroll, og utvalget foretok derfor fornyede søk i alle tidligere klagesaker som hadde vært rettet mot
PST i årene 1996 til 2012, se EOS-utvalgets årsmelding
2012 side 19.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 15–17 og 2014 side
15.
EOS-utvalgets årsmelding 1999 side 4, 2000 side 3–4, 2001
side 5, 2002 side 5-6, 2003 side 3, 2005 side 6 og 2006 side
6.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2001 side 4 og 2002 side 5–6.
Se blant annet EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 3–4 og
2005 side 5-6.
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 12.
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førte til at PST slettet enkeltregistreringene, og i den
avsluttende uttalelsen uttalte utvalget at PSTs redegjørelse i saken hadde bidratt til viktige avklaringer.
I 2009 viste en gjennomgang av et større antall registreringer i arbeidsregisteret opp mot femårsregelen at
PST ikke hadde foretatt individuelle vurderinger av
om registreringene skulle opprettholdes eller slettes,
noe PST erkjente da registreringene skulle fremlegges for utvalget.440 Ved fornyet vurdering av samtlige
registreringer ble bare om lag en femtedel opprettholdt. I 2012 viste utvalgets undersøkelser at PST
praktiserte et unntak fra kravet til femårsvurdering
for en bestemt personkategori.441 På spørsmål om
dette også gjaldt andre personkategorier, bekreftet
PST at tilsvarende unntak var praktisert for ytterligere to kategorier. Utvalget kritiserte tjenesten for å
ha etablert slik saksbehandlingspraksis uten at utvalget var gjort kjent med det. Det ba tjenesten revurdere
sine rutiner i forhold til de ulike personkategoriene.
I 2009 og 2010 undersøkte EOS-utvalget PSTs
praksis knyttet til forbudet mot behandling av opplysninger alene på bakgrunn av personens etnisitet
eller nasjonale bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller
opplysninger om helsemessige eller seksuelle forhold. Utvalget så nærmere på hva som skal til for at
tjenesten kan behandle opplysninger om slike forhold og hvilken grad av tilknytning til voldelige
organisasjoner eller som kan legitimere behandling
av slike opplysninger.442 I samme sak stilte EOSutvalget spørsmål ved flere enkeltregistreringer, og
PST valgte deretter å slette 15 av disse. Utvalget fant
PSTs presiseringer i saken nyttige, men kritiserte tjenesten for å ha behandlet opplysninger i strid med
forbudet mot behandling kun på bakgrunn av religiøs
eller politisk overbevisning. Denne kritikken var
bakgrunnen for utvalgets iverksettelse av en prosjektundersøkelse av registreringer knyttet til to
utvalgte muslimske miljøer, som resulterte i en særskilt melding.443 Samme år orienterte PST utvalget
om at det var iverksatt et arbeid internt og tatt grep
for å styrke kvalitetssikring og bevissthet rundt kravene til individuell vurdering og arbeidshypoteser
ved registrering i arbeidsregisteret.444
EOS-utvalget synes også å ha bidratt til utviklingen og forbedringen av tekniske løsninger som ivaretar enkeltpersoners rettigheter. I 2013 påpekte utvalget flere feil i datascriptet som plukket ut registreringer til femårsvurdering, og som hadde ført til at et
vesentlig antall personer ikke var revurdert. PST
opplyste at retting av en av feilene medførte at flere
440.
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EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 12.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 14–15.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 11–12.
Særskilt melding 4. juni 2013 om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 12.
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tusen personer ble lagt til listen for femårsvurdering.445 I etterkant av saken utarbeidet PST tekniske
løsninger for å ivareta kravet til revurdering.446 I 2014
avdekket EOS-utvalget at en rekke navn automatisk
var lagret i arbeidsregisteret som følge av at deres
telefonnumre hadde vært i kontakt med personer som
var underlagt kommunikasjonskontroll.447 PST foretok, etter dette, endringer i den tekniske løsningen, og
bekreftet at opplysninger bare ville bli registrert i
arbeidsregisteret når de ble vurdert som relevante og
nødvendige for tjenestens oppgaveløsning.
EOS-utvalget har også lenge ført grundig kontroll
med PSTs bruk av skjulte tvangsmidler, se kapittel
18.4 om kontrollen av forebyggings- og etterforskningssaker for mer om dette. Skjult tvangsmiddelbruk kan medføre omfattende inngrep i enkeltpersoners rettigheter, og PSTs bruk av slike tvangsmidler i
forebyggende øyemed reiser særlige rettssikkerhetsspørsmål. Denne kontrollen har imidlertid bare i
enkelte tilfelle ført til kritikk av tjenesten.448 I 2010
kritiserte utvalget PST for bruken av skjulte tvangsmidler i avvergende øyemed i tre etterforskningssaker.449 I en av dem gjaldt kritikken at PST ikke hadde
oppgitt en tilstrekkelig konkret begrunnelse for
anvendelsen av den såkalte hastekompetansen til å
beslutte kommunikasjonskontroll. I en annen sak kritiserte utvalget PST for ikke å ha oversendt en hastebeslutning om kommunikasjonskontroll til retten
«snarest mulig» og senest innen 24 timer etter at
kommunikasjonskontrollen ble iverksatt, slik straffeprosessloven krever. I en tredje sak kritiserte utvalget
PST for å ha fortsatt en romavlytting selv om de
hadde fått avslag fra retten på begjæring om videre
avlytting, og anken ikke var gitt oppsettende virkning. Ved behandlingen av årsmeldingen pekte kontroll- og konstitusjonskomiteen på at den siste saken
fremsto som mest alvorlig, at PST i slike saker skal
innrette seg etter rettens beslutning.450 Komiteen forutsatte at PST gjennomgikk egne rutiner for å sikre
disse interessene bedre. I 2011 kritiserte EOS-utvalget PST for å ha iverksatt skjult fjernsynsovervåking
av en kjellerbod uten nødvendig hjemmel i lov,451
samt for ikke å ha informert EOS-utvalget om saken.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til
EOS-utvalgets kritikk i begge henseende.452 I årsmeldingen for 2012 påpekte utvalget at PST ved flere til445.
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EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 14.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 13.
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felle, med rettens tillatelse, hadde gjennomført skjult
kameraovervåking mot eller på steder som utvalget
definerte som private, for eksempel en inngangsdør.453 EOS-utvalget uttrykte at det er tvilsomt om
straffeprosessloven § 202a tillater slik kameraovervåking. Til dette uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at det kan variere fra sak til sak hva som er
offentlig og privat område, og at det må legges til
grunn at rettens vurdering av hjemmelsgrunnlaget i
hver enkelt sak er tilfredsstillende.454 I 2013 kritiserte
EOS-utvalget PST for feil i begjæringer til teletilbyderne om bistand til kommunikasjonskontroll, som
medførte at tjenesten i enkelttilfelle gikk utover rettens tillatelse til bruk av tvangsmidler.455
I årsmeldingen for 2005 skrev EOS-utvalget at
kontrollen med enkeltsaker over tid burde gjøre
utvalget i stand til å vurdere den samlede bruken av
skjulte tvangsmidler, herunder om den informasjonen som samles inn gjennom bruk av tvangsmidler
står i forhold til den samlede bruken.456 EOS-utvalget
har etter dette jevnlig beskrevet utviklingen av
omfanget i PSTs skjulte tvangsmiddelbruk i årsmeldingene, men har ikke kommentert forholdet til nytten av den informasjonen som samles inn. I Evalueringsutvalgets møte med Advokatforeningen etterlyste foreningen en slik kontroll av nytten av PSTs
skjulte tvangsmiddelbruk. Evalueringsutvalget har
vurdert om EOS-utvalget burde foreta slik kontroll i
kapittel 34.2 nedenfor.
EOS-utvalgets kontroll med PSTs etterforskningssaker, og skjult tvangsmiddelbruk som ledd i
slike saker, reiser også særskilte spørsmål knyttet til
både påtalemyndighetens og domstolenes rolle. Evalueringsutvalget drøfter enkelte slike spørsmål i
kapittel 32.3.
EOS-utvalget kontrollerer også i noen grad PSTs
bruk av ulovfestede metoder for å innhente informasjon,457 slik som informantbehandling, infiltrasjon og
provokasjon. Evalueringsutvalgets gjennomgang av
årsmeldingene tyder imidlertid på at denne kontrollen har vært knyttet til et begrenset antall enkeltsaker.
I 2001 og 2003 behandlet utvalget to saker om bruk
av utlendinger som kilder/informanter, uten at disse
ga grunnlag for kritikk mot PST.458 I 2008 og 2009
undersøkte EOS-utvalget PSTs forhold til en
afghansk general, som i media ble anklaget for å ha
deltatt i krigsforbrytelser.459 Utvalget undersøkte
blant annet om PST hadde inngått en avtale med
generalen om unnlatt etterforskning mot at vedkommende samarbeidet med tjenesten, eller om PSTs

anbefaling til statsadvokaten om ikke å iverksette
etterforskning av vedkommende var begrunnet i at en
etterforskning ville begrense tjenestens mulighet til å
få informasjon fra kilden. Undersøkelsene ga ikke
grunn til å gå videre med saken, men EOS-utvalget
uttalte at den reiste «prinsipielle spørsmål om PSTs
bruk av kilder som kan ha vært involvert i alvorlige
straffbare handlinger». Utvalget oppga at det var
opptatt av slike problemstillinger i kontrollen med
tjenesten og at det ville ha oppmerksomhet rettet mot
denne problematikken fremover.
I 2012 undersøkte EOS-utvalget en klage fra en
person som hadde vært informant for PST samtidig
som han var under etterforskning av tjenesten, og
gjenstand for omfattende skjult tvangsmiddelbruk.460
Utvalget kritiserte PST for ikke å ha informert tingretten og den som var oppnevnt som klagers advokat
etter straffeprosessloven § 100a om at tjenesten
hadde inngått et samarbeid med klager, selv om klager fortsatt var mistenkt i saken. Som ledd i undersøkelsen av PSTs registrering av personer tilknyttet to
muslimske miljøer, vurderte EOS-utvalget også
PSTs bruk av kilder som metode for innhenting av
informasjon om de to miljøene.461 Utvalget fant at
cirka 90 prosent av opplysningene om de to miljøene
som var innsamlet utenfor forebyggende saker syntes
å stamme fra et titalls kilder i miljøene. I 2013 iverksatte EOS-utvalget på eget initiativ omfattende
undersøkelser av en bestemt persons virksomhet som
kilde for PST i årene 2002 til 2012, på bakgrunn av
påstander fremsatt i NRK Brennpunkts program
«Infiltratøren».462 Denne undersøkelsen er nærmere
omtalt i kapittel 42 om bruk av kilder.
Frem til 2013 hadde EOS-utvalget ikke bedt om
innsyn i PSTs særskilte system for behandling av kilder og informanter (KildeSys). Utvalget hadde likevel hatt tilgang til informasjon fra kilder av overvåkingsmessig verdi, ettersom dette føres i tjenestens
arbeidsregister SMART. Ifølge utvalget hadde det
primært unnlatt å undersøke KildeSys fordi ingen
saker før dette hadde foranlediget slik kontroll, men
også fordi utvalget i sin kontroll, så vidt mulig, skal
«iaktta hensynet til kildevern», se kontrollinstruksen
§ 5 første ledd annet punktum.463 Som et resultat av
ovennevnte sak om PSTs bruk av en bestemt person
som kilde, besluttet EOS-utvalget å foreta stikkprøver i KildeSys i 2015, med særlig fokus på forholdene som ble omtalt i den særlige meldingen.464 PST
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har i møte med Evalueringsutvalget opplyst at tjenesten anser det problematisk å gi EOS-utvalget fri tilgang til KildeSys. Evalueringsutvalget har drøftet
dette spørsmålet nærmere i kapittel 42 om bruk av
kilder.
EOS-utvalget fører også kontroll med PSTs
utveksling av informasjon med innenlandske samarbeidspartnere. EOS-utvalgets kontroll av samarbeidet med de andre EOS-tjenestene er omtalt i kapittel
27.2.6.
EOS-utvalget omtalte samarbeidet mellom PST
og tollmyndighetene i årsmeldingene for 2006, 2007,
2008, 2013 og 2014. Omtalene viser at en sentral problemstilling har vært hvorvidt tollmyndighetene har
holdt seg innenfor eget forvaltningsområde og regelverk når de har foretatt tollkontroller rettet mot
enkeltpersoner etter å ha mottatt bistandsanmodning
eller informasjon fra PST. Hovedspørsmålet for
EOS-utvalget har vært om PST har brukt tollmyndighetene, som har en vidtgående mulighet til å kontrollere enkeltpersoner og kjøretøy som passerer den
norske grensen, til å omgå rammene for og vilkårene
i tjenestens eget regelverk. I to saker fra 2006 kritiserte utvalget at tollmyndighetene i ettertid ikke var i
stand til å vise hvilken informasjon som dannet
grunnlaget for bistanden til PST.465 Det pekte på
faren for omgåelse av regelverket og konstaterte at
det ikke var mulig ut fra tollmyndighetenes opplysninger å avgjøre om ransaking av personer og bagasje
var blitt utført innenfor tollovens rammer. I etterkant
av EOS-utvalgets henvendelse i disse sakene, ble det
igangsatt et arbeid som resulterte i skriftlige retningslinjer for samarbeidet mellom PST og tollmyndighetene.466 I årsmeldingene for 2013 og 2014 omtalte
EOS-utvalget en sak der PST hadde anmodet Tollog avgiftsdirektoratet (TAD) om å gjennomføre tollkontroll av bestemte personer ved inn-/utpassering
over norsk tollsted, med etterfølgende varsling av
PST.467 PST opplyste at formålet var knyttet til mistanke om terrorfinansiering. EOS-utvalgets undersøkelser avdekket at TAD ikke hadde foretatt noen
egen vurdering av om vilkårene for tollkontroll etter
tolloven var oppfylt. Utvalget pekte på at PST ikke
har lov til å bruke hemmelig ransaking for å forebygge terrorfinansiering, og at anmodningene om
tollkontroll medførte at TAD ble brukt som en kilde
til informasjon som ikke kunne vært innhentet med
PSTs egne hjemler. Dette var, ifølge utvalget, i strid
med samarbeidsavtalen mellom TAD og PST. I
samme årsmelding uttalte EOS-utvalget at det var
uklart om tollovens regler om taushetsplikt tillot utleveringen av opplysninger fra fortollingssystemet
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TVINN fra TAD til PST i en sak, og at det dermed
kunne fremstå som PST, ved å benytte TAD som
informasjonskilde, hadde omgått eget regelverk og
«gjennomført hemmelig ransaking uten hjemmel».468
Samarbeidet mellom PST og utlendingsmyndighetene er omtalt i årsmeldingene for 2001, 2003 og
2006 til 2010.469 Årsmeldingene viser at kontrollfokuset er utvekslingen av informasjon mellom PST og
utlendingsmyndighetene. Frem til 2006 var kontrollen stikkprøvebasert, men etter dette ble det etablert
rutiner for oppfølging av alle slike saker. EOS-utvalget viste i den forbindelse til at det gjelder særlige
saksbehandlingsrutiner i departementene og at
muligheten for reell domstolsprøving er begrenset i
saker der PSTs råd til utlendingsmyndighetene i
enkeltsaker er basert på sensitiv etterretningsinformasjon.470 Ifølge utvalget gjør dette utvalgets kontrollfunksjon særlig viktig, ettersom utvalget har full
innsynsrett i den informasjonen PST formidler til
utlendingsmyndighetene. Blant annet understreket
EOS-utvalget en rekke ganger behovet for permanente formaliserte retningslinjer for kommunikasjon
og samarbeid partene imellom, før slike retningslinjer til slutt ble vedtatt i 2009.471 I 2010 gjennomførte
EOS-utvalget også en inspeksjon i UDI, uten at dette
ga grunnlag for oppfølging i etterkant.472
EOS-utvalget har ved enkelte anledninger undersøkt samarbeidet mellom PST og Kripos. I 2012
inspiserte utvalget Kripos´ seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll (NKK), som bistår PST i forbindelse med gjennomføringen av slik kontroll.473
Inspeksjonen ga ikke grunnlag for oppfølging. I årsmeldingen for 2014 omtales en sak om registrering
av personopplysninger i Schengen Informasjonssystem (SIS).474 SIS er et databasert informasjonssystem
som skal sørge for rask og sikker utveksling av opplysninger mellom Schengen-landene, og det er Kripos som har ansvaret for den norske delen av SIS.475
EOS-utvalgets undersøkelser påviste blant annet at
Kripos ikke hadde foretatt noen selvstendig vurdering av om vilkårene for registrering i SIS var oppfylt, ettersom PST ikke kunne dele informasjon fra
den forebyggende saken som dannet grunnlag for
registreringsforespørselen. Utvalget ba blant annet
468.
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PST vurdere om en begrenset krets av personell ved
Kripos kan sikkerhetsklareres på rett nivå, og gis et
sikkert informasjonssystem, slik at Kripos kan foreta
en kvalitetssikring av anmodningene fra PST, på
samme måte som de gjør ved anmodninger fra det
øvrige politiet. EOS-utvalget uttalte at det i 2015 vil
ha oppmerksomhet rettet mot PSTs anmodninger til
Kripos om registrering av personer i SIS.
EOS-utvalget fører også rutinemessig kontroll
med samarbeidet mellom PST og private teletilbydere i forbindelse med gjennomføring av kommunikasjonskontroll. I den forbindelse kontrollerer utvalget at PSTs begjæringer om bistand er i samsvar med
rettens kjennelse, herunder at telefonnumre mv. som
det begjæres om kommunikasjonskontroll av, samt
tidsperiodene for overvåkingen, stemmer overens
med tillatelsene gitt av retten.476 I den forbindelse
avdekket utvalget i 2013 at PST hadde gått utover tillatelsene fra retten i en sak om innhenting av fremtidige trafikkdata og to saker om innhenting av historiske trafikkdata. Utvalget påpekte at sakene illustrerer viktigheten av utvalgets kontroll av at gjennomføring av skjulte tvangsmidler i PST skjer i henhold til
tillatelsene som er gitt av retten.477 Utvalget har også
gjennomført inspeksjoner hos de to største teletilbyderne. Etter en inspeksjon i Telenor i 2012 uttrykte
utvalget bekymring over at personell som arbeider
med PSTs kommunikasjonskontrollsaker, ikke er
sikkerhetsklarert, noe som resulterte i at Stortinget
fattet vedtak der det ba regjeringen sikre at personer
som er direkte involvert i arbeid for selskap som
bistår ved utførelse av etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste, sikkerhetsklareres.478 I ettertid er
det tatt ulike initiativer i saken, uten at spørsmålet er
løst.479
I årsmeldingen for 2014 problematiserte EOSutvalget det rettslige grunnlaget for PSTs innhenting
av passasjerinformasjon fra flyselskaper, og anførte
at utlendingslovgivningen ikke ga tilstrekkelig
grunnlag for utlevering i det aktuelle tilfellet.480
EOS-utvalget kontrollerer at PST overholder
reglene for samarbeid med andre lands politimyndigheter og sikkerhets- og etterretningstjenester og at
tjenesten følger internasjonale menneskerettighetsforpliktelser som Norge er bundet av. For mer om
innholdet i denne kontrollen, se kapittel 18.7 om kontrollen av informasjonsutveksling med utenlandske
tjenester. Enkelte problemstillinger knyttet til denne
kontrollen er omtalt i kapittel 41 om norsk demokratisk kontroll med fremmede staters overvåking av
norske borgere. Kontrollen med utlevering av per-

sonopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester ble første gang eksplisitt omtalt i EOS-utvalgets årsmelding for 2001, ettersom det ifølge utvalget
var aktualisert av terrorangrepene i USA 11. september 2001.481 Siden den gang har temaet vært viet en
egen overskrift i samtlige årsmeldinger.482 Årsmeldingene viser at EOS-utvalget blant annet har vært
opptatt av notoritet knyttet til personopplysninger
som gis samarbeidende tjenester, samt at PST som
følge av kontrollen har etablert et system som gjør
det mulig å holde løpende oversikt over slike utleveringer.483 Utvalget har imidlertid også satt fokus på
utlevering av biometriske data, utlevering av opplysninger om personer som ikke er ufordelaktig kjent av
PST og utlevering av sensitive personopplysninger,484 samt utlevering av opplysninger som ikke har
direkte sammenheng med tjenestens oppgaveløsning.485 EOS-utvalget har bare i tre tilfeller kritisert
PST for å ha utlevert opplysninger i strid med regelverket.486 I 2010 kritiserte EOS-utvalget PST for å ha
gitt opplysninger om en norsk statsborger til en utenlandsk tjeneste uten at det var nødvendig for formålet
og uten at det var foretatt en vurdering av forholdsmessigheten mellom formålet med utleveringen og
utleveringens konsekvenser for vedkommende.487
Utvalget bemerket at landet som opplysningene ble
utlevert til, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner,
hadde begått systematiske brudd på menneskerettighetene. PST sa seg enig i at opplysningene ikke
skulle vært utlevert, og slettet dem også fra arbeidsregisteret.488 I 2014 kritiserte EOS-utvalget PST for å
ha utlevert misvisende og uverifiserte opplysninger
til en europeisk samarbeidspartner, samt for at vurderingene som lå til grunn for delingen av opplysninger
om samme person til andre utenlandske tjenester ikke
var nedfelt skriftlig.489 Videre kritiserte utvalget PST
for ikke å ha gjennomgått og oppdatert tjenestens
bidrag til en navneliste utarbeidet i forbindelse med
internasjonalt samarbeid i Counter Terrorism Group,
slik at personer var registrert på listen selv om kriteriene for registrering ikke lenger var oppfylt.490
EOS-utvalget har imidlertid også påpekt enkelte
vanskeligheter i kontrollen av PSTs utlevering av
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informasjon til utenlandske samarbeidspartnere. I
årsmeldingen for 2004 presiserte utvalget at det vanskelig lar seg gjøre uten bruk av større ressurser for å
kontrollere om informasjon utveksles uformelt på
saksbehandlernivå og i strid med interne retningslinjer, men at det ikke har sett indikasjoner på at slik
utveksling forekommer.491 Både i 2005 og 2007
bemerket utvalget at informasjonsgrunnlaget som
PST mottar i enkelte tilfelle kan være sparsomt, slik
at det er vanskelig å foreta noen konkret vurdering av
om grunnlaget for utlevering er til stede.492 Av årsmeldingen for 2008 fremgår det at utvalgets informasjonstilgang også er begrenset fordi informasjon fra
samarbeidende tjenester generelt betraktes som særlig sensitiv, men at i «enkeltsaker hvor utvalget
ønsker å gå i dybden, har tjenesten bidratt med informasjon så langt det lar seg gjøre».493
Redegjørelsen ovenfor viser at EOS-utvalget,
gjennom grundig og omfattende kontroll av PST, har
avdekket en rekke krenkelser av individuelle rettigheter og andre regelbrudd. Den viser videre at utvalgets kontroll har ført til forbedringer blant annet av
tjenestens rutiner, interne retningslinjer og tekniske
løsninger. Redegjørelsen viser imidlertid også at
EOS-utvalget gjentatte ganger har påpekt de samme
feilene eller regelbruddene overfor tjenesten. I kapittel 27.3 nedenfor om kontrollens forebyggende
effekt, har Evalueringsutvalget stilt spørsmål om
dette kan ha sammenheng med kontrollens fokus på
enkeltsaker, eller om det (også) kan skyldes interne
forhold i PST. Redegjørelsen bekrefter videre at
EOS-utvalgets kontroll i stor grad er rettet mot og tar
utgangspunkt i enkeltsaker. Som redegjort for i kapittel 27.1 har Evalueringsutvalget funnet grunn til å
drøfte om EOS-utvalget bør anvende en mer temabasert kontrollmetodikk, se kapittel 35.1. Evalueringsutvalget har også drøftet om EOS-utvalget bør gis
større fleksibilitet i utformingen av kontrollen med
PST, ved at EOS-kontrollinstruksens formulering av
kontrolloppgavene endres (kapittel 34.2) og krav til
antall inspeksjoner senkes (kapittel 35.2.5).
27.2.3 KONTROLLEN AV ETTERRETNINGSTJENESTEN

Også i kontrollen av Etterretningstjenesten er
EOS-utvalgets hovedfokus å avdekke krenkelser av
individuelle rettigheter. Dette gjøres ved at kontrollen i hovedsak er rettet mot fire områder: tjenestens
tekniske informasjonsinnsamling, tjenestens informasjonsutveksling med innenlandske og utenlandske
samarbeidende tjenester, tjenestens arkiver og registre og tjenestens foreleggelse av saker for Forsvars-
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departementet og interne godkjenninger. Se for øvrig
omtalen av kontrollen med Etterretningstjenesten i
kapittel 19.
Som ledd i kontrollen er utvalget særlig opptatt av
om det lovfestede forbudet mot å overvåke eller på
annen fordekt måte innhente informasjon om norske
fysiske og juridiske personer som oppholder seg på
norsk territorium, overholdes. Videre har utvalget
fokus på kontroll med informasjon om norske mål
eller norske selektorer (for eksempel telefonnumre) i
utlandet.
EOS-utvalgets kontrolloppgaver overfor Etterretningstjenesten var opprinnelig mer begrenset enn
overfor de øvrige tjenestene. Begrunnelse for dette
var, som nevnt, at Etterretningstjenestens virksomhet
ikke er rettet mot norske innbyggere.494 Kontrollbehovet var derfor først og fremst knyttet til risikoen for
at tjenesten overskrider sitt mandat, for eksempel i
samarbeidet med de øvrige EOS-tjenestene eller
andre lands tjenester.495
Etterretningstjenesten har i senere år gjennomgått
en utvikling som har aktualisert EOS-utvalgets kontrolloppdrag, se kapittel 12–14 om relevante utviklingstrekk. Evalueringsutvalgets gjennomgang av
EOS-utvalgets årsmeldinger viser at utvalget har tatt
høyde for denne utviklingen og at kontrollen av
Etterretningstjenesten har utviklet seg kraftig. Blant
annet har den gått fra hovedsakelig å være basert på
orienteringer fra tjenestens ledelse og inspeksjon av
tjenestens fysiske arkiver,496 til dagens situasjon der
utvalget har tilnærmet full tilgang til tjenestens elektroniske systemer, registre og arkiver. EOS-utvalget
har også økt antallet årlige inspeksjoner i tjenesten
fra to til fire. Utvalget har begrunnet intensiveringen
av kontrollen med det økte samarbeidet mellom
Etterretningstjenesten og PST og økning i antallet
nordmenn som overvåkes av tjenesten i utlandet.497
Årsmeldingene viser at EOS-utvalget også har brukt
betydelig tid og ressurser på å forstå de teknologiske
aspektene ved Etterretningstjenestens virksomhet,
holde tritt med utviklingen av disse og etablere rutiner som sørger for en tilfredsstillende kontroll.498
Utvalget har siden 1999 i stor utstrekning brukt teknisk sakkyndig bistand i kontrollen med Etterretningstjenesten.499 Imidlertid er det rettslige rammeverket for Etterretningstjenestens virksomhet fremdeles langt mer begrenset enn for eksempel det som
gjelder for PST, noe som medfører at utvalgets lega494.
495.
496.

497.
491.
492.

493.

EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 4.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 7-8; EOS-utvalgets
årsmelding 2007 side 13.
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 17–18.

498.

499.

NOU 1994:4 side 31 og 37.
NOU 1994:4 side 36-37.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 1997 side 8;
EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 11–12.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 10 og
side 30.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2007 side 25;
2008 side 34; 2009 side 39; 2010 side 33; 2012 side 30–31.
EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 13.
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litetskontroll av tjenesten nødvendigvis blir mindre
omfattende.500
Siden 2006 har EOS-utvalget ført rutinemessig
kontroll med Etterretningstjenestens informasjonsutveksling med utenlandske samarbeidende tjenester,
noe utvalget til da hadde unnlatt, under henvisning til
at slik informasjonsutveksling utgjør et særlig sensitivt område der utvalget skal vise varsomhet.501Dette
var et resultat av Etterretningstjenestens intensivering av samarbeidet med andre lands tjenester.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaksbehandling, se vedlegg 1, viser at den
nest største delen av klagene EOS-utvalget mottok i
undersøkelsesperioden, 17 prosent eller 24 klager,
var rettet mot Etterretningstjenesten.502 Av disse
gjaldt et stort flertall av klagene krenkelser av enkeltpersoners rettigheter. Av det samlede antall klagesaker som endte med kritikk av tjenestene, var 12 prosent rettet mot Etterretningstjenesten. Dette innebærer at 12,5 prosent av de klagene som var rettet mot
Etterretningstjenesten i utgangspunktet endte med
kritikk, noe som er under gjennomsnittet for EOStjenestene generelt på 16 prosent.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som
EOS-utvalget tar opp av eget tiltak, se vedlegg 2,
viser at Etterretningstjenesten er den av EOS-tjenestene som sjeldnest var adressat for EOS-utvalgets
eget tiltak-saker. Bare 12,8 prosent av eget tiltaksakene som ble opprettet i undersøkelsesperioden,
eller 15 saker, var rettet mot Etterretningstjenesten.503
Av disse gjaldt fem saker krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, mens seks gjaldt (også) tjenestenes
rutiner eller saksbehandling og én gjaldt tjenestens
saksbehandlingstid. Av det samlede antall eget tiltaksaker som endte med kritikk av tjenestene, var bare
syv prosent rettet mot Etterretningstjenesten. Dette
utgjorde 26,7 prosent av de sakene som var rettet mot
Etterretningstjenesten i utgangspunktet, noe som er
langt under gjennomsnittet for EOS-tjenestene generelt på 48 prosent.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger bekrefter at EOS-utvalgets
kritikk av Etterretningstjenesten har vært nokså
begrenset. Gjennomgangen viser likevel flere eksempler på at kontrollen har bidratt til å avdekke krenkelser av enkeltpersoners rettigheter. Enkelte av disse
gjelder Etterretningstjenestens samarbeid med PST,
som er omtalt i kapittel 27.2.6.
Et annet eksempel er EOS-utvalgets undersøkelse
fra 2013 av norske kilder mv. i Etterretningstjenesten, som resulterte i en særskilt melding.504 I meldin500.
501.
502.

503.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 29.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 17.
I tillegg var én klage rettet mot samtlige tjenester, mens det
i ni klager ikke var spesifisert hvilken tjeneste klagen var
rettet mot.
Dette inkluderer saker som var rettet mot flere tjenester.

gen påpekte utvalget at Etterretningstjenestens rettslige grunnlag for å behandle sensitive personopplysninger om kildenes nærstående var tvilsomt, at det
var vanskelig å se at tjenesten kunne behandle andre
opplysninger om potensielle kilder enn det som var
nødvendig av notoritetshensyn og at tjenesten i
enkelte tilfeller hadde behandlet opplysninger som
syntes å være irrelevante og/eller unødvendige. Tjenesten ble på denne bakgrunn blant annet bedt om å
følge opp behovet for et klarere hjemmelsgrunnlag
for behandling av opplysninger om kilders nærstående. Forsvarsdepartementet argumenterte imidlertid
for at det rettslige grunnlaget i e-loven § 4 annet ledd
var tilstrekkelig, noe utvalget tok til etterretning.
I 2014 kritiserte EOS-utvalget Etterretningstjenesten for to tilfelle av overvåking av norske personer i Norge, i strid med forbudet i e-loven § 4.505 I
begge tilfellene hadde overvåkingen startet i utlandet, og tjenesten hadde ikke oppdaget eller tatt hensyn til at vedkommende hadde returnert til Norge.
Overvåkingen resulterte imidlertid ikke i at det ble
innhentet noe informasjon om personenes kommunikasjon. Etterretningstjenesten opplyste å ha innført
nye rutiner for å hindre at slike tilfelle oppstår og ha
bedret informasjonsflyten internt.
I 2014 stilte EOS-utvalget også spørsmål om tjenestens sletterutiner for opplysninger som behandles
i tjenestens operative virksomhet.506 Dette resulterte
både i at opplysninger om en person i en konkret sak
ble slettet og at det ble gitt retningslinjer for registrering og sletting av informasjon om norske personer i
et system for teknisk informasjonsinnhenting, som
skulle gjelde tilsvarende for oppbevaring av informasjon i andre informasjonssystemer. Utvalget stilte seg
positivt til dette, men reiste spørsmål om hvordan
Etterretningstjenesten sikrer at tjenesten ikke
behandler personopplysninger som ikke lenger anses
nødvendige ut fra formålet med behandlingen. Tjenesten opplyste at det neppe vil være aktuelt å innføre
et tilsvarende regime som for PST med behandlingsog sletterutiner basert på frister (for eksempel femårsregelen). Utvalget uttrykte at gode grunner taler
for at tjenesten bør ha et regime som sikrer at det
nevnte kravet i personopplysningsloven overholdes.
EOS-utvalgets kontroll av Etterretningstjenesten
fremstår for Evalueringsutvalget som relevant og
effektiv. Den er innrettet etter vurderinger av hvilke
deler av virksomheten som utgjør den største risikoen
for krenkelser av norske borgeres rettigheter, og i
mindre grad preget av gjennomgang av enkeltsaker
enn kontrollen av for eksempel PST eller NSM. Dette
inntrykket bekreftes av rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige i vedlegg 3. Det kan også
504.
505.
506.

Dokument 7:1 (2013–2014).
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 32.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 32.
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være illustrerende at Etterretningstjenesten har uttalt
til Evalueringsutvalget at den selv ville utført kontrollen omtrent på samme måte.
Etterretningstjenesten er muligens den av EOStjenestene som i størst grad påvirkes av den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Flere aktører
har påpekt at EOS-utvalget behøver sterkere teknologisk kompetanse og bedre teknologiske kontrollverktøy for å kunne gjennomføre en grundigere og mer
reell kontroll av tjenestens virksomhet. Det fremgår
av rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige i vedlegg 3 at EOS-utvalgets teknisk sakkyndige har vært sentral i utviklingen av inspeksjonene i Etterretningstjenesten, og at behovet for teknisk kompetanse må antas å øke i fremtiden. Det er
videre pekt på at dersom forslaget om å gi Etterretningstjenesten aksess til kabelbåren informasjon realiseres, må dette få store konsekvenser for EOSutvalgets kontrollvirksomhet, samt for det helhetlige
kontrollsystemet for tjenestens virksomhet.
Evalueringsutvalget har på denne bakgrunn drøftet en rekke spørsmål av relevans for EOS-utvalgets
kontroll av Etterretningstjenesten, blant annet EOSutvalgets kontrolloppgaver overfor Etterretningstjenesten i kapittel 34.3, behovet for teknisk kompetanse i kapittel 37.3 om utvalgets sammensetning og
behovet for automatisert kontroll i kapittel 35.3.
Etterretningstjenesten selv har reist spørsmål om
EOS-utvalgets kontroll også eller i større grad burde
omfatte den delen av tjenestens virksomhet som er
rettet mot utlendinger i utlandet. Evalueringsutvalget
har kommentert dette i kapittel 32.4.
Videre har EOS-utvalget påpekt at det faktum at
regelverket som gjelder for Etterretningstjenesten
fremdeles er begrenset, gjør at legalitetskontrollen
blir mindre intensiv. Også professor Husabø har, i
utredningen i vedlegg 4, påpekt at Etterretningstjenestens grunnlag for overvåking av blant annet norske borgere i utlandet har et klart svakere rettslig
grunnlag enn det som gjelder for PST, og konkludert
med at det er tvilsomt om dette grunnlaget tilfredsstiller de kravene som i dag følger av Den europeiske
menneskerettskonvensjonen (EMK). Etter Evalueringsutvalgets syn er et tydelig og oppdatert rettslig
rammeverk ett av flere elementer i det samlede kontrollsystemet som gjelder for tjenestenes virksomhet,
og et tydelig regelverk gir bedre forutsetninger for
kontroll både fra EOS-utvalget og andre. Hensynet til
EOS-utvalgets kontrollmulighet tilsier derfor at
Etterretningstjenestens virksomhet bør reguleres i et
mer konkret og allment tilgjengelig regelverk.
27.2.4 KONTROLLEN AV NSM OG ANDRE
KLARERINGSMYNDIGHETER

Hovedfokuset for EOS-utvalgets kontroll av
NSM er personellsikkerhetsvirksomheten og
behandlingen av saker om sikkerhetsklarering. Ifølge
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EOS-instruksen § 11 nr. 2 skal EOS-utvalget gjennomføre fire årlige inspeksjoner hos NSM. De siste
årene har tre av disse hovedsakelig fokusert på personellsikkerhet. Blant annet gjennomgår EOS-sekretariatet alle negative avgjørelser fattet av NSM i første
instans som ikke er påklaget, alle negative avgjørelser som er endelig fattet av NSM som klageinstans,
samt at det tas stikkprøver av saker der søknad om
sikkerhetsklarering er henlagt og blant positive
avgjørelser. I tillegg foretar både sekretariat og
utvalg egne søk i NSMs arkiver og registre. For mer
om dette, se kapittel 20 om EOS-utvalgets kontroll av
NSM.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaksbehandling, se vedlegg 1, viser at 15
prosent av klagene, eller 21 av sakene, som utvalget
mottok i årene 2011 til 2014, var rettet mot NSM.
EOS-utvalget har opplyst at denne andelen er økende. Cirka en tredjedel av klagene gjaldt materielle
krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, mens flere
saker gjaldt saksbehandling og saksbehandlingstid.
Av klagene som var rettet mot NSM resulterte 42,8
prosent i kritikk fra EOS-utvalget. Denne andelen er
vesentlig høyere enn for de øvrige EOS-tjenestene.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som
EOS-utvalget tar opp av eget tiltak, viser at 18,8 prosent av disse sakene er rettet mot NSM. Dette utgjør
22 saker, hvorav ni gjaldt krenkelser av enkeltpersoners materielle rettigheter, elleve gjaldt saksbehandling eller rutiner og én gjaldt saksbehandlingstid.
Undersøkelsen viser videre at 23 prosent av eget tiltak-sakene som endte med kritikk var rettet mot
NSM. Dette innebærer at hele 72 prosent av eget tiltak-sakene rettet mot NSM endte med kritikk, også
denne andelen er vesentlig høyere for NSM enn for
de andre EOS-tjenestene.
Gjennomgangen av EOS-utvalgets årsmeldinger
bekrefter at EOS-utvalget har kritisert NSM ved en
rekke tilfelle de senere årene, og at kritikken i stor
grad har vært rettet mot NSMs saksbehandling i sikkerhetsklareringssaker. I årsmeldingen for 2012 ble
det påpekt at det gjennomføres langt færre sikkerhetssamtaler hos flere klareringsmyndigheter enn det
loven legger opp til,507 og at unnlatt gjennomføring
av sikkerhetssamtaler kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem. I 2013 uttalte utvalget at sikkerhetssamtaler
burde kunne gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte enn i dag, noe som kunne medføre at sikkerhetssamtaler blir benyttet i større grad. I sitt svar
til EOS-utvalget har NSM uttrykt en viss uenighet
med utvalget i dette.508 Utvalget har også i flere år
påpekt tilfelle av forskjellsbehandling mellom ulike
klareringsmyndigheter som NSM har tilsynsansvar
507.
508.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 20.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 28 og
30.
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for, for eksempel knyttet til «henleggelse» av klareringssaker og omspurtes rett til begrunnelse, innsyn
og klage i slike tilfelle.509 Videre har EOS-utvalget
gjentatte ganger kritisert NSMs saksbehandlingstid i
saker om sikkerhetsklarering,510 og har fokus på dette
i sin kontroll av tjenesten. Utvalget har blant annet
påpekt at lang saksbehandlingstid kan ha negative
konsekvenser for den enkelte, for eksempel i forbindelse med tilsetting i stillinger og utenlandsoppdrag
som krever sikkerhetsklarering, og at tidsaspektet
også kan være av stor betydning for den anmodende
virksomheten, blant annet med tanke på bemanning.511 I årsmeldingen for 2014 ba EOS-utvalget
Stortinget behandle spørsmålet, og vurdere snarlige
tiltak for å forbedre situasjonen.512 Utvalget uttalte at
situasjonen var forverret i 2014, pekte på at utvalget
etter EOS-kontrolloven ikke har noen instruks- eller
sanksjonsmulighet og at stadige påpekninger i utvalgets årsmeldinger ikke hadde medført forbedringer.
Ved behandlingen av årsmeldingen, ba Stortinget
Forsvarsdepartementet om straks å iverksette nødvendige tiltak for å få forholdene brakt i orden.513
EOS-utvalget inspiserer årlig også personellsikkerhetstjenesten ved minst to andre klareringsmyndigheter etter EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 bokstav e. Denne kontrollen er beskrevet i kapittel 23 om
kontroll av annen EOS-tjeneste. Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOS-utvalgets årsmeldinger
tyder på at slike inspeksjoner relativt sjelden har
resultert i oppfølging fra EOS-utvalgets side, men at
det ved enkelte anledninger er avdekket svakheter
ved klareringsmyndighetenes praktisering av sikkerhetsloven. Ett eksempel på dette er EOS-utvalgets
inspeksjon av personellsikkerhetstjenesten i Den sentrale enhet (DSE) i PST i 2013, der utvalget blant
annet påpekte at DSE ikke avholdt sikkerhetssamtaler i samsvar med kravene i sikkerhetsloven, at DSE
praktiserte en form for uformell personkontroll rettet
mot søkere til stillinger i PST som savnet rettslig
grunnlag og at ikke alle klareringssakene i DSE ble
oppbevart i henhold til regelverket. Som følge av
saken opplyste PST at kravene til sikkerhetssamtaler
ville bli skjerpet, at praksisen med uformell personkontroll ville bli avviklet og at tjenesten ville prioritere arbeidet med å sikre at personellsikkerhetsarkivet tilfredsstilte regelverkets krav.
Et annet eksempel er inspeksjonen av personellsikkerhetstjenesten i Justis- og beredskapsdepartementet i 2014, der utvalget kritiserte departementet
509.
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Se EOS-utvalgets årsmeldinger 2007 side 23-24; 2008 side
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for i enkelte klareringssaker ikke å ha utarbeidet
intern samtidig begrunnelse og referat etter sikkerhetssamtaler.514 Videre påpekte utvalget at departementets vurderinger og avgjørelser i flere saker
avvek fra praksis hos andre klareringsmyndigheter. I
etterkant av inspeksjonen opplyste departementet at
det var foretatt endringer i saksbehandlingspraksisen
for å ivareta sikkerhetslovens krav om skriftlighet, og
at saksbehandlingskapasiteten var styrket.
EOS-utvalgets kontroll av personellsikkerhetsvirksomhet i NSM fremstår som svært grundig. Også
her synes EOS-utvalget å ha et sterkt fokus på å gjennomgå og kontrollere enkeltsaker. Ovennevnte viser
at EOS-utvalget i stor grad har bidratt til å avdekke
krenkelses av enkeltpersoners prosessuelle rettigheter knyttet til klareringssaker, selv om utvalgets kontroll ikke nødvendigvis har ført til vesentlig bedring
av saksbehandlingssituasjonen som helhet. EOSutvalget har imidlertid bidratt til å sette fokus på problemene i slike saker, som blant annet er noe av bakgrunnen for en rekke forslag til endringer i organiseringen av klareringsmyndighetene, som ble sendt på
høring våren 2015.515
Evalueringsutvalget har likevel funnet grunn til å
drøfte om utviklingen av regelverket på personellsikkerhetsområdet sett i sammenheng med EOS-utvalgets kapasitetsutfordringer og behovet for kontroll
knyttet til de øvrige delene av EOS-tjenestenes virksomhet tilsier at denne delen av NSMs virksomhet
ikke lenger bør være underlagt EOS-utvalgets kontroll, se kapittel 32.2.
De øvrige delene av NSMs virksomhet synes å få
betraktelig mindre oppmerksomhet av EOS-utvalget
enn personellsikkerhetsvirksomheten. Under EOSutvalgets inspeksjoner orienterer NSM om bruken av
tekniske sikkerhetsundersøkelser, monitoring og inntrengningstesting, i tillegg til at det redegjøres for statistikk på disse områdene (se kapittel 20.1 om NSM
for mer om metodene). Evalueringsutvalgets undersøkelser viser at EOS-utvalget i perioden 2009 til
2014 bare behandlet én sak om denne delen av NSMs
virksomhet av eget tiltak, og det var en sak om oppfølging av inspeksjon på NorCert, som ikke resulterte
i kritikk. Ifølge EOS-utvalget kontrollerer utvalget at
NSMs bruk av monitoring, inntrengningstesting og
tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU) holdes
innenfor de rammene som er gitt i sikkerhetsloven
med forskrifter. Disse temaene er imidlertid de
senere årene ikke omtalt konkret i EOS-utvalgets årsmeldinger. EOS-utvalget har videre uttalt at det,
under den årlige inspeksjonen av NorCERT, blant
annet er opptatt av at samarbeidet mellom NSM og
andre EOS-tjenester skjer innenfor de respektive tje514.
515.

EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 33–34.
Se Forsvarsdepartementets høringsbrev 19. mai 2015, Forslag til endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) side 22.
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nestenes rettslige rammeverk, samt at personvernet
ivaretas ved utøvelsen av NorCERTs virksomhet.516 I
denne forbindelse kontrolleres det at rutiner for lagring og sletting av personopplysninger følges.
I møte med Evalueringsutvalget har NSM etterlyst større kompetanse på og forståelse for det digitale risikobildet og det teknologiske rom i EOSutvalget. Blant annet savner avdelingen forståelse for
hvorfor NorCerts virksomhet er av samfunnsmessig
betydning, en forståelse som etter NSMs oppfatning
er viktig for kontrollvirksomheten. Også Justis- og
beredskapsdepartementet understreket betydningen
av styrket teknologisk kompetanse i kontrollen med
NSM. Departementet stilte spørsmål ved at EOSutvalget i så vidt liten grad synes å kontrollere den
store delen av NSMs virksomhet som er knyttet til
beskyttelse av teknologisk infrastruktur, som også
potensielt har store konsekvenser for enkeltpersoner.
Etter Evalueringsutvalgets syn omfatter EOSutvalgets kontroll de relevante tekniske sidene ved
NSMs virksomhet, likevel slik at kontrollens omfang
er begrenset og bærer preg av rapportering og orientering heller enn aktive undersøkelser fra utvalgets
side. Det vises til rapporten fra Evalueringsutvalgets
teknisk sakkyndige for mer om dette.517 I kapittel
32.2 om kontrolloppgavene har Evalueringsutvalget
drøftet om EOS-utvalgets kontrolloppgaver overfor
NSM bør endres. Evalueringsutvalget har også drøftet om EOS-utvalgets teknologiske og sikkerhetsfaglige kompetanse burde styrkes, se kapittel 37.3 om
utvalgets sammensetning.
27.2.5 KONTROLLEN AV FSA
Etter EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 skal EOSutvalget gjennomføre tre inspeksjoner årlig i FSA.
EOS-utvalget har per i dag full tilgang til FSAs
interne saksbehandlingssystemer, noe som legger til
rette for en grundig kontroll av avdelingens virksomhet.
Kontroll med personellsikkerhetsvirksomheten er
en sentral del også av EOS-utvalgets kontroll med
FSA. Dette er naturlig, ettersom FSA er landets klart
største klareringsmyndighet. Også her går utvalget
eller sekretariatet gjennom samtlige ikke påklagede
negative klareringsavgjørelser og alle negative klageavgjørelser, i tillegg til alle henlagte saker. Videre
tas det stikkprøver blant de positive avgjørelsene,
blant annet for å kontrollere at like tilfelle behandles
likt. For mer om denne kontrollen, se kapittel 21.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaksbehandling, se vedlegg 1, viser at 13
prosent av klagene, eller 18 av sakene, som utvalget
mottok i årene 2011 til 2014 var rettet mot FSA. Et
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flertall av disse sakene gjaldt krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, og da særlig sikkerhetsklareringssaker. Av klagene som var rettet mot FSA resulterte 27,8 prosent med kritikk fra EOS-utvalget.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som
EOS-utvalget tok opp av eget tiltak i perioden 2009
til 2014, viser at 14,5 prosent av disse sakene var rettet mot FSA. Dette utgjør 17 saker, hvorav flertallet
gjaldt enkeltpersoners rettigheter eller saksbehandling og rutiner. Undersøkelsen viser videre at 16 prosent av eget tiltak-sakene som endte med kritikk var
rettet mot FSA. Dette innebærer at 52,9 prosent av
eget tiltak-sakene rettet mot FSA endte med kritikk,
noe som er litt over gjennomsnittet sammenliknet
med de andre EOS-tjenestene.
På samme måte som for NSM, har mye av kritikken mot FSA fra EOS-utvalget vært rettet mot saksbehandlingstiden i sikkerhetsklareringssaker.518 Også
FSA var som nevnt omfattet av utvalgets henvendelse til Stortinget i 2014, der Stortinget ble bedt om
å behandle spørsmålet og vurdere snarlige tiltak for å
forbedre situasjonen.519 Ved behandlingen av årsmeldingen ba Stortinget Forsvarsdepartementet om
straks å iverksette nødvendige tiltak for å få forholdene brakt i orden.520
EOS-utvalget har også kritisert andre sider ved
FSAs behandling av sikkerhetsklareringssaker. Blant
annet har utvalget i flere tilfelle anmodet FSA om å
endre eller vurdere avdelingens praksis for å tilfredsstille kravet om at alle klareringssaker skal underlegges en individuell vurdering.521 Videre har utvalget
vært opptatt av praksis knyttet til sikkerhetsloven
§ 20 sjette ledd, som forbyr bruk av opplysninger
som er gitt klareringsmyndigheter i forbindelse med
personkontroll til andre formål enn vurdering av sikkerhetsklarering.522 Ett eksempel er en klagesak fra
2014, der utvalget kritiserte FSA for å ha delt opplysninger om klagerens klareringssak med det ordinære
politiet. FSA tok utvalgets kritikk til etterretning, og
opplyste blant annet at Kontor for personellsikkerhet
hadde gjennomgått sakens tematikk grundig, med
tanke på bevisstgjøring.
Utvalget har også slått ned på ulik behandling av
klareringssaker som opprinnelig var avgjort i Forsvarsdepartementet, men der anmodning om fornyet
klarering var behandlet av FSA.523 Utvalget understreket de store konsekvensene ulik praksis hos klareringsmyndigheter kan ha for enkeltpersoner, blant
annet fordi de vil ha en berettiget forventning om at
anmodninger om reklarering behandles likt som den
518.
519.
520.
521.

516.
517.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 27.
Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 122015-1615.
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EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 33 og 2013 side 35.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 8-9, 24 og 28.
Innst. 289 S (2015–2016) side 18.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 19 og
2010 side 30.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 29–30 og 2012 side 21.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 27.
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opprinnelige anmodningen, så fremt det ikke var
oppstått forhold av negativ betydning i mellomtiden.
I tillegg fører EOS-utvalget kontroll med den
militære kontraetterretningstjenesten tilliggende
FSA og avdelingens undersøkelser av sikkerhetstruende virksomhet, med særlig fokus på behandlingen
av personopplysninger. Utvalget får som nevnt regelmessige orienteringer om øvelser, hendelser, saker
av viktighet og samarbeid med andre etater eller
EOS-tjenester. Utvalget gjennomgår stikkprøver
knyttet til undersøkelser av innrapporterte sikkerhetstruende hendelser, samt operative saker utført av
FSA som ledd i avdelingens ansvar for militære kontraetterretning i Norge i fredstid. Utvalget fører også
kontroll med FSAs samarbeid med de øvrige EOStjenestene.
I årene 2008–2009 foretok EOS-utvalget en
omfattende undersøkelse av daværende Forsvarets
overvåkingstjenestes (FOSTs) metodebruk innen
sikkerhetsetterretning.524 Undersøkelsen reiste prinsipielt viktige spørsmål blant annet knyttet til FOSTs
rolle og ansvar som sikkerhetstjeneste i Forsvaret,
hjemmelsgrunnlaget for tjenestens metodebruk og
notoritet knyttet til operasjoner den hadde gjennomført. EOS-utvalget kritiserte FOST på flere punkter,
og konkluderte blant annet med at tjenesten syntes å
ha hatt uklar rolleforståelse både når det gjaldt hvilke
saker tjenesten hadde rett til å undersøke og hvilke
informasjonsinnhentingstiltak den kunne iverksette.
I 2010 kritiserte utvalget igjen daværende FOST
for å ha gjennomført militære kontraetterretningsoperasjoner på sivilt område gjennom fordekt innhenting mot sivile personer uten tilstrekkelig rettslig
grunnlag, samt for manglende notoritet knyttet til
samarbeidet med PST.525 Som følge av dette etablerte
FSA rutiner for behandling av personopplysninger
som registreres i forbindelse med utøvelse av forebyggende sikkerhetsarbeid og militær kontraetterretning.526 Saken resulterte også i sletting av opplysninger i de konkrete operasjonene, samt gjennomgang
av personopplysninger registrert som ledd i slike
operasjoner generelt.
Den ovennevnte saken fikk flere konsekvenser.
Med virkning fra 29. april 2010 ble sikkerhetstjeneste i Forsvaret regulert i ny instruks, og fra 1.
august 2010 endret FOST navn til Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). I instruksen ble det blant annet
stilt klare krav til FSAs behandling av personopplysninger. I 2010 foretok EOS-utvalget også en gjennomgang av FSAs tekniske utstyr, samt rutinene for
bruken av dette.527

I senere år har EOS-utvalget ved flere anledninger stilt spørsmål ved og fulgt opp behandlingen av
personopplysninger i forbindelse med sikkerhetsundersøkelser og militær kontraetterretning.528 For
eksempel har utvalget hatt fokus på FSAs behandling
av opplysninger om enkeltpersoners MC-tilknytning,
både som ledd i avdelingens sikkerhetsundersøkelser
og i tilknytning til klareringssaker. Årsmeldingene
gir inntrykk av at utvalgets kontroll har bidratt til
bevisstgjøring og forbedring av saksbehandling og
rutiner i FSA på dette området. Blant annet opplyste
FSA i en sak fra 2012 at avdelingen hadde gjennomført en rekke «tiltak for å forbedre rutinene rundt
behandlingen av personopplysninger i slike saker»,
og at det var «startet en prosess med å utarbeide rutiner ved sikkerhetsundersøkelser, slik av man får
bedre oversikt over hvilke vurderinger som må gjøres
i hver enkelt sak, både når det gjelder personvern og
andre hjemmelsgrunnlag».529 EOS-utvalget har
videre påpekt at det er viktig at interne regelverk og
instrukser er på plass, spesielt knyttet til militær kontraetterretning og samarbeidsavtaler med andre EOStjenester.530
Ifølge Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige,
fremstår kontrollen med den militære kontraetterretningstjenesten å være både riktig fokusert og relevant.531 Evalueringsutvalgets slutter seg til dette, og
viser til at kontrollen med FSAs sikkerhetsundersøkelser og militære kontraetterretning synes å fokusere på de delene av virksomheten som innebærer
særlig risiko for krenkelser av individuelle rettigheter
og andre regelbrudd.
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Undersøkelsen er grundig omtalt i EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 25-32.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 27–28.
EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 21–22.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 28.

27.2.6. KONTROLLEN AV SAMARBEIDET MELLOM
EOS-TJENESTENE
Innholdet i EOS-utvalgets kontroll av samarbeidet mellom EOS-tjenestene er redegjort for i kapittel
22. Der fremgår det blant annet at utvalget fører en
inngående kontroll med samarbeidet mellom PST og
Etterretningstjenesten, men at utvalgets kontroll med
samarbeidet mellom de øvrige tjenestene er mer
begrenset og i større grad basert på orienteringer fra
tjenestenes side.
Evalueringsutvalgets
øvrige
undersøkelser
bekrefter at EOS-utvalgets kontroll av samarbeidet
mellom EOS-tjenestene i størst grad har vært rettet
mot PST og Etterretningstjenesten. Kontrollen har
bare i enkelte tilfelle ført til kritikk av tjenestene.
Ett slikt tilfelle er omtalt i EOS-utvalgets årsmeldinger for årene 2007–2009. Saken gjaldt en opera528.
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Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 27–
29.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 28.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 35 og
2012 side 24.
Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 11.
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sjon der PST blant annet benyttet en pågående tillatelse til postkontroll i en forebyggende kontraterrorsak til å gi Etterretningstjenesten tilgang til en
bestemt forsendelse for egne formål. Saken ble tatt
opp både med PST og Etterretningstjenesten.
Kritikken mot PST gjaldt først og fremst det faktum at tjenesten ikke hadde opplyst domstolen, som
både hadde gitt tillatelse til postkontroll og besluttet
beslag av den aktuelle forsendelsen, om Etterretningstjenestens rolle i saken og at formålet med
beslaget var brukt i denne tjenestens virksomhet.532
Det ble blant annet påpekt at regelen om at det er
dommeren som åpner den enkelte postsending og
vurderer informasjonens betydning for saken, er gitt
ut fra rettssikkerhetsmessige hensyn, og at dette hensynet bare kan ivaretas dersom retten gis tilstrekkelig
informasjon om beslagets formål til å kunne foreta en
forsvarlig bedømmelse av om det inneholder informasjon som er relevant for undersøkelsene. Utvalget
uttalte også at det vanskelig kunne se at de aktuelle
beslagsreglene tillater at politiet lar en annen myndighet få tilgang til og disponere over enkeltbeslag
for egne formål. Man kommer da raskt i en situasjon
hvor realiteten vil være at man benytter den tilgangen
beslaget har gitt til formål som ligger utenfor sakens
ramme. Det må være tilfellet selv om den andre myndigheten skulle ha lovlig adgang til å foreta selve inngrepet, og selv om formålet var det samme, nemlig
forebygging av terror.
Overfor Etterretningstjenesten påpekte utvalget
for det første at Etterretningstjenesten ikke kunne
fremlegge samtidig dokumentasjon på at samarbeidsoperasjonen var godkjent av Forsvarsdepartementet.533 Departementet opplyste at operasjonen var
godkjent, og at rutinene for slik godkjenning var
endret, slik at departementsgodkjenninger i fremtidige saker alltid formaliseres skriftlig. Videre uttalte
utvalget at det var flere forhold som talte for at
enkelte av de tiltakene tjenesten iverksatte i saken
stod i et tvilsomt forhold til legalitetsprinsippet.534
Utvalget fant grunn til å uttrykke en viss forsiktighet
i konklusjonen, siden tiltakene faktisk og teknisk sett
kunne vurderes på ulike måter, noe som også ville ha
betydning for den rettslige vurderingen. Utvalget
bemerket imidlertid at de rettslige spørsmålene i
saken ikke syntes å ha vært utredet i tilstrekkelig grad
før operasjonen ble iverksatt, og forutsatte at tjenesten i fremtiden foretar en rettslig vurdering av
aktuelle tiltak før det gjennomføres en samarbeidsoperasjon med PST, og at denne foretas også før operasjonen eventuelt fremlegges for departementet til
godkjenning. Etterretningstjenesten vedgikk at saken
ikke hadde vært tilstrekkelig utredet, og opplyste at
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den i ettertid gjennomgikk og utbedret de interne
rutinene for å sikre at slike forhold ivaretas ved fremtidige samarbeidsoperasjoner.
Ifølge EOS-utvalget illustrerte saken de praktiske
problemstillingene som oppstår når man forsøker å
koble to regelverk. Utvalget påpekte at når tjenestene
har overlappende oppgaver, slik som på kontraterrorfeltet, er det særlig viktig at de opererer strengt innenfor sine respektive rettsgrunnlag,535 og ba begge tjenester om å gjennomgå regelverket blant annet for å
vurdere om det var tilstrekkelig formålstjenlig og
klart.536 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba ved
behandlingen av årsmeldingen i 2007 regjeringen om
å foreta en gjennomgang og evaluering av relevante
regelverk.537 Dette resulterte blant annet i nye rutiner
for samarbeid mellom tjenestene.
I 2008 stilte EOS-utvalget spørsmål ved en forespørsel om informasjon fra Etterretningstjenesten til
PST, og ba om tjenestens syn på hvorvidt tjenesten
kan innhente informasjon fra PST om norske borgere
som oppholder seg på norsk territorium.538 Utvalget
ba også om at tjenesten forela spørsmålet for Forsvarsdepartementet. Ved avslutningen av saken sluttet utvalget seg til tjenestens og departementets oppfatning om at slik informasjonsinnhenting ikke
kunne anses som «å overvåke eller på annen fordekt
måte innhente informasjon, og at den informasjonsutvekslingen som fant sted i saken lå innenfor Etterretningstjenestens lovbestemte oppgaver.
I 2014 kritiserte EOS-utvalget Etterretningstjenesten for å ha overvåket en norsk borger på norsk
territorium i strid med e-loven § 4. Feilen skyldtes at
Etterretningstjenesten ikke hadde fulgt opp informasjon fra PST om at den norske borgeren hadde returnert til Norge.539 EOS-utvalget viste til at informasjonsflyten mellom tjenestene ikke syntes å ha fungert.
EOS-utvalget har oppgitt at utvalget fremover vil
følge med på problemstillingene som en delvis samlokalisering av tjenestenes ressurser gjennom etableringen av Felles kontraterrorsenter reiser, «på bakgrunn av blant annet vesensforskjellene mellom
PSTs og E-tjenestens regelverk og ansvarsområder,
og at tjenestene kun har anledning til å innhente
informasjon i medhold av eget rettsgrunnlag».540
Etter Evalueringsutvalgets syn dekker EOSutvalgets kontroll de sentrale sidene ved samarbeidet
mellom PST og Etterretningstjenesten, likevel slik at
intensiveringen av samarbeidet og dialogen mellom
tjenestene, både som resultat av den samfunnsmessige utviklingen og gjennom etableringen av Felles
535.
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kontraterrorsenter, må antas å stille kontrollen overfor nye utfordringer, særlig med hensyn til den praktiske gjennomføringen. Disse utfordringene er imidlertid ikke prinsipielt forskjellig fra den øvrige kontroll.
De problemstillingene som samarbeidet reiser vil
trolig bli enda mer aktuelle dersom det etableres et
såkalt digitalt grenseforsvar. Dette vil stille store
krav til den fremtidige utviklingen av kontrollen.
Kontrollen med det øvrige samarbeidet mellom
EOS-tjenestene synes fremdeles å ha et utviklingspotensial. Videre har FSA varslet at informasjonsutvekslingen med de andre EOS-tjenestene må forbedres fremover, for å sikre at beslutninger ikke tas
på sviktende grunnlag.541 Også samarbeidet mellom
EOS-tjenestene knyttet til cyberhendelser må antas å
øke fremover. Disse utviklingstrekkene vil stille økte
krav til EOS-utvalgets kontroll.
27.3. Kontrollens forebyggende effekt
Evalueringsutvalget har også vurdert om EOSutvalgets arbeid og rammebetingelser sørger for å
forebygge at krenkelser av individuelle rettigheter
finner sted, i tråd med EOS-kontrolloven § 2 første
ledd nr. 1.
Skauge-utvalget uttalte i forbindelse med opprettelsen av EOS-utvalget at «tilsyn aldri kan avdekke
enhver tenkelig uregelmessighet eller ethvert tvilsomt spørsmål straks etter at de har oppstått», men at
«verdien ligger i at det i det lange løp er påreknelig at
slike forhold kommer fram i dagen og i den forebyggende virkning som følger av det».542 Uttalelsen
understreker betydningen av kontrollens forebyggende effekt, men gir inntrykk av at effekten henger
nært sammen med risikoen for at krenkelser avdekkes, og dermed tjenestenes «frykt for å bli avslørt» av
EOS-utvalget. Uttalelsen må trolig leses i lys av de
historiske forhold og det klima som hersket ved
EOS-utvalgets opprettelse, et klima preget av mistro
til tjenestene og antakelig også mellom tjenestene og
kontrollorganet. Etter Evalueringsutvalgets syn er
det i dag mer naturlig å se på kontrollens forebyggende effekt som et resultat av et konstruktivt samspill mellom EOS-tjenestene og utvalget, som påvirkes både at utvalgets metodiske tilnærming, kommunikasjonen mellom utvalget og tjenestene og tjenestenes mekanismer for oppfølging og læring.
Hvorvidt kontrollen har en forebyggende effekt
kan vurderes med utgangspunkt i spørsmålet om
EOS-utvalget og EOS-tjenestene ivaretar behovet for
erfaringslæring. Erfaringslæring er å gi etterfølgende
kontroll en forebyggende effekt ved å trekke lærdom
av erfaringer med hva man har gjort feil til å unngå å

gjøre samme feil igjen.543 Erfaringslæring handler
ikke bare om å lære av enkeltstående hendelser, men
også om å se dem i sammenheng og avdekke uhensiktsmessige eller uheldige forutsetninger og rammebetingelser som bidrar til kritikkverdige forhold.544
Kontrollens forebyggende effekt – og EOS-tjenestenes mulighet til erfaringslæring – påvirkes først
og fremst av hvordan kontrollen innrettes, herunder
om den fokuserer på og er i stand til å avdekke eventuelle overordnede, generelle eller systematiske
krenkelser eller regelbrudd fra tjenestenes side, og
derved få betydning for tjenestens virksomhet utover
det konkrete regelbruddet som ble avdekket. Fremstillingen i kapittel 27.2 om ivaretakelse av individuelle rettigheter gir en rekke eksempler på at EOSutvalgets kontroll har fått konsekvenser utover den
enkelte krenkelse som er avdekket, for eksempel ved
at tjenestene har foretatt endringer i liknende saker,545
endret praksis eller rutiner,546 utviklet nye tekniske
løsninger,547 eller utviklet nytt eller endret gjeldende
regelverk.548
Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaker, se vedlegg 1, viser at 16 av 100 saker
resulterte i kritikk av tjenestene. I syv av de 16 fikk
kritikken konsekvenser utover den aktuelle saken.
Eksempler på slike konsekvenser var omdisponering
av personell og opprettelse av nye stillinger, gjennomgang av rutiner og endringer i saksbehandlingssystemer.
Undersøkelsen av saker EOS-utvalget har tatt opp
av eget tiltak viser at 48 prosent av sakene endte med
kritikk av de aktuelle tjenestene. I 71 prosent av disse
sakene ble det iverksatt tiltak som følge av kritikken.
Det vanligste tiltaket var praksisendringer (24 saker),
for eksempel innføring av nye saksbehandlingsrutiner, økt fokus på bestemte problemområder, endring
av interne retningslinjer eller intern opplæring eller
tilsyn. En stor andel av sakene som endte med kritikk
førte også til sletting av opplysninger om én eller
flere enkeltpersoner (henholdsvis fire og 12 saker). I
tillegg viser undersøkelsen at EOS-tjenestene, og da
særlig PST, ofte sletter opplysninger om enkeltperso543.
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NOU 1994:4 side 39.

Se en liknende definisjon i NOU 2009:12 side 184.
NOU 2009:12 side 186.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 14; EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 13.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 12 om
at PST tok grep for å styrke kvalitetssikring og bevissthet
rundt kravene til individuell vurdering og arbeidshypoteser,
og årsmelding 2013 side 17-18 om innføringen av rutine for
behandling av materiale fra kommunikasjonskontroll som er
undergitt særskilt vern.
Se blant annet EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 3-4;
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 5-6.
I tillegg har EOS-utvalget tatt initiativ til at ansatte i selskaper som er direkte involvert i bistand til EOS-tjenestene skal
sikkerhetsklareres, se EOS-utvalgets årsmelding 2012 og
Innst. 376 S (2012–2013) side 12.
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ner eller foretar andre grep i enkeltsaker, også i saker
som ikke ender med kritikk. Dette tyder på at eget tiltak-sakene gir et større bidrag til kontrollens forebyggende effekt enn klagesakene.
Undersøkelsen av eget tiltak-sakene viser imidlertid også at et stort flertall av sakene gjelder eller tar
utgangspunkt i enkeltsaker. Evalueringsutvalgets
inntrykk er at disse sjelden tar for seg en overordnet
problemstilling eller generelle fellestrekk mellom
enkeltsaker, se blant annet kapittel 27.1. Generelt om
kontrollen for mer om dette. Evalueringsutvalget har
derfor drøftet om EOS-utvalget i større grad burde
gjennomføre tema- eller prosjektbaserte undersøkelser, se kapittel 35.1 om kontrollmetodikk. Prosjektarbeid er en god arbeidsmåte for å tilrettelegge for erfaringslæring, ved at både kontrollorganet og kontrollobjektet gis anledning til å opparbeide seg mer detaljert kunnskap om særskilte saksområder eller tema,
ved at kontrollorganet vil kunne peke på risikoelementer i tjenestenes rutiner og virkemåte og ved å gi
kontrollobjektet et solid grunnlag for å vurdere
hvilke konsekvenser resultatene bør få for virksomheten. Erfaringslæring er en kontinuerlig prosess som
fordrer evaluering og vurdering av målsettinger, funn
og endringsmuligheter, og etter Evalueringsutvalgets
syn vil mer tema- eller prosjektbaserte undersøkelser,
og mer konsentrert befatning med enkeltsaker, kunne
frigjøre kapasitet både i utvalget og tjenestene til
overordnede drøftelser og vurderinger.
En forutsetning for kontrollvirksomhetens forebyggende effekt er også at tjenestene har en respekt
for EOS-utvalgets kontroll som gjør at den vil lære av
den kritikken utvalget kommer med og innrette seg
for å unngå slik kritikk i fremtiden. Samtlige EOStjenester har, overfor Evalueringsutvalget, gitt
uttrykk for respekt for EOS-utvalgets kontrollarbeid.
Tjenestene ser på kontrollen som et gode, noe som
bidrar til å skjerpe dem og som er avgjørende for å
opprettholde samfunnets tillit til tjenestenes arbeid.
For eksempel har PST pekt på at utvalgets kontroll
bidrar til at viktige problemstillinger avklares internt
eller med departementet, og NSM har vist til at EOSutvalgets kontroll har hatt betydning for praksis og
regelverksutvikling på personellsikkerhetsområdet.
Også EOS-utvalget har opplyst til Evalueringsutvalget at det opplever at tjenestene respekterer utvalgets
oppgave, innretter arbeidet sitt etter kontrollen, ikke
liker å bli omtalt i utvalgets årsmelding og lærer av
sine feil. Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker
som EOS-utvalget har behandlet av eget tiltak, se
vedlegg 2, underbygger at EOS-tjenestene i hovedsak respekterer EOS-utvalgets kontroll og avgjørelser. Ikke i noen av sakene motsatte tjenestene seg
EOS-utvalgets innsynsrett, og i hele 83 av de totalt
100 sakene som er omfattet av undersøkelsen
uttrykte tjenestene, eksplisitt eller implisitt, enighet
med utvalgets konklusjoner.
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Denne innstillingen er, etter Evalueringsutvalgets
syn, et godt og nødvendig utgangspunkt for at kontrollen skal ha den ønskede forebyggende effekten.
Evalueringsutvalget vil understreke at det er lederne
av EOS-tjenestenes ansvar å sørge for at slike holdninger gjennomsyrer alle nivå og ledd i organisasjonen.
Det er en fare for at et kontrollobjekts respekt for
kontrolløren kan bli så stor at det får negative effekter
for den kontrollerte virksomheten. Det er en glidende
overgang mellom kontrollens forebyggende effekt og
det som kan kalles en uheldig «forsiktighetskultur», i
den forstand at tjenesten blir så redd for å begå feil at
de lar være å ta grep som burde vært tatt. I kapittel 28
om EOS-utvalgets iakttakelse av hensynet til rikets
sikkerhet mv. har Evalueringsutvalget redegjort for
bakgrunnen for dette begrepet, og at utvalget ikke har
avdekket eksempler på at EOS-utvalgets kontroll har
hatt noen uheldig begrensende effekt på tjenestenes
virksomhet.
Derimot har både EOS-utvalget og enkelte av
EOS-tjenestene gitt uttrykk for at tjenestene, de
senere årene, i større grad har gått i dialog om og
utfordret EOS-utvalgets synspunkter og kritikk.
Dette behøver, etter Evalueringsutvalgets syn, ikke å
være noe negativt. Konstruktive diskusjoner kan
bidra til kvalitet både i kontrollen og dens effekter på
tjenestenes virksomhet. Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker EOS-utvalget har behandlet av eget
tiltak, se vedlegg 2, viser at tjenestene uttrykte uenighet med utvalgets konklusjoner i ti av de 100 undersøkte sakene. Alle de ti sakene endte med kritikk av
tjenestene. Undersøkelsen tyder imidlertid også på at
det varierer hvorvidt uenighetene blir avklart. Evalueringsutvalget understreker at dersom dialogene
ikke resulterer i enighet mellom utvalg og tjenestene
eller departementene, eller spørsmålene ikke blir
avklart på annen måte, er det viktig at dette kommuniseres tydelig til EOS-utvalget og at utvalget informerer Stortinget om uenigheten. Det finnes enkelte
eksempler fra nyere tid på at tjenestene har unnlatt å
følge opp uttalelser fra EOS-utvalget (og Stortinget)
uten å informere utvalget om dette. Årsaken har vært
at tjenestene var uenige med utvalget.549
Kontrollens forebyggende effekt avhenger videre
av EOS-utvalgets evne til å kommunisere eventuell
kritikk av tjenestene på en konstruktiv måte, som gir
tjenestene en forståelse for kritikkens betydning
utover den enkelte sak, og derved grunnlag for erfaringslæring. Selv om enkeltsaker må løses separat,
549.

I 2014 avdekket EOS-utvalget at en tidligere varslet praksisomlegging knyttet til femårsregelen likevel ikke var gjennomført av PST. Utvalget fant dette oppsiktsvekkende, og
bemerket at det forventer å bli informert når tjenesten ikke
vil følge opp forhold som er kritisert av utvalget og som er
meddelt til Stortinget i årsmeldingen, se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 14.
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bør EOS-utvalget gjennom sine uttalelser bidra til å
løfte problemstillingene opp på et generelt nivå som
kan gi økt kunnskap og også klargjøre om det bør
gjøres endringer i instrukser eller annet regelverk.550
Når det i 71 prosent av de eget tiltak-sakene som
resulterer i kritikk ble iverksatt tiltak som følge av
kritikken, kan dette tyde på at EOS-utvalget generelt
er gode til å kommunisere kritikken på en konstruktiv
måte. Enkelte av EOS-tjenestene har imidlertid
påpekt overfor Evalueringsutvalget at når EOSutvalgets kontroll i stor grad tar utgangspunkt i og
gjelder enkeltsaker, til enhver tid omfatter mange
slike saker og utvalget i tillegg går svært grundig inn
i hver sak, er det krevende for tjenestene å følge opp
kritikken på en god og systematisk måte. Når det
apparatet i tjenestene som betjener utvalget har mye
å gjøre, blir det ofte liten tid til å følge opp kritikken
i etterkant. Evalueringsutvalget vil understreke at
EOS-tjenestenes ledelse har ansvar for å sette av nok
ressurser til å følge opp EOS-utvalgets kritikk i et
forebyggende perspektiv, men mener at dersom
EOS-utvalget følger Evalueringsutvalgets forslag om
å gjennomføre flere tema- eller prosjektbaserte
undersøkelser, se kapittel 35.1 om kontrollmetodikk,
vil det gjøre både EOS-utvalgets kontroll og kritikk
mer fokusert og dermed enklere for tjenestene og
implementere i et læringsperspektiv.
Den forebyggende effekten avhenger i enda større
grad av EOS-tjenestenes evne til og systemer for å
lære av EOS-utvalgets kritikk. Den høye andelen av
saker med kritikk som fører til tiltak i tjenestene kan
også tyde på at tjenestene har gode mekanismer for
oppfølging og erfaringslæring. Likevel er det på det
rene at EOS-utvalgets kontroll har avdekket at kritikk
i enkeltsaker ikke nødvendigvis er til hinder for at
samme feil begås igjen, men at mange feil gjentar seg
over tid. Særlig i PST synes dette å være et problem.
Tjenesten har gjentatte ganger vært kritisert for
eksempel for oppbevaring av personopplysninger
utenfor arkiver og registre, mangler ved begrunnelsen knyttet til enkeltregistreringer og andre sider ved
behandlingen av personopplysninger i arkiver, registre og systemer. Selv om PST registrerer og lagrer et
høyt antall personopplysninger per år, og det er
naturlig at feil oppstår, synes dette å være eksempler
på strukturelle problemer heller enn enkeltfeil. Det
kan synes som om avvik påtales og rettes som enkeltstående hendelser, men uten den nødvendige organisatorisk lærende effekt som fører til varig endring.
Dette kan, som nevnt, ha sammenheng med kontrollens fokus på enkeltsaker og de ressurser tjenestene
bruker på den løpende oppfølgingen av dagens kontrollregime. Det kan imidlertid også skyldes forhold
internt i PST.

Videre er det på det rene at EOS-utvalgets kritikk
av saksbehandling og saksbehandlingstid i sikkerhetsklareringssaker ikke er fulgt opp av myndighetene på en måte som har gjort at problemene er løst. I
tillegg til å kritisere NSM og FSA for dette, har EOSutvalget også kritisert deres oppfølging av utvalgets
kritikk på dette området, blant annet ved å påpeke at
det «til stadighet» ikke følges opp på tilfredsstillende
måte.551 Til dette har kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalt at «det er uakseptabelt at FSA ikke forholder seg til de påpekningene EOS-utvalget kommer
med» og la til grunn at forsvarsministeren uten videre
opphold ville sørge for at FSAs praksis på klareringsområdet bringes i samsvar med gjeldende regelverk.
NSMs og FSAs manglende evne til å følge opp denne
kritikken skyldes imidlertid neppe bare manglende
vilje og systemer for erfaringslæring, men gjennomgående og strukturelle problemer på dette forvaltningsområdet som helhet.
EOS-utvalget har opplyst til Evalueringsutvalget
at det ikke har noen faste rutiner for oppfølging av
kritikk som rettes mot tjenestene, eller noen systematiske oversikt over hvordan utvalgets uttalelser
behandles der. Ved avslutningen av saker med kritikk ber utvalget imidlertid som regel om å bli holdt
orientert om tjenestenes videre arbeid på området
eller liknende, og dette vil følges opp i den aktuelle
saken. Evalueringsutvalgets inntrykk er at slike forespørsler som hovedregel følges opp av EOS-tjenestene eller utvalget.
Den forebyggende effekten av EOS-utvalgets
kontroll vil også påvirkes av utvalgets egen evne til
erfaringslæring og utvikling. EOS-utvalget har opplyst at de årlig gjennomfører intern evaluering av sin
årsplan for inspeksjoner, basert på egne erfaringer
samt tilbakemeldinger fra Stortinget. I tillegg foretar
utvalget løpende vurderinger av egne arbeidsmetoder, blant annet på grunnlag av utviklingen i tjenestenes arbeid og metoder, den teknologiske utviklingen
samt endringer i de juridiske rammene for tjenestene.
Utover en overordnet plan for kontrollvirksomheten
gjennom utarbeidelse av en årsplan og et årsprogram,
har utvalget imidlertid ingen skriftlig strategi eller
virksomhetsplan. Utvalget har heller aldri gjennomført noen helhetlig systematisering av eget arbeid
eller evaluering av egen virksomhet, utover den tilbakemelding som ble gitt Stortinget i forbindelse med
evalueringen i 2000–2001.552 Overfor Evalueringsutvalget har EOS-utvalget vist til at EOS-kontrolloven
og -instruksen legger så vidt sterke føringer for EOSutvalgets virksomhet at det er lite rom for utvikling
av en egen strategi. Etter Evalueringsutvalgets syn
bør EOS-utvalget likevel prioritere arbeid med strategiutforming og strategisk forankring av kontroll551.

550.

NOU 2009:12 side 186.

552.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 26.
Se kapittel 1 for mer om denne.

Dokument 16 – 2015–2016
virksomheten, se kapittel 35.5 om strategisk orientering. Dersom Evalueringsutvalgets forslag om reduksjon av antallet obligatoriske inspeksjoner følges
opp, burde EOS-utvalget ha kapasitet til dette.
27.4. Ivaretakelse av samfunnsmessige interesser
Ifølge EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 2 skal
EOS-utvalget påse at EOS-tjenestenes virksomhet
«ikke utilbørlig skader samfunnslivet». Forarbeidene
fremhevet særlig hensynet til den alminnelige
menings- og ytringsfrihet som beskyttelsesverdige
verdier.553 I dag kan det være naturlig å nevne hensynet til religionsfrihet og forbudet mot diskriminering
i samme åndedrag.
Evalueringsutvalgets undersøkelser viser at EOSutvalget bare har behandlet et fåtall saker som eksplisitt gjelder samfunnsmessige interesser som ytrings-,
menings- og religionsfrihet. Av de klagesakene som
er omfattet av Evalueringsutvalgets klagesaksundersøkelse, se vedlegg 1, var det bare én som gjaldt ivaretakelse av samfunnsmessige interesser, og denne
resulterte ikke i kritikk av den aktuelle tjenesten.
Blant de sakene som omfattes av Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som ble tatt opp av eget
tiltak, var det bare én sak som eksplisitt gjaldt ivaretakelse av samfunnsmessige interesser, og heller ikke
denne resulterte i kritikk. Undersøkelsen omfatter
imidlertid ikke EOS-utvalgets undersøkelse av PSTs
registreringer av to muslimske miljø, se mer om
denne saken nedenfor.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger viser imidlertid at EOS-utvalget ved flere anledninger har behandlet saker eller
kommet med uttalelser som adresserer EOS-tjenestenes forhold til bredere samfunnsmessige interesser.
Blant disse finnes det flere som gjelder forholdet
til pressen, og som setter fokus på hensynene til
presse- og ytringsfrihet og til kildevern.
I 2001 kritiserte EOS-utvalget, på bakgrunn av en
klage fra journalist Stein Viksveen, Stavanger Aftenblad m.fl. og Norsk Redaktørforening, daværende
Politiets overvåkingstjeneste for prosessen rundt og
behandlingen av beslag av Viksveens journalistiske
materiale. Utvalget uttalte blant annet:554
«Sammenfatningsvis er det utvalgets vurdering at
PST ikke var seg tilstrekkelig bevisst betydningen av
at man gikk inn i en sak som måtte reise problemstillinger i forhold til journalisters og presseorganers rett
til kildebeskyttelse. Det var et dramatisk skritt å avbryte foreldelsesfristen ved å ransake et korrespondentkontor. Når man bestemte seg for å gå frem på
den måten, burde slike problemstillinger ha vært
nærmere utredet på forhånd.
…
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Utvalget vil tilføye at det er hensynet til vern om
kilden som er den egentlige begrunnelsen for særreglene. Arkivene til en veletablert utenrikskorrespondent kunne meget vel tenkes å inneholde opplysninger om svært sensitive kilder. Man kan få inntrykk
av at dette særlige vernehensynet ikke har hatt vesentlig betydning for PSTs vurderinger og handlemåte i saken.»
I 2002 kritiserte EOS-utvalget, på bakgrunn av en
klage fra journalistforeningen Barents Press International og Norsk Journalistlag, PST for innhentingen
av deltakerlisten for en konferanse avholdt av
Barents Press International.555
I 2012 behandlet EOS-utvalget en klage fremsatt
av to journalister, der det blant annet ble hevdet at
Hærens etterretningsbataljon hadde laget en «analyse
av [de to klagerne] ... og deres journalistiske virksomhet» og at det fantes «mapper som ligger inne på
det hemmelige nettet» til bataljonen.556 Utvalget
gjennomførte på denne bakgrunn en uanmeldt
inspeksjon av etterretningsbataljonen, som viste at
det ikke var foretatt noen analyse av klagerne og/eller
deres journalistiske virksomhet. Etterretningsbataljonen hadde imidlertid lagret noe informasjon om klagerne i datanettverket, herunder navn, bilde, utdanning og arbeidshistorikk. Denne informasjonen var
hentet fra publiserte nyhetsartikler. Utvalget kritiserte etterretningsbataljonen for å ha behandlet opplysningene om journalistene uten rettslig grunnlag og
i strid med personopplysningsloven. Deretter uttalte
utvalget:557
«Utvalget vil understreke at pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk og nyter et sterkt vern gjennom blant annet
ytringsfriheten og pressefriheten. Det er svært uheldig om man på bakgrunn av sin journalistiske virksomhet behandles i systemene til de hemmelige tjenestene uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det.»
Ved behandlingen av årsmeldingen for 2012
uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at det ikke
er akseptabelt at personopplysninger registreres i
strid med regelverket, og at det fremsto som særlig
uakseptabelt at etterretningsbataljonen hadde registrert opplysninger om konkrete journalister på bakgrunn av deres journalistiske arbeid.558 Komiteen
presiserte at slik registrering svekker tilliten til EOStjenestene, og understreket behovet for nødvendig
årvåkenhet for å unngå tilsvarende uheldige saker for
fremtiden.
Senere mottok EOS-utvalget klager fra fem av de
ni journalistene etterretningsbataljonen hadde
behandlet opplysninger om, om det samme forhol555.
556.

553.
554.

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.
EOS-utvalgets årsmelding 2001 side 9.

557.
558.

EOS-utvalgets årsmelding 2002 side 9.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 34.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 34.
Innst. 376 S (2012–2013) side 13.
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det.559 På denne bakgrunn besluttet utvalget etter en
konkret vurdering å fravike sin taushetsplikt i saken,
og underrettet også de øvrige fire journalistene.
Utvalget mottok etter dette tre nye klager mot etterretningsbataljonen, noe som resulterte i en uanmeldt
inspeksjon av bataljonen i mai 2013. I tillegg gjennomførte utvalgets sekretariat en uanmeldt undersøkelse i Setermoen leir i september 2013, og det ble
også gjennomført en uanmeldt inspeksjon av Etterretningstjenesten i august 2013. Utvalget fant i sine
undersøkelser ingen holdepunkter for at det var
begått ytterligere ulovlige eller kritikkverdige forhold verken fra etterretningsbataljonens eller Etterretningstjenestens side.
EOS-utvalget har i hele eksistensperioden hatt
fokus på PSTs praktisering av forbudet mot behandling av opplysninger alene på bakgrunn av personens
etnisitet eller nasjonale bakgrunn, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om helsemessige eller seksuelle forhold som tidligere fulgte av PST-instruksen
§ 15. I dag er denne bestemmelsen videreført i politiregisterloven § 7 i form av et krav om at behandling
av personopplysninger om nasjonal eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om
helsemessige eller seksuelle forhold bare kan finne
sted dersom det er strengt nødvendig ut fra formålet
med behandlingen. Bestemmelsen illustrerer at det er
nær sammenheng mellom ivaretakelsen av individuelle rettigheter og samfunnsmessige interesser.
Selv om brudd på bestemmelsen primært rammer
enkeltpersonene som får sine rettigheter krenket, er
for eksempel politisk og religiøs frihet sentrale verdier i et fritt demokratisk samfunn.
I årsmeldingen for 2005 omtalte utvalget en sak
der PST hadde registrert seks personer i sitt arbeidsregister på grunnlag av uttalelser i media som oppfordret til å gi støtte til opposisjonsgrupper som også
benyttet voldelige midler og terroraksjoner i motstand mot regimet i en stat.560 Etter EOS-utvalgets
oppfatning ga uttalelsene inntrykk av bevissthet om
skillet mellom humanitær bistand og bistand til den
operative motstandskampen, og syntes å være
begrenset til humanitær bistand. Da saken ble tatt
opp, besluttet tjenesten å slette registreringene. I det
avsluttende brevet til PST uttalte utvalget blant
annet:
«Registrering av politiske ytringer eller erklæringer vil alltid reise spørsmål i forhold til sentrale demokratiske verdier. Det må kunne stilles strenge krav
til oppmerksomhet og bevissthet omkring slike problemstillinger hos en tjeneste som har ansvar for å gå

opp grensen mellom den politiske ytringsfriheten og
straffbar støttevirksomhet til terrorgrupper.»
Det stilte deretter spørsmål om PST burde vurdere å innføre retningslinjer for behandling av saker
som reiser spørsmål knyttet til registrering på politisk
grunnlag.
Som beskrevet i kapittel 27.2 om ivaretakelse av
individuelle rettigheter, undersøkte EOS-utvalget i
2009 og 2010 PSTs praksis knyttet til forbudet mot
behandling av opplysninger alene på bakgrunn av
personens etnisitet eller nasjonale bakgrunn, politisk,
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om helsemessige eller
seksuelle forhold.561 I den forbindelse uttalte EOSutvalget at PSTs forebyggende arbeid innenfor fagfeltet kontraekstremisme kan reise prinsipielle spørsmål om grensen mot blant annet legitim politisk og
religiøs virksomhet.562 Utvalget ba PST redegjøre for
blant annet hva som skal til for at tjenesten kan
behandle opplysninger om slike forhold og hvilken
grad av tilknytning til voldelige organisasjoner eller
som kan legitimere behandling av slike opplysninger.
Utvalget fant PSTs presiseringer i saken nyttige, men
kritiserte tjenesten for i flere konkrete tilfelle å ha
behandlet opplysninger i strid med forbudet.563
Denne kritikken var bakgrunnen for utvalgets
iverksettelse av eget tiltak av en prosjektundersøkelse, der utvalget blant annet så på om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer var i
strid med forbudet mot overvåking kun på bakgrunn
av personers nasjonalitet eller politiske og religiøse
overbevisning.564 I den forbindelse påpekte utvalget
at dette forbudet må sees på bakgrunn av de grunnlovfestede rettighetene om religions- og organisasjonsfrihet, som innebærer at alle personer står fritt til
å praktisere og gi uttrykk for sin overbevisning uten
utilbørlig innblanding fra myndighetenes side. EOSutvalget presiserte forholdet mellom det ovennevnte
forbudet og de generelle kravene til PSTs registrering
av opplysninger, og konkluderte med at tjenesten ved
flere tilfelle hadde behandlet opplysninger om praktiseringen av religiøs overbevisning eller utøvelse av
religion i en i utgangspunktet lovlig religiøs forsamling, som fremsto som unødvendige eller irrelevante.565 Det fant også en rekke eksempler på at PST
hadde behandlet opplysninger om enkeltpersoner kun
561.

562.
563.

559.
560.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 44–45.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 9.

564.

Forbudet fulgte den gang av PST-instruksen § 15, men er i
dag videreført i politiregisterloven § 7 i form av et krav om
at behandling av personopplysninger om nasjonal eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørighet eller opplysninger om helsemessige eller seksuelle forhold bare kan finne sted dersom
det er strengt nødvendig ut fra formålet med behandlingen.
EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 12.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 11–12.
Særskilt melding 4. juni 2013 om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljø.
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på bakgrunn av hva som var kjent om deres religiøse
overbevisning, i strid med forbudet i PST-instruksen
§ 15. I de avsluttende merknadene opplyste utvalget
at det hadde bedt PST å vurdere å rette større oppmerksomhet mot en felles ensartet praksis for
behandling blant annet av opplysninger om nasjonalitet eller politisk eller religiøs overbevisning.
Også forbudet mot diskriminering og usaklig forskjellsbehandling er, på ulike måter, tema i EOSutvalgets kontrollvirksomhet. Blant annet tar utvalget stikkprøver av positive klareringsavgjørelser for
å vurdere positive og negative avgjørelser opp mot
hverandre ut fra prinsippet om likebehandling.566 Et
eksempel på dette finnes også i EOS-utvalgets årsmelding for 2004, der utvalget blant annet uttalte at
det er «en utfordring som krever både bevissthet og
kunnskaper, å stille de samme krav til grundighet og
kritisk innstilling hva enten undersøkelsene gjelder
personer av utenlandsk opprinnelse eller etniske
nordmenn».567 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
sluttet seg til denne understrekningen ved behandlingen av årsmeldingen. 568
EOS-utvalget ivaretar også hensynene til åpenhet
og innsyn gjennom behandlingen av klager over
EOS-tjenestenes avslag på innsyn eller utlevering av
opplysninger fra tjenestenes virksomhet. Evalueringsutvalgets undersøkelse av EOS-utvalgets klagesaksbehandling viser at ti av de 100 klagesakene som
var omfattet av undersøkelsen, gjaldt innsyn i tjenestenes dokumenter eller utlevering av opplysninger,
og av disse resulterte to saker i kritikk av tjenesten.
Undersøkelsen av saker som EOS-utvalget har tatt
opp av eget tiltak viser at to av 100 saker gjaldt spørsmål om innsyn i tjenestenes dokumenter eller utlevering av opplysninger, og begge disse endte med kritikk av den aktuelle tjenesten. Evalueringsutvalgets
gjennomgang av EOS-utvalgets årsmeldinger tyder
på at utvalget har hatt et jevnt fokus på praktiseringen
av regelverket om gradering av og innsyn i PSTs
opplysninger. Temaet er redegjort for i samtlige årsmeldinger for årene 2006 til 2014.569 Et viktig spørsmål for EOS-utvalget de senere årene har vært om
den enkelte bør gis en lovfestet mulighet til innsyn i
eventuelle opplysninger eldre enn 30 år som er registrert om vedkommende hos PST, alternativt informasjon om at det ikke var registrert noe om vedkom565.

566.
567.
568.
569.

Særskilt melding 4. juni 2013 om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljø side 20.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 20.
EOS-utvalgets årsmelding 2004 side 4.
Innst. S. nr. 177 (2004–2005) side 4.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2006 side 4, EOS-utvalgets
årsmelding 2007 side 8-9; EOS-utvalgets årsmelding 2008
side 13-17; EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 15-15;
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 16-20; EOS-utvalgets
årsmelding 2011 side 15-16; EOS-utvalgets årsmelding
2012 side 17-18; EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 2022; EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 16.
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mende, så fremt dette ikke skader hensynet til rikets
sikkerhet eller PSTs virksomhet. Utvalget tok spørsmålet opp med Justisdepartementet i 2009 og 2010. I
2013 fikk EOS-utvalget, etter en rekke purringer,
svar fra departementet om at det ikke ville foreslås
lovregulering av retten til innsyn i eldre opplysninger
i PST. Justisdepartementet viste til at en bekreftelse
overfor alle som ikke er registrert om at det i dag ikke
finnes opplysninger om dem i PSTs registre implisitt
innebærer at alle som ikke får en slik bekreftelse faktisk er registrert. EOS-utvalget tok dette til orientering, men uttrykte at det vanskelig kan se at slike
opplysninger skal være sikkerhetsgraderte, med henvisning til hovedregelen om at gradering senest skal
bortfalle etter 30 år. Utvalget orienterte Stortinget om
at det ikke kom lenger i arbeidet knyttet til innsyn i
eldre opplysninger. I kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling ved behandlingen av utvalgets årsmelding for 2013, ba et mindretall om at regjeringen
fremlegger et forslag for Stortinget om en permanent
innsynsordning.570 Forslaget fikk imidlertid ikke flertall i Stortinget. I årsmeldingen for 2014 opplyste
utvalget at PST i flere tilfelle hadde avgradert og gitt
innsyn i opplysninger eldre enn 30 år. Utvalget
uttalte at dette nettopp illustrerer at innsyn kan og bør
gis i enkelte tilfelle, at det er vanskelig å se argumenter for at vilkår og relevante skjønnsmomenter for et
slikt innsyn skal overlates til forvaltningspraksis og
at en lovforankring av kriteriene for å gi innsyn vil
sikre forutsigbarhet og hindre vilkårlighet. EOSutvalget har også tatt opp spørsmål om åpenhet med
Etterretningstjenesten, og et eksempel på dette er dialogen knyttet til Etterretningstjenestens retningslinjer
for utlevering av personopplysninger til utenlandske
samarbeidende tjenester. Retningslinjene var opprinnelig gradert BEGRENSET, men i årsmeldingen for
2011 uttalte utvalget at offentlighetshensynet tilsier
at slike bestemmelser er ugraderte, og at det kan stilles spørsmål om slike bestemmelser heller burde
fremgå av e-loven og/eller e-instruksen. På bakgrunn
av omtalen utferdiget Etterretningstjenesten, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, ovennevnte ugraderte utfyllende retningslinjer.
Evalueringen viser altså at EOS-utvalget bare har
behandlet et fåtall saker som alene gjelder samfunnsmessige interesser, men at utvalget uttaler seg om en
rekke saker der individuelle interesser med stor samfunnsmessig betydning står sentralt. Evalueringen
tyder på at EOS-utvalget i enda større grad kan fremheve dette samspillet mellom individuelle og samfunnsmessige interesser i de sakene det undersøker
og den kritikken som gis. Videre bør de samfunnsmessige verdiene kunne komme enda tydeligere fram
dersom EOS-utvalget i større grad anvender en temabasert tilnærming til kontrollvirksomheten, for
570.

Innst. 225 S (2013–2014) side 16-17.
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eksempel ved at risikoen for skade på slike verdier
vektlegges ved avgjørelsen av hvilke tema som skal
tas opp, se kapittel 35.1 for mer om Evalueringsutvalgets syn på dette.
EOS-utvalget har overfor Evalueringsutvalget
gitt uttrykk for en viss usikkerhet om hva som ligger
i målsettingen i EOS-kontrolloven § 2 nr. 2 om at
utvalget i sin kontroll skal påse at EOS-tjenestenes
virksomhet «ikke utilbørlig skader samfunnslivet»,
og særlig hva den innebærer utover at EOS-utvalget
skal avdekke og forebygge krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, og påse at tjenestene respekterer
menneskerettighetene. Evalueringsutvalget har vurdert om ordlyden i EOS-kontrolloven § 2 nr. 2 bør
endres, for tydeligere å reflektere EOS-utvalgets
oppgave med å ivareta samfunnsmessige interesser,
se kapittel 33 om kontrollformålene.
27.5. Kontrollens tillitsskapende effekt
Ifølge EOS-loven § 2 første ledd nr. 3 skal EOSutvalget «påse at virksomheten holdes innen rammen
av lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett», altså at tjenestene ikke bryter noen
av de regler de er underlagt i sin virksomhet.
Redegjørelsen i kapitlene 27.2. har vist at EOSutvalgets arbeid med å avdekke og forebygge individuelle krenkelser innebærer en grundig kontroll med
at tjenestene overholder de regler som gjelder for
virksomhetene. Også kontroll- og konstitusjonskomiteens vurdering har regelmessig vært at EOSutvalgets kontroll bidrar til å sikre at EOS-tjenestene
opererer innenfor lov og instruks.571
Målsettingen i EOS-loven § 2 første ledd nr. 3 gir
ifølge forarbeidene uttrykk for et mer allment behov,
utover hensynet til de som rammes av det konkrete
regelbruddet.572 Målsettingen rommer også «hensynet til å skape tillit til at virksomhet som den alminnelige opinion ikke har fullt innsyn i, holdes innen
rammen av fastsatte grenser».573 Å skape tillitt til at
EOS-tjenestene følger lover og regler må anses som
et viktig formål med EOS-utvalgets kontroll, og Evalueringsutvalget har derfor vurdert hvorvidt kontrollen har en slik tillitskapende effekt.
Befolkningens tillit til EOS-tjenestene avhenger
først og fremst av tjenestene selv. EOS-utvalgets
kontroll kan bare bidra til å styrke tilliten til tjenestene dersom det ikke regelmessig avdekkes alvorlige
regelbrudd. Videre er EOS-utvalget tydelige på at det
uansett aldri kan garantere at det ikke skjer regelbrudd i tjenestene. Sammenlikner man omfanget av
kontrollen med omfanget av tjenestenes virksomhet,
er dette helt naturlig. EOS-utvalget verken kan eller
bør tillegges rollen som garantist for tjenestenes virk571.
572.
573.

Se for eksempel Innst. 376 S (2012–2013) side 3.
NOU 1994:4 side 61.
NOU 1994:4 side 52.

somhet. Det konstitusjonelle og parlamentariske
ansvaret for at tjenestene overholder regelverket tilligger den ansvarlige statsråden, og primært er det
dennes ansvar å sørge for at det samlede kontrollsystemet er tilstrekkelig til å sikre at tjenestene ivaretar
sine oppgaver på en god måte og ikke misbruker sine
fullmakter.
Når det er sagt, er EOS-utvalget en viktig del av
det samlede kontrollsystemet tjenestene er underlagt.
Utvalget bidrar, gjennom kvaliteten i den kontrollen
som gjennomføres, til å styrke tilliten til tjenestenes
virksomhet. Evalueringen viser at EOS-utvalget hittil
har gitt vesentlige bidrag til ivaretakelsen av individuelle og samfunnsmessige interesser på dette området, og Evalueringsutvalgets forslag tar sikte på å
høyne kvaliteten ytterligere. Videre vil tilliten til
EOS-utvalgets kontroll, og dermed til tjenestenes
virksomhet, kunne påvirkes av utvalgets sammensetning. Evalueringsutvalget har drøftet dette nærmere i
kapittel 37.3 nedenfor.
Dessuten er EOS-utvalget et verktøy for å få
avklart anklager mot EOS-tjenestene om ulovlig
virksomhet som fremmes i media eller den offentlige
debatten for øvrig. Evalueringsutvalgets undersøkelser av saker som EOS-utvalget har tatt opp av eget tiltak, viser at 8,4 prosent av sakene hadde medieoppslag som utgangspunkt. Det finnes flere eksempler på
slike saker fra de senere årene, herunder to undersøkelser som resulterte i særskilte meldinger til Stortinget, nemlig undersøkelsen av påstander om politisk
overvåking og PSTs bruk av en bestemt person som
kilde,574 og undersøkelsen av overvåking av norske
borgere foretatt av gruppen Surveillance Detection
Unit (SDU).575 Av årsmeldingene for 2014 fremgår
det også at EOS-utvalget hadde påbegynt undersøkelser av enkelte sider ved PSTs terrorvarsel sommeren 2014 og anførsler om bruk av falske basestasjoner i Oslo sentrum. I slike tilfelle vil EOS-utvalget
kunne gjennomføre en uavhengig og fullstendig kontroll av om anklagene som fremsettes er riktige. I
denne sammenheng bidrar utvalget til opprettholdelsen av tilliten til EOS-tjenestene ved å avklare om det
har skjedd noe ulovlig, i stedet for at slike anklager
blir stående ubesvarte. Samtidig er det avgjørende for
tilliten til utvalgets kontroll at det ikke oppfattes som
de «løper medias ærend». Enkelte av EOS-tjenestene
har også påpekt at det brukes mye tid, både under
inspeksjoner og ellers, på å orientere EOS-utvalget
om saker som har vært fremme i media. Her må EOSutvalget finne en balanse mellom saker som fortjener
574.

575.

EOS-utvalgets særskilte melding om undersøkelse av påstander om politisk overvåking og bruk av Christian Høibø
som kilde.
Særskilt melding til Stortinget om overvåking av norske
borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection
Unit (SDU), Dokument 7:1 S (2010–2011).
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nærmere undersøkelse og saker som kan legges til
side.
EOS-utvalgets bidrag til å styrke tilliten til EOStjenestene har også nær sammenheng med EOSutvalgets evne til å formidle budskapet om kontrollen
til befolkningen. Evalueringsutvalget har derfor vurdert EOS-utvalgets kommunikasjon med offentligheten.
EOS-utvalgets balansering av hensynet til åpenhet mot tjenestenes behov for hemmelighold var et
viktig tema i møtet mellom Evalueringsutvalget og
representanter fra Pressens offentlighetsutvalg.
Generelt ga representantene uttrykk for at utvalget
burde praktisere en enda større grad av åpenhet, og at
dette både vil styrke rettssikkerheten og tilliten til tjenestene.
Dette er imidlertid et krevende tema, der mange
hensyn må ivaretas. På den ene side tilsier befolkningens informasjonsbehov, prinsipper om åpenhet og
gjennomsiktighet og målsettingen om å styrke EOStjenestenes tillit i befolkningen at EOS-utvalget er så
åpne som mulig om kontrollen og de funn som gjøres
og ikke gjøres, se kapittel 8. På den annen side må
store deler av EOS-tjenestenes virksomhet nødvendigvis holdes hemmelig for at tjenestene skal kunne
ivareta samfunnets og enkeltpersoners trygghet, se
kapittel 6. I henhold til mandatet, har Evalueringsutvalget drøftet i hvilken grad forvaltningens rett til å ta
den endelige avgjørelsen om innsyn har representert
et hinder for EOS-utvalgets arbeid i kapittel 40.
I praksis skjer EOS-utvalgets kommunikasjon
med offentligheten først og fremst gjennom utvalgets
rapportering til Stortinget.
I forkant av offentliggjøringen av EOS-utvalgets
meldinger får EOS-tjenestene oversendt et utkast, for
blant annet å kontrollere om meldingene inneholder
gradert informasjon. Evalueringsutvalget har gjennomgått korrespondanse knyttet til årsmeldingene
for de siste årene, og gjennomgangen viser at EOStjenestene sjelden anfører at meldingsutkastet inneholder gradert informasjon. Dette kan tyde på at
EOS-utvalget kan være mer offensive, og gå noe lenger i sin beskrivelse av kontrollen og den kritikk som
gis.
Evalueringsutvalgets undersøkelser viser imidlertid at EOS-utvalgets årsmeldinger formidler all
vesentlig kritikk som EOS-utvalget har uttrykt overfor EOS-tjenestene.576 Etter Evalueringsutvalgets syn
er det viktig at EOS-utvalget opprettholder en praksis
der det opplyses om all kritikk mot tjenestene i utvalgets meldinger, slik at både Stortinget og befolknin576.

Klagesaksundersøkelsen i vedlegg 1 viser at alle klagesaker
som resulterte i kritikk ble omtalt i årsmeldingen, mens undersøkelsen av eget tiltak-saker i vedlegg 2 viser at samtlige
saker der tjenestene ble uttrykkelig kritisert ble omtalt i årsmeldingen, samt 15 av de 22 sakene der utvalget kom med
bemerkninger til tjenestene.

119

gen for øvrig kan ha tillit til at utvalget ikke har
avdekket kritikkverdige forhold i tjenestene som det
ikke opplyses om. Denne praksisen må imidlertid
holdes opp mot ønsket om at årsmeldingene ikke blir
for omfattende eller kompliserte, se kapittel 38.2 om
utvalgets meldinger for mer om dette.
EOS-utvalget driver også en viss utadrettet virksomhet gjennom uttalelser i media. Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker EOS-utvalget har
behandlet av eget tiltak, viser at utvalget i fire av 100
saker sendte ut pressemelding, mens det fremgikk av
saksbehandlingssystemet at utvalgsleder hadde uttalt
seg i media om fire saker. I ti av 100 saker var det
registrert at saken hadde vært gjenstand for mediedekning. Undersøkelsen av EOS-utvalgets klagesaksbehandling viser at det ikke i noen av sakene ble
sendt ut pressemelding, at utvalgsleder uttalte seg i
media i én av sakene og at bare to klagesaker hadde
vært gjenstand for mediedekning.
Evalueringsutvalget finner derfor at dette samlet
sett gir et uttrykk for den tillitskapende effekt EOSutvalgets kontrollvirksomhet har.
28.

Om hensynet til rikets sikkerhet, forholdet
til fremmede makter og behovet for vern av
kilder

Det følger av EOS-kontrolloven § 2 annet ledd at
EOS-utvalget, i utførelsen av kontrolloppgavene,
plikter å «iaktta hensynet til rikets sikkerhet og forholdet til fremmede makter». Ifølge forarbeidene er
pålegget ment å hindre ensidig vektlegging av kontrollformålene,577 og sørge for at utvalgets standpunkter tas etter en avveining som inkluderer de hensyn tjenestene er satt til å ivareta.578 Det samme prinsippet kommer til uttrykk i EOS-instruksen § 5 første
ledd, der det fremgår at utvalget ikke skal «søke et
mer omfattende innsyn i graderte opplysninger enn
det som er nødvendig ut fra kontrollformålene», og at
det så vidt mulig skal «iaktta hensynet til kildevern
og vern av opplysninger mottatt fra utlandet». Dessuten følger det av instruksen § 4 annet ledd at «kontrollen bør innrettes slik at den er til minst mulig
ulempe for tjenestenes løpende virksomhet».
På denne bakgrunn har Evalueringsutvalget
undersøkt forholdet mellom EOS-utvalget og -tjenestene nærmere, herunder om hensynet til rikets sikkerhet, forholdet til fremmede makter og behovet for
vern av kilder iakttas som ledd i EOS-utvalgets kontrollvirksomhet. Videre har det stilt spørsmål om tjenestene blir hørt i gjennomføringen av kontrollen,
om EOS-utvalget krever innsyn i mer enn kontrollbehovet tilsier og om tjenestenes bruk av ressurser på
kontrollen er forholdsmessig.
577.
578.

Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 21.
NOU 1994:4 side 61.
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Evalueringen har gitt et klart inntrykk av at forholdet mellom EOS-utvalget og EOS-tjenestene i
dag er preget av gjensidig respekt og tillit. Som
nevnt, har samtlige EOS-tjenester på generelt grunnlag uttrykt respekt for EOS-utvalgets kontrollarbeid,
at de ser på kontrollen som et gode, noe som bidrar til
å skjerpe dem og som er avgjørende for å opprettholde samfunnets tillit til tjenestenes arbeid. Tjenestene har beskrevet forholdet til utvalget som ryddig,
opplyst at eventuelle uenigheter alltid ordnes opp i,
og gitt uttrykk for at de stoler på utvalget. Evalueringsutvalgets undersøkelse av saker som EOS-utvalget har behandlet av eget tiltak, se vedlegg 2, underbygger at EOS-tjenestene i hovedsak respekterer
EOS-utvalgets kontroll og avgjørelser ved at de sjelden problematiserer utvalgets innsynsrett og ofte
uttrykker enighet med utvalgets konklusjoner.
EOS-utvalget har på sin side uttrykt respekt for de
oppgaver EOS-tjenestene ivaretar og de forpliktelser
som hviler på utvalget i den forbindelse. Det finnes
også eksempler på at ovennevnte plikt til å ivareta
rikets sikkerhet mv. har fått praktiske konsekvenser
for kontrollvirksomheten, se nedenfor.
Forutsetningene for kontrollen er dermed langt
bedre i dag enn den første tiden etter at EOS-utvalget
ble opprettet, da forholdet mellom utvalget og tjenestene var preget av mistro og mistillit, se kapittel 17.1
om EOS-utvalgets historikk.
Gjensidig respekt og tillit mellom EOS-tjenestene
og utvalget er helt nødvendig for ivaretakelse av formålene med kontrollen. Uten respekt for utvalgets
avgjørelser er det, som nevnt, mulighet for at tjenestene ikke ville lære av og innrette seg etter den kritikken utvalget kommer med. Se også kapittel 27.3 om
kontrollens forebyggende effekt. Videre vil manglende tillit til utvalget kunne undergrave kontrollformålene, for eksempel dersom det skulle føre til at
informasjon ble holdt tilbake av frykt for at utvalget
ville bryte taushetsplikten. Manglende respekt fra
EOS-utvalgets side for de oppgavene EOS-tjenestene
ivaretar, ville på sin side kunne skade tjenestenes
arbeid og rikets sikkerhet.
Tjenestenes respekt for utvalgets uttalelser og tilliten til utvalget som sådan må antas å ha nær sammenheng med utvalgets evne til å balansere hensynet
til enkeltpersoners rettigheter og samfunnsmessige
interesser mot hensynet til rikets sikkerhet. Ved
enkelte tilfelle har EOS-utvalget latt hensynet til
rikets sikkerhet mv. fått konsekvenser for gjennomføringen av kontrollen, hovedsakelig knyttet til praktiseringen av utvalgets innsynsrett i tjenestenes arkiver, registre og datasystemer. Ett eksempel er at
EOS-utvalget, frem til 2013, ikke ba om innsyn i
PSTs særskilte system for behandling av kilder og
informanter (KildeSys), primært fordi ingen saker
hadde foranlediget slik kontroll, men også fordi
utvalget i sin kontroll, så vidt mulig, skal «iaktta hen-

synet til kildevern», se kontrollinstruksen § 5 første
ledd annet punktum.579 Som et resultat av en bestemt
sak besluttet EOS-utvalget å foreta stikkprøver i KildeSys i 2015.580 Frem til 2006 unnlot EOS-utvalget
også å føre rutinemessig kontroll med Etterretningstjenestens informasjonsutveksling med utenlandske
samarbeidende tjenester, under henvisning til at slik
informasjonsutveksling utgjør et særlig sensitivt
område der utvalget skal vise varsomhet.581 I dag
kontrollerer utvalget dette i større grad, likevel slik at
plikten til å iaktta hensynet til kildevern og vern av
opplysninger som er mottatt fra utlandet, fremdeles
får en viss betydning for intensiteten i kontrollen.582
Samtidig kan det være utfordrende for EOSutvalget å balansere betydningen av tillit hos tjenestene opp mot kontrollens uavhengighet. EOS-utvalget har uttrykt til Evalueringsutvalget at det er viktig
ikke å gi inntrykk av at utvalget vektlegger harmoni
med tjenestene i for stor grad. Utvalget har pekt på at
det er tjenestenes ansvar å ivareta hensynet til rikets
sikkerhet ved å gå så langt de mener de bør og kan
innenfor gjeldende regelverk, og at det er utvalgets
oppgave å kontrollere om de krysser grensen for det
lovlige.
Evalueringsutvalget har ikke fått tilbakemeldinger om eller inntrykk av at EOS-utvalget i for stor
grad tar hensyn til rikets sikkerhet i kontrollvirksomheten eller i sine vurderinger, at det er for grad av
nærhet mellom utvalget og tjenestene eller at utvalget
identifiserer seg med tjenestenes virksomhet i for stor
grad.583
Derimot har flere av EOS-tjenestene gitt uttrykk
for at selv om det er naturlig at EOS-utvalget har et
sterkt fokus på personvern og rettssikkerhet, kunne
utvalget i noe større grad utrykt forståelse for de
interesser tjenestene er satt til å verne om. Enkelte av
tjenestene har påpekt at utvalgets meldinger i stor
grad gir uttrykk for negative funn og kritikk, og i liten
grad vektlegger de positive sidene ved tjenestenes
virksomhet. Tjenestene har også pekt på at tjenestenes forklaringer på eller motargumenter mot utvalgets kritikk i liten grad gjengis i meldingene, og at
tjenestene også ellers har begrenset mulighet til å
imøtegå kritikken for eksempel overfor kontroll- og
konstitusjonskomiteen. Flere av tjenestene har dess579.
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EOS-utvalgets særskilte melding om undersøkelse av påstander om politisk overvåking og bruk av Christian Høibø
som kilde side 5.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 23.
EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 17.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 7.
Om slik identifisering, se Lundkommisjonens rapport side
435, der det uttales at «effektiv kontroll forutsetter at det
ikke er for stor nærhet mellom det kontrollerende og det
kontrollerte organ» og at det i «kontrollvirksomheten ligger
en risiko for at det oppstår en samstemthet som etter hvert
kan innebære at det kontrollerende organ identifiserer seg
med det kontrollerte».
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uten etterlyst sterkere EOS-faglig kompetanse i
utvalg og sekretariat.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger viser at utvalget regelmessig
påpeker at EOS-tjenestene har vist forståelse for
utvalgets kontroll.584 Etter Evalueringsutvalgets syn
er EOS-utvalgets fokus på rettssikkerhets- og personvernspørsmål en naturlig konsekvens av det kontrolloppdraget utvalget er gitt, og det er ikke EOS-utvalgets oppgave å anerkjenne kvaliteten eller effektiviteten i EOS-tjenestenes arbeid mer konkret. Slike
utsagn vil kunne svekke den eksterne tilliten til utvalgets uavhengighet. For at kontrollen skal bidra til å
styrke tilliten til tjenestenes virksomhet, er det likevel viktig at EOS-utvalget formidler et helhetlig bilde
av resultatene av kontrollvirksomheten, herunder de
delene av kontrollen som ikke avdekker kritikkverdige forhold. Det er dessuten viktig at EOS-utvalget
ikke blir ensidig i vektleggingen av hensynet til personvern og rettssikkerhet. Utvalget skal også iaktta
hensynet til rikets sikkerhet, og utvalget må i sine
vurderinger ta høyde for at tjenestene har i oppgave å
verne om viktige verdier på samfunnets vegne. For å
sikre forståelse for tjenestenes oppgaver og virkelighet, har Evalueringsutvalget foreslått å styrke utvalgets EOS-faglige kompetanse, se kapittel 37 om
utvalgets oppnevning, sammensetning og organisering. Evalueringsutvalget har også drøftet om EOStjenestene burde gis en mer omfattende rett til å uttale
seg i forbindelse med utformingen eller avgivelsen
av EOS-utvalgets årsmelding i kapittel 38.4.
Evalueringsutvalget har stilt spørsmål om EOSutvalgets kontroll bidrar til en eventuell «forsiktighetskultur» i tjenestene. Begrepet har vært brukt av
både 22. juli-kommisjonen og Traavik-utvalget, som
i 2012 vurderte prioriteringer, ressursutnyttelse,
arbeidsprosesser, kompetanse og organisering i PST,
med henvisning til at flere ansatte i tjenesten hadde
vært opptatt av at det kontinuerlige kritiske søkelyset
PST befinner seg i, for eksempel kan føre til at man
blir mer opptatt av å overoppfylle betingelsene for å
åpne sak enn av hva som kan skje om man ikke gjør
det.585 En mulig konsekvens kan være at trusler ikke
oppdages eller at et terrorangrep som er under forberedelse, blir oversett. 22. juli-kommisjonen uttalte
blant annet at PST ikke bør la bekymringen for å bli
beskyldt for politisk overvåking stå i veien for å følge
med på ekstremistiske nettsider, og gjøre registreringer om noen fremsetter trusler eller andre ytringer
som gir grunnlag for mistanke.586 Traavik-utvalget
satte begrepet i sammenheng med vanskelighetene
med å fortelle offentligheten om de resultatene PST
oppnår, og de urealistiske forventningene samfunnet
synes å ha til PSTs evne til å oppdage og avverge
584.
585.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 8.
Rapport fra Traavikutvalget side 9; NOU 2012:14 side 384.
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risiko. Utvalget pekte på behovet for en klarere og
mer nyansert kommunikasjon av PSTs muligheter så
vel som begrensninger når det gjelder å avdekke og
forhindre terrorhandlinger, men understreket at PST
selv må bidra til dette, gjennom mer åpenhet og tilgjengelighet, og gjennom en mer offensiv samfunnskommunikasjon.
Representanter for PST har til Evalueringsutvalget gitt uttrykk for at det i dag eksisterer en forsiktighetskultur i den forstand at tjenesten har respekt for
at den forvalter inngripende metoder. Ansatte i tjenesten har overfor Evalueringsutvalget avvist at det
foreligger noen uheldig forsiktighetskultur.
EOS-utvalget har, overfor Evalueringsutvalget,
uttalt at det er en glidende overgang mellom kontrollens forebyggende effekt og hvorvidt kontrollen
bidrar til en uheldig forsiktighetskultur. EOS-utvalget opplever imidlertid ikke at PST er preget av noen
slik kultur.
Evalueringsutvalget har konkludert med at EOSutvalgets kontroll fungerer skjerpende på tjenestene,
og har en forebyggende effekt ved at tjenestene tar
konsekvenser og lærer av den kritikken utvalget
kommer med, se kapittel 27.3 om den forebyggende
effekten. Selv om det kan være en glidende overgang
fra slik forebyggende effekt til en forsiktighetskultur,
har Evalueringsutvalget ikke blitt presentert for eller
kommet over eksempler på at EOS-utvalgets kontroll
har en uheldig begrensende effekt på tjenestenes
virksomhet. Evalueringsutvalget slutter seg til EOSutvalgets understrekning av at det er tjenestenes
ansvar å ivareta hensynet til rikets sikkerhet ved å gå
så langt de mener de bør og kan innenfor gjeldende
regelverk, og at det er utvalgets oppgave å kontrollere om de krysser grensen for det lovlige. Formålet
med kontrollen må være å fremdyrke faglig funderte
standpunkter og vurderinger som tjenestene står inne
for. Etter Evalueringsutvalgets syn er det et ledelsesansvar å sørge for at EOS-utvalgets kontroll ikke
fører til utrygghet blant de ansatte. Evalueringsutvalget vil også understreke at EOS-utvalgets uttalelser
ikke er bindende overfor EOS-tjenestene, og at de
skritt som tas eller ikke tas som følge av utvalgets
uttalelser forblir tjenestenes og deres overordnedes
ansvar. Dersom tjenestene mener EOS-utvalget tar
feil, bør tjenestene, eventuelt etter samråd med sine
overordnede, fastholde sin oppfatning inntil spørsmålet eventuelt er avklart av Stortinget.
Både EOS-utvalget og enkelte av EOS-tjenestene
har gitt uttrykk for at tjenestene, de senere årene, i
586.

I Meld. St. 21 (2012–2013) uttalte Justis- og beredskapsdepartementet på side 53 at problemstillingen er utfordrende,
og at uklar hjemmelssituasjon kan føre til at PST-ansatte er
for forsiktige i sin behandling av personopplysninger innhentet ved bruk av åpne kilder, og at departementet ville
gjennomgå regelverket for behandling av personopplysninger i PST, for å avklare hjemmelsproblematikken.
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større grad har gått i dialog om og utfordret EOSutvalgets synspunkter og kritikk. Som redegjort for i
kapittel 27.3 om kontrollens forebyggende effekt,
behøver dette ikke være negativt. Konstruktive diskusjoner kan bidra til kvalitet både i kontrollen og
dens effekter på tjenestenes virksomhet. Evalueringsutvalget understreker imidlertid betydningen av
at slike diskusjoner føres på en ryddig og åpen måte.
Enkelte av tjenestene har etterlyst større mulighet til
muntlig dialog med utvalget i behandlingen av krevende spørsmål, i stedet for eller som supplement til
den skriftlige brevutvekslingen som skjer via sekretariatet. Evalueringsutvalget ser at dette kan være en
mer egnet måte å forklare og avklare vanskelige
spørsmål, og mener at EOS-utvalget bør vurdere
dette. Hensynet til notoritet kan eventuelt ivaretas
ved at resultatene av den muntlige dialogen skriftliggjøres i etterkant. Dersom dialogene ikke resulterer i
enighet mellom utvalg og tjenester, eller spørsmålene
ikke blir avklart på annen måte, er det viktig at dette
kommuniseres tydelig til EOS-utvalget og at utvalget
eventuelt informerer Stortinget om uenigheten.
Som ledd i evalueringen, har EOS-tjenestene og
deres overordnede oppgitt at de bruker mye ressurser
på oppfølging av EOS-utvalgets kontroll, men at ressursbruken i all hovedsak anses forholdsmessig.
Også Justis- og beredskapsdepartementet har fremholdt at selv om bruken av ressurser er betydelig,
oppleves den forholdsmessig så lenge kontrollen gir
læring, og understreket betydningen av at denne
læringseffekten opprettholdes. Enkelte av tjenestene
har bemerket at den økte kapasiteten i sekretariatet
får betydning for ressursbruken, ved at det brukes
mer tid på dialog med sekretariatet utenfor møtene.
Ifølge PST bruker tjenesten anslagsvis to til tre
årsverk på den direkte oppfølgingen av EOS-utvalgets kontroll. Videre har tjenesten opplyst at den nok
kunne brukt to til tre årsverk til, men at tjenesten ikke
har kapasitet til mer. Den understreket imidlertid at
de positive sidene ved kontrollen er langt større enn
de negative.
Etterretningstjenesten har anslått overfor Evalueringsutvalget at tjenesten samlet sett bruker i underkant av to årsverk årlig på EOS-utvalgets kontroll,
mens NSM bruker anslagsvis 40 ukesverk på gjennomføring og oppfølging av kontrollen. NSM fremhevet at EOS-utvalget stiller krevende juridiske
spørsmål og at det er krevende for de involverte å lese
seg opp på de aktuelle sakene. Ifølge FSA viser en
nøktern beregning at avdelingen på årsbasis bruker
totalt 103 dagsverk på arbeid direkte knyttet til EOS
utvalgets inspeksjoner og oppfølging av disse.
EOS-tjenestene har gitt uttrykk for at EOS-utvalget i utgangspunktet ivaretar behovet for vern av kilder og informanter, samt forholdet til fremmede
makter i kontrollvirksomheten. Både PST og Etterretningstjenesten har imidlertid motsatt seg EOS-

utvalgets rett til innsyn i informasjon om kilders
identitet og enkelte andre sensitive opplysninger, se
kapittel 40 for mer om begrensningene i utvalgets
innsynsrett.
I tilknytning til EOS-utvalgets plikt til å iaktta
hensynet til rikets sikkerhet mv., har Etterretningstjenesten anført at der EOS-utvalget ønsker å gjennomgå større mengder gradert materiale, bør dette skje i
tjenestens lokaler heller enn ved at informasjonen
oversendes utvalget. Evalueringsutvalget slutter seg
til dette som et utgangspunkt, likevel slik at fremgangsmåten må vurderes i det enkelte tilfelle.
29.

Prinsippet om etterfølgende kontroll
En sentral forutsetning ved etableringen av EOSutvalget kommer til uttrykk i EOS-kontrolloven § 2
tredje ledd, der det heter at formålet med kontrollen er
«rent kontrollerende», og at utvalget ikke kan «instruere de kontrollerte organer, eller nyttes av disse til
konsultasjoner». Videre heter det i EOS-kontrollinstruksen § 7 første ledd at utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll, men at det likevel kan
kreve innsyn i og uttale seg om løpende saker.
Både Skauge-utvalget, Justisdepartementet og
Stortinget var ved opprettelsen av utvalget opptatt av
at kontrollen skulle være etterfølgende, herunder at
utvalget ikke skulle ha noen styringsfunksjoner.587
Med dette siktet de for det første til at kontrollen ikke
måtte bli så inngripende at regjeringens og fagdepartementets styringsmulighet og -ansvar ble vesentlig
svekket. For det andre ble det pekt på at kontrollen
måtte organiseres slik at Stortingets etterfølgende
handlefrihet ble opprettholdt. Til sist var de opptatt
av at kontrollorganet ikke måtte utvikle seg til å bli et
styre som legitimerer tjenestenes disposisjoner.
De ovennevnte forutsetningene for EOS-utvalgets kontrollvirksomhet reflekterer at kontroll er en
styringsbeføyelse.588 Tydeligst blir dette der kontrollen følger styringslinjen og kontrollorganet har
instruksjonsmyndighet overfor det kontrollerte organet.589 Dersom EOS-utvalget på forhånd skulle kunne
instruere tjenestene eller brukes av disse til konsultasjoner, ville det innebære en form for styring som
kunne medføre ansvar for tjenestenes handlinger og
svekket legitimitet for utvalget. Det ville også svekke
ministerens konstitusjonelle og parlamentariske
ansvar for tjenestene, og derved Stortingets mulighet
til å holde vedkommende ansvarlig.
Selv der kontrollorganet ikke har instruksjonsmyndighet, og heller ikke kan fatte avgjørelser som
587.
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Se NOU 1994:6 side 34–36; Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
11; Innst. O. nr. 11 (1994–1995) side 8.
NOU 1994:4 side 33.
I denne sammenhengen sees det bort fra tilfelle av internkontroll. Ved internkontroll vil man imidlertid kunne oppleve liknende konsekvenser for styring, makt og ansvar enkeltpersoner eller interne organer imellom.
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er bindende for kontrollobjektet, vil kontrollens forebyggende hensikt føre til at den har en viss styrende
effekt på den kontrollerte virksomheten. Som redegjort for i kapittel 27.3 om kontrollens forebyggende
effekt, har EOS-utvalgets kontroll generelt, og kritikk spesielt, betydning for hvordan tjenestene innretter sin virksomhet. Det er likevel et skille mellom styring gjennom kontroll og styring ved instruksjon.590
Den forebyggende effekten av EOS-utvalgets kontroll er i tråd med målsettingen i EOS-kontrolloven
§ 2 om at utvalget skal forebygge krenkelser av
enkeltpersoners rettigheter. Selv om det kan tenkes at
den forebyggende effekten av etterfølgende kontroll
også vil kunne få negative konsekvenser i enkelttilfelle, må det legges til grunn at den samlede effekten
på tjenestenes virksomhet er et positivt og ønsket
resultat av kontrollvirksomheten. At EOS-utvalgets
avgjørelser ikke er bindende for forvaltningen, innebærer at ansvaret for konsekvensene av implementeringen av eventuell kritikk fra utvalget uansett forblir
hos statsråden.
På bakgrunn av de prinsipper og føringer som følger av EOS-kontrollregelverket, har Evalueringsutvalget undersøkt om EOS-utvalgets kontroll oppfyller kravene om å være «etterfølgende» og «rent kontrollerende», herunder om utvalget brukes til konsultasjoner av tjenestene, om utvalgets kontroll virker
styrende på tjenestenes virksomhet eller om utvalget
bidrar til å legitimere tjenestenes handlinger. Videre
har Evalueringsutvalget stilt spørsmål om utvalgets
kontroll fører til at regjeringens eller departementenes styringsmulighet og -ansvar svekkes, eller at
Stortingets etterfølgende handlefrihet begrenses. Til
sist har Evalueringsutvalget vurdert om EOS-utvalgets innsyn i, kontroll med eller adgang til å uttale
seg om løpende saker bør begrenses.
EOS-utvalget har gitt uttrykk for at hovedpoenget
med at kontrollen skal være etterfølgende er at utvalget ikke kan instruere tjenestene eller nyttes av dem
for konsultasjoner.591 Etter EOS-utvalgets syn
begrenser imidlertid ikke prinsippet utvalgets rett til
innsyn i eller kontroll av løpende saker.
Evalueringsutvalget har ikke observert noe som
tilsier at EOS-utvalget har forsøkt å instruere tjenestene eller blitt benyttet av dem til konsultasjoner.
Under EOS-utvalgets inspeksjoner gis det regelmessige orienteringer fra tjenestenes side om utviklingstrekk ved virksomheten, nytt regelverk, viktige saker
e.l. Temaene tas enten opp på forespørsel fra EOSutvalget eller etter tjenestenes ønske. EOS-utvalget
har flere ganger påpekt tjenestenes ansvar for å informere utvalget om forhold av betydning for kontrollen, og tjenestene har gitt uttrykk for at de går langt i
å orientere EOS-utvalget om ulike forhold, for å sikre
590.
591.

NOU 1994:4 side 34.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 10–11.
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at utvalget er tilstrekkelig informert. EOS-tjenestene
har imidlertid vært tydelige på at EOS-utvalget ikke
gir noen form for godkjenning eller kritikk i møtesammenheng. Også EOS-utvalget selv har vært tydelig på at det ikke gir uttrykk for synspunkter eller vurderinger knyttet til kontrollen i møter.
Etter Evalueringsutvalgets syn er EOS-tjenestenes orienteringer til EOS-utvalget om pågående
saker, nye metoder eller andre krevende problemstillinger en sentral forutsetning både for utvalgets forståelse av tjenestenes virksomhet og mulighet til å
gripe inn mot pågående krenkelser. Muntlig dialog
kan også være nyttig som ledd i avklaring av spørsmål om fakta o.l. EOS-utvalgets respons på slike orienteringer vil imidlertid aldri kunne innebære noen
godkjenning av fremgangsmåten i den aktuelle
saken, og utvalget vil aldri være forhindret fra å stille
spørsmål ved eller kritisere samme tema ved en
senere anledning. Dette følger også av EOS-kontrollinstruksen § 3 siste ledd, der det fremgår at uttalelser
og bemerkninger som fremkommer eller protokolleres under kontroll, ikke anses avgitt uten at de er
meddelt skriftlig.
Det er ikke fremkommet anførsler om eller antydninger til at EOS-utvalget oppfattes å legitimere
EOS-tjenestenes handlinger på en måte som gjør
utvalget medansvarlig for tjenestenes rettighetskrenkelser eller øvrige regelbrudd. Derimot bidrar utvalgets kontroll til å styrke tilliten til tjenestene generelt,
ved å avklare om tjenestene har krenket enkeltpersoners rettigheter eller andre regler.
Evalueringen har videre bekreftet at EOS-utvalget kontrollerer løpende saker i alle EOS-tjenestene.
I saker om sikkerhetsklarering har utvalget imidlertid
oppgitt at det er noe mer tilbakeholdent, og i saker
som ikke er endelig avgjort følger utvalget primært
opp lang saksbehandlingstid. Evalueringsutvalget
har ikke fått tilbakemeldinger fra EOS-tjenestene
eller deres overordnede om at kontrollen med løpende saker oppleves problematisk på generelt grunnlag.
PST og Riksadvokaten har imidlertid pekt på at det
kan skape problemer der EOS-utvalget uttaler seg om
konkrete avgjørelser i pågående etterforskningssaker, som senere føres for domstolen. Evalueringsutvalget har drøftet dette nærmere i kapittel 32.3 om
påtalemyndighetens virksomhet som del av EOSutvalgets kontrollområde.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør prinsippet om
etterfølgende kontroll ikke være til hinder for at
EOS-utvalget kontrollerer og uttaler seg om løpende
saker. Ettersom EOS-tjenestenes undersøkelser ofte
vil pågå over lang tid, ville dette utgjort en urimelig
hindring i utvalgets mulighet til å avdekke krenkelser
av enkeltpersoners rettigheter, og gitt tjenestene
mulighet til å avskjære utvalgets kontrolladgang ved
å kategorisere en sak som pågående. Etter Evalueringsutvalgets syn bør prinsippet dermed først og
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fremst få som konsekvens at kontrollen med de
enkelte beslutninger og disposisjoner i pågående
saker skal skje i etterkant, og at utvalget ikke skal forhåndskonsulteres eller gi råd om fremtidige beslutninger eller handlinger. Prinsippet medfører heller
ingen begrensning i EOS-utvalgets rett til innsyn i
pågående saker. Slikt innsyn er en forutsetning for at
utvalget skal kunne avdekke pågående krenkende
virksomhet. Ansvaret for eventuelle krenkelser som
alt er begått vil imidlertid forbli hos statsråden.
Departementene har ikke gitt uttrykk for at EOSutvalgets kontroll fører til at regjeringen eller departementenes styringsmulighet svekkes, men at kontrollvirksomheten fungerer som et nyttig verktøy og
korrektiv i departementets styring og egenkontroll av
EOS-tjenestene. I kapittel 31.3 har Evalueringsutvalget imidlertid påpekt at EOS-utvalgets kontroll bare
utgjør én del av det samlede kontrollsystemet som
EOS-tjenestene er, og må være, underlagt og at
departementenes kontroll med EOS-tjenestenes virksomhet opprettholdes og utvikles.
Ett av departementene har påpekt at EOS-utvalget
tilsynelatende går langt i å prøve EOS-tjenestenes
skjønnsutøvelse i enkeltsaker, særlig i spørsmål om
sikkerhetsklarering. Departementet anførte at det er
viktig at utvalget kalibrerer tjenestenes skjønnsutøvelse, men at det kan stilles spørsmål ved hvor tungt
det bør gå inn i enkeltsaker. I EOS-kontrollovens forarbeider er det forutsatt at kontrollorganet også kan
kontrollere tjenestenes skjønnsutøvelse, men understreket at en slik kontroll måtte utøves med forsiktighet, og at kritikk av skjønnsutøvelse som ligger
innenfor en rimelig ramme må unngås.592 Evalueringsutvalget er ikke blitt forelagt eksempler på at
EOS-utvalget har gått for langt i å prøve EOS-tjenestenes skjønnsutøvelse, men tilbakemeldingene
bekrefter at dette er noe utvalget må være bevisste på.
I kapittel 41 om norsk demokratisk kontroll av
andre staters overvåking av norske borgere er det gitt
enkelte eksempler på at EOS-utvalget har stilt spørsmål som i realiteten adresserer effektiviteten av EOStjenestenes arbeid med kontraetterretning og med å
sikre norske borgere mot ulovlig etterretning. Dette
er imidlertid statsrådens ansvar alene, og faller som
hovedregel utenfor EOS-utvalgets kontrolloppgave.
I samme kapittel er det gitt et eksempel på at EOSutvalget gikk langt i å be Justis- og beredskapsdepartementet stille spørsmål til et annet land om mulig
overvåking av norske borgere. Etter Evalueringsutvalgets syn er det riktig av EOS-utvalget å orientere
departementet dersom utvalget avdekker at andre
lands myndigheter har overvåket eller samlet informasjon om enkeltpersoner i Norge, uten at norske tjenester er involvert eller informert. Forutsetningen om
592.

NOU 1994:4 side 14 og 47 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994)
side 11–12.

at EOS-utvalgets kontroll ikke bør bli så inngripende
at departementenes styringsmulighet og ansvar svekkes vesentlig,593 og at forholdet til andre stater og den
praktiske utøvelsen av utenrikspolitikken først og
fremst er tillagt regjeringen å vurdere,594 bør det etter
Evalueringsutvalgets syn primært være opp til de
politiske myndighetene å bestemme hvorvidt det
andre landets myndigheter skal konfronteres med
slike funn.
Det er ikke gjort funn eller fremmet synspunkter
som tilsier at EOS-utvalgets kontroll begrenser Stortingets etterfølgende handlefrihet. Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOS-utvalgets årsmeldinger og
behandlingen av disse i Stortinget viser at Stortinget
i hovedsak slutter seg til utvalgets kritikk av og synspunkter på tjenestenes virksomhet. Det finnes imidlertid også eksempler på at Stortinget sier seg uenig
med utvalget,595 noe som illustrerer at Stortinget
utøver en etterfølgende handlefrihet uavhengig av
EOS-utvalgets synspunkter.
30.

Effektivitet

I Evalueringsutvalgets mandat bes utvalget
komme med forslag til endringer som kan øke effektiviteten i EOS-utvalgets arbeid.
I et samfunnsperspektiv handler effektivitet vanligvis om hvorvidt man klarer å utnytte de ressursene
som legges inn i et tiltak (tid, kostnader, arbeidskraft)
på en god måte. Forholdet mellom EOS-utvalgets
bruk av tid, penger og arbeidskraft på den ene siden
og måloppnåelse og kvalitet på den andre, kan dermed være et utgangspunkt for vurderingen av utvalgets effektivitet. I kapitlene ovenfor har Evalueringsutvalget beskrevet hvordan EOS-utvalgets kontroll
har bidratt til å realisere de målsettingene som er
angitt i EOS-kontrolloven § 2. Etter Evalueringsutvalgets syn har EOS-utvalgets kontroll utvilsomt
styrket ivaretakelsen av enkeltpersoners rettigheter
og samfunnsmessige interesser på en måte som rettferdiggjør de kostnader utvalgets virksomhet krever.
Som antydet, vil Evalueringsutvalget imidlertid fore593.
594.

595.

NOU 1994:4 side 34.
Se Innst. S. nr. 232 (1998–1999) side 6, der kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av EOSutvalgets årsmelding 1998 og utvalgets omtale av den såkalte Lamark-saken, uttalte at regjeringens forhold til andre stater først og fremst er tillagt regjeringen å vurdere. Se også
Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), side 301
og side 307-308.
Se for eksempel Innst. 376 S (2012–2013) side 7, der kontroll- og konstitusjonskomiteen adresserte EOS-utvalgets
oppfatning om at det er tvilsomt om straffeprosessloven §
202a hjemler kameraovervåking mot eller på steder som utvalget definerer som private, eksempelvis en inngangsdør.
Komiteen viste til at det vil variere fra sak til sak hvorvidt et
område må defineres som offentlig eller privat, og la til
grunn at rettens vurdering av hjemmelsgrunnlaget opp mot
hver enkelt sak er tilfredsstillende.
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slå enkelte endringer i utvalgets kontrollmetodikk,
organisering og arbeidsmåte, som tar sikte på å øke
måloppnåelsen ytterligere, se del VI om utvalgets
forslag og vurderinger.
I et rettssikkerhetsperspektiv er effektivitet imidlertid også et spørsmål om saksbehandlingstid, der
idealet er en så kort saksbehandlingstid som mulig,
samtidig som det gis rom for forsvarlig opplysning
av saken og saksbehandling for øvrig. Også av hensyn til tjenestene bør EOS-utvalgets saksbehandlingstid være så kort som hensynet til en forsvarlig
saksbehandling tillater. Evalueringsutvalget har derfor undersøkt om EOS-utvalgets kontroll i enkeltsaker er så effektiv som hensynet til en forsvarlig saksbehandling tillater.
Evalueringsutvalgets
klagesaksundersøkelse
viser at den totale saksbehandlingstiden596 i de fleste
av de 100 registrerte klagesakene var på under 200
dager. Kun fire klagesaker hadde lengre saksbehandlingstid. Klagesakene hadde en gjennomsnittlig total
saksbehandlingstid på 162 dager, og medianen for
den totale saksbehandlingstiden var på 91 dager.597
Undersøkelsen gjør det mulig å skille mellom saksbehandlingstiden hos henholdsvis EOS-utvalget, klagerne og tjenestene, og viser at saksbehandlingstiden, beregnet etter medianen, er høyest hos EOSutvalget, mens tjenestene har kortest saksbehandlingstid av de tre aktørene, noe som må anses naturlig. EOS-utvalget hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 88 dager per klagesak, mens medianen var på 54 dager per klagesak. Dette er i gjennomsnitt 22 dager lenger enn hos tjenestene. Den totale
saksbehandlingstiden er generelt lengre i klagesaker
som endte med kritikk av tjenestene enn klagesaker
som ikke endte med kritikk.
Evalueringsutvalgets undersøkelse av 100 saker
EOS-utvalget har behandlet av eget tiltak viser at
total saksbehandlingstid for eget tiltak-sakene er i
gjennomsnitt på 279 dager, altså litt over ni måneder.
Det fremkommer at EOS-utvalget hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 181 dager i eget
tiltak-saker, mens medianen ligger på 176 dager.
EOS-utvalget hadde i gjennomsnitt 65 dager lengre
saksbehandlingstid enn tjenestene. Videre viser
undersøkelsen at eget tiltak-sakene som endte med
kritikk av tjenestene har betydelig lengre saksbehandlingstid enn sakene som ikke endte med kritikk.
EOS-utvalget har opplyst at arbeidet med klagesakene prioriteres fremfor andre saker, ettersom det i
klagesakene sitter enkeltpersoner og venter på svar.
596.

597.

Med saksbehandlingstid menes tiden det tar fra en aktør
mottar en henvendelse til henvendelsen er besvart.
Gjennomsnittet ligger høyere enn medianen fordi noen saker har veldig lang saksbehandlingstid, noe som gjør gjennomsnittet noe mindre representativt for saksbehandlingen i
alle sakene. Å bruke medianen reduserer innvirkningen ekstreme verdier har på den sentrale tendensen.
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Dette fremgår også av sekretariatets saksbehandlingsinstruks.
Evalueringsutvalgets generelle inntrykk ved
gjennomgangen av klagesakene og eget tiltak-sakene
er at EOS-utvalgets saksbehandling er svært grundig.
Eksempelvis utarbeider sekretariatet omfattende
interne notater i det store flertallet av sakene, også i
små enkeltsaker som ikke reiser prinsipielle eller
generelle spørsmål. Det kan spørres om EOS-utvalget ville oppfylt kravet til forsvarlig saksbehandling
selv om behandlingen av sakene, særlig de enklere og
mindre prinsipielle sakene, ikke var fullt så omfattende og tidkrevende som i dag. I kapittel 35 om kontrollformer og metodikk har Evalueringsutvalget
foreslått enkelte endringer i EOS-utvalgets metodiske tilnærming til kontrollen. Ved å gå over til en
mer temabasert metodikk vil utvalgets saksbehandling også kunne bli mer differensiert og effektiv,
blant annet ved at det opprettes færre av de små, mindre prinsipielle eget tiltak-sakene. For klagesakene
kan det vært aktuelt med en noe forenklet saksbehandling, særlig med tanke på de sakene som fremstår som åpenbart grunnløse, se kapittel 35.4 for mer
om dette.

VI Evalueringsutvalgets forslag og
vurderinger
31.

Kontrollmodellen

31.1. EOS-utvalget som stortingsoppnevnt
kontrollorgan
EOS-utvalget er et parlamentarisk oppnevnt kontrollorgan, som på vegne av Stortinget kontrollerer
etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
som utføres av offentlige forvaltning. EOS-utvalgets
kontroll skiller seg fra den direkte parlamentariske
kontrollen som bare Stortinget selv kan utøve, ved at
utvalgets kontroll hovedsakelig er rettet mot EOStjenestene som en del av den underliggende forvaltning, mens Stortingets kontroll er rettet mot statsrådenes handlinger og ansvar.598 EOS-utvalgets kontroll er både ment å legge grunnlag for Stortingets
behandling av kontrollsaker og utgjøre et selvstendig
kontrollelement, utover det Stortinget har forutsetninger for og ressurser til å utøve. Utvalget er således
et hjelpemiddel for Stortinget til å sikre at den etterfølgende parlamentariske kontrollen blir effektiv, og
til å verne borgerne mot urett.599 EOS-utvalget utøver
imidlertid kontroll uavhengig av Stortinget, og er, til
tross for medlemmenes partipolitiske bakgrunn, forutsatt å være partipolitisk uavhengig.600
598.

599.

Dokument nr. 14 (2002–2003). Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, side 19 og
54. Se også kapittel 10.
NOU 1994:4 side 48.
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Den historiske årsaken til at Stortinget valgte å
opprette et kontrollorgan for EOS-tjenestene, var at
det over tid hadde bygget seg opp betydelig mistillit
overfor EOS-tjenestene og den kontrollen regjeringen drev med sine egne tjenester. Det ble også vist til
at EOS-tjenestenes virksomhet medfører fare for
skade på enkeltpersoners integritet og rettssikkerhet,
og den alminnelige menings- og ytringsfrihet, og det
kontrollbehovet som følger av at EOS-tjenestene
nødvendigvis må arbeide i det skjulte.601
Også i dag er det anerkjent at EOS-tjenestenes
virksomhet har særegenheter som gjør at det er et
særskilt behov for kontroll. Som redegjort for i del II,
opererer EOS-tjenestene i et skjæringspunkt mellom
hensynene til personvern, rettssikkerhet, rikets- og
samfunnets sikkerhet. De forvalter oppgaver som er
avgjørende for å opprettholde et stabilt samfunn, vårt
demokrati og enkeltmenneskers trygghet. Samtidig
er de gitt omfattende fullmakter til å gjøre inngrep i
enkeltpersoners grunnleggende rettigheter, herunder
retten til privatliv og personlig integritet. Det som
skiller EOS-tjenestene fra andre offentlige organer
med liknende oppgaver, er at virksomheten i stor
grad skjer utenfor offentlighetens innsyn og uten at
de enkeltmennesker som rammes har kjennskap til
den. For å kompensere for dette manglende innsynet,
er EOS-utvalget gitt i oppgave å kontrollere tjenestene på vegne av Stortinget, og den norske befolkning.
Evalueringen har vist at EOS-utvalgets forankring i Stortinget først og fremst er en styrke ved
dagens kontrollmodell og utvalgets arbeid. Ingen av
aktørene Evalueringsutvalget har møtt, har problematisert utvalgets formelle tilknytning til Stortinget,
og det er ikke funnet eksempler på at den parlamentariske forankringen har bidratt til en «politisering»
av kontrollen. De av de nåværende medlemmene
som har politisk bakgrunn, har opplyst at de arbeider
helt uavhengige av det partipolitiske arbeidet og
Stortinget, og at de ikke rapporterer til sine partigrupper eller har kontakt med dem om kontrollarbeidet.
Tvert imot har forankringen i Stortinget vært trukket
frem som viktig for å signalisere kontrollens uavhengighet og den tillitskapende effekten av utvalgets
kontroll. Også internasjonale instrumenter fremhever
parlamentarisk tilknytning som en fordel ved ordninger der sikkerhetstjenester kontrolleres av uavhengige ekspertorgan,602 se kapittel 9 om internasjonale
standarder for mer om dette.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør ordningen
med et stortingsoppnevnt kontrollorgan videreføres.
Kontrollorganets forankring i Stortinget gir det en
uavhengighet gjennom avstand til den utøvende
makt, som et regjeringsoppnevnt kontrollorgan ikke

vil kunne oppnå. Evalueringen har også vist at EOSutvalgets kontroll bidrar til at Stortinget gjøres oppmerksom på viktige problemstillinger og saker knyttet til EOS-tjenestenes virksomhet, og dermed fyller
funksjonen som hjelpemiddel for Stortingets parlamentariske kontroll. Utvalgets kontroll av om tjenestene respekterer individuelle rettigheter og overholder gjeldende regelverk går også langt utover det
Stortinget selv, eller en parlamentarisk komité, ville
ha kapasitet og kompetanse til, og bidrar med dette til
vern av individuelle rettigheter og samfunnsmessige
interesser. I tillegg ivaretar kontrollordningen behovet for å holde sikkerhetsgradert informasjon innenfor en begrenset krets.
Et stortingsoppnevnt kontrollorgan må imidlertid
være underlagt enkelte begrensninger som følger av
fordelingen av makt og ansvar mellom Stortinget og
regjeringen. Én viktig konsekvens er at EOS-utvalget
ikke kan avsi bindende avgjørelser, instruere de kontrollerte organene eller benyttes av disse til konsultasjoner, men at formålet med kontrollen er «rent kontrollerende» og at utvalget skal følge prinsippet om
etterfølgende kontroll.603 En annen konsekvens er at
EOS-utvalget må være tilbakeholdne med å overprøve EOS-tjenestenes skjønnsutøvelse.604 Begrunnelsen for dette er at EOS-utvalget ikke skal ha styringsfunksjoner overfor tjenestene, ettersom konstitusjonelle forhold tilsier at regjeringen har styringsrett og
ansvar for den offentlige forvaltningen. Videre skyldes begrensningene at EOS-utvalget ikke skal kunne
tillegges ansvar for tjenestenes handlinger og at Stortingets etterfølgende handlefrihet skal opprettholdes.605 En siste konsekvens av den parlamentariske
forankringen er at EOS-utvalget skal drive legalitetskontroll, og ikke kontrollere hensiktsmessigheten
eller effektiviteten av tjenestenes handlinger.606 Kontroll med disse aspektene ved tjenestenes virksomhet
er dermed i sin helhet statsrådens ansvar.
Disse begrensningene har gitt Evalueringsutvalget grunn til å peke på at EOS-utvalget må vurderes
som ett ledd i det samlede kontrollsystemet som
602.

603.

604.

605.
600.
601.

Innst. S. nr. 77 (1997–1998) side 1.
Innst. O. nr. 11 (1994–1995) side 4. Se også kapittel 17.1.

606.

Se FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse: «Compilation of
good practices on legal and institutional frameworks and
measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on
their oversight» (2010) anbefaling nr. 8; Europarådets menneskerettighetskommisær: «Democratic and effective oversight of national security services» (2015) anbefaling nr. 13;
Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 228.
Se EOS-kontrolloven § 2 siste ledd; EOS-kontrollinstruksen
§ 7 første ledd.
NOU 1994:4 side 35 og Ot.prp. nr. 84 (1993–1994) side 11–
12.
NOU 1994:4 side 34, Ot.prp. nr. 84 (1993–1994) side 11;
Innst. O. nr. 11 (1994–1995) side 8.
Sejersted 2002 side 168.
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EOS-tjenestene er underlagt, se kapittel 31.3. Også
de fremtidige utfordringer dagens utvalgsmodell står
overfor kan tilsi at det samlede kontrollsystemet bør
gjøres til gjenstand for en mer helhetlig vurdering, og
disse beskrives derfor først.
31.2. Utvalgsmodellen
Skauge-utvalget falt i sin tid ned på at en ren
utvalgsmodell ville være den beste modellen for kontroll med EOS-tjenestene.607 Det andre alternativet
som ble vurdert var å legge kontrolloppgaven til
Sivilombudsmannen. Skauge-utvalget ønsket imidlertid ikke at ansvaret for avgjørelser på et så politisk
felt skulle hvile på én person alene, samtidig som det
ønsket en bredere representasjon av erfaringer og
holdninger, en politisk forankring og muligheten til å
skifte ut kontrollørene med jevne mellomrom. Det
foreslo derfor å etablere et utvalg med rikspolitisk
erfaring og tyngde, og tilgang til juridisk kompetanse
og innsikt i EOS-tjenestenes fag og arbeidsmetoder.
For å oppnå den ønskelige bredden i sammensetningen, ble det foreslått at utvalget skulle ha syv medlemmer. De siste årene har fem av medlemmene hatt
politisk bakgrunn, mens to har hatt en annen faglig
bakgrunn, hovedsakelig som jurister, se kapittel 17.8
for mer om utvalgets sammensetning.
Evalueringen har vist at utvalgsmodellen i all
hovedsak har fungert i tråd med målsettingene, blant
annet ved at utvalgets uavhengighet og forankring i
Stortinget underbygger tilliten til utvalget og kontrollen med tjenestene. Evalueringsutvalget har imidlertid drøftet om det bør gjøres endringer i utvalgets
sammensetning for å styrke utvalgets kompetanse, se
kapittel 37.3 nedenfor.
Allerede i første møte mellom Evalueringsutvalget og EOS-utvalget, ble EOS-utvalgets kapasitet
lansert som en overordnet og generell utfordring.
EOS-utvalget har vært tydelige på at utvalgets kapasitet i dag er fullt utnyttet, innenfor den nåværende
kontrollmodellen og i lys av de krav som er stilt til
utvalgets virksomhet i lov, instruks og øvrige forventninger fra Stortingets side.
Også den samfunnsmessige og teknologiske
utviklingen innebærer nye utfordringer for kontrollen
med EOS-tjenestene, se del III for mer om samfunnsmessige og teknologiske utviklingstrekk. Evalueringsutvalgets undersøkelser tilsier at omfanget av og
kompleksiteten i EOS-tjenestenes virksomhet vil øke
i tiden som kommer. Som påpekt av Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige, fordrer en eventuell
utvikling av verktøykassen hos flere av EOS-tjenestene både mer effektiv kontroll og sannsynligvis også
nye former for kontroll, som vil måtte komme som et
tillegg til dagens kontrollregime, se vedlegg 3 til
denne rapporten.
607.

NOU 1994:4 side 55–57.
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De kapasitetsutfordringer som EOS-utvalget allerede står overfor, i kombinasjon med den sannsynlige
samfunnsmessige og teknologiske utviklingen, tilsier
at den stortingsoppnevnte kontrollen med EOS-tjenestene bør styrkes. Evalueringsutvalget har sett det
som sin oppgave å foreslå endringer i den nåværende
utvalgsmodellen som kan styrke EOS-utvalgets
kapasitet og gjøre det bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, se kapittel 37.
Det er imidlertid på det rene at utvalgsmodellen,
og det faktum at utvalgsmedlemmene innehar verv
som i utgangspunktet skal ivaretas ved siden av fulltids arbeid, begrenser EOS-utvalgets kapasitet og
dermed omfanget av kontrollvirksomheten. Særlig
for de av medlemmene som har fulltidsstillinger i tillegg til dette vervet, oppleves det som krevende å
sette av tilstrekkelig tid. Utvalget har videre opplyst
at det ofte opplever tidspress på inspeksjonene og i
møtevirksomheten, og gjerne skulle hatt mer tid både
til interne drøftelser og til å ta opp saker av eget tiltak.
Sekretariatets kapasitet fremstår også som fullt utnyttet, likevel slik at den i noen grad påvirkes av både
utvalgets og sekretariatets prioriteringer og dermed
vil kunne utnyttes på andre måter enn i dag. Dersom
den stortingsoppnevnte kontrollen skal styrkes utover
det Evalueringsutvalget har foreslått, kreves nytenkning knyttet til kontrollmodellen som helhet. Etter
Evalueringsutvalgets syn er det vanskelig å se for seg
at denne kontrollen kan utvides kraftig innenfor
dagens utvalgsmodell.
Det kan tenkes at andre organisatoriske løsninger
ville gitt større kapasitet og mer kontroll, for eksempel etter mønster av de øvrige parlamentarisk forankrede kontrollorganene som Sivilombudsmannen og
Riksrevisjonen. Som redegjort for i kapittel 3, anser
Evalueringsutvalget det som en forutsetning for sitt
mandat at EOS-utvalget som parlamentarisk oppnevnt kontrollorgan skal bestå, og fortsatt drive en
uavhengig og etterfølgende legalitetskontroll. Utvalget har derfor ikke vurdert om den nåværende kontrollmodellen bør erstattes med en annen modell,
men nøyer seg med å peke på at dette vil måtte vurderes, dersom man kommer til at den parlamentariske kontrollen med EOS-tjenestene bør styrkes
vesentlig.
Et alternativ til å styrke den stortingsoppnevnte
kontrollen med EOS-tjenestene vil være å styrke
andre deler av det kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt. Som ledd i vurderingen av om den
stortingsforankrede kontrollen med EOS-tjenestene
bør styrkes, må det tas stilling til hvilken kontroll
EOS-tjenestene skal og bør underlegges i fremtiden,
herunder hvem som skal utøve og ha ansvar for
denne kontrollen, og hvilken rolle EOS-utvalget skal
spille. Enkelte aspekter ved dette spørsmålet drøftes
i det videre.
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31.3. EOS-utvalget som del av det samlede
kontrollsystemet
Etter Evalueringsutvalgets syn kan spørsmålet
om den stortingsoppnevnte kontrollen med EOS-tjenestene bør styrkes ikke vurderes isolert. Derimot må
behovet for og innretningen av EOS-utvalgets kontroll vurderes som ett ledd i det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt. Særlig de
begrensninger i EOS-utvalgets kontrollmulighet som
følger av utvalgets forankring i Stortinget, og som er
omtalt i kapittel 10, tilsier at utvalgets kontroll bør
sees i sammenheng med det øvrige kontrollsystemet.
Begrensningene innebærer blant annet at kontrollen
skal være rent kontrollerende, at utvalget ikke kan
avsi bindende avgjørelser og at utvalget ikke skal
kontrollere effektiviteten av tjenestenes handlinger.
Også de kapasitetsmessige utfordringene utvalget
står overfor og den fremtidige utviklingen av disse,
tilsier at kontrollen med tjenestene må vurderes som
en helhet.
Kontrollsystemet for EOS-tjenestene består i dag
av en rekke ulike elementer, fra den lovgivningen
som gjelder for virksomhetene, tjenestenes internkontroll, overordnede organers kontroll og kontroll
fra andre uavhengige instanser som domstolene og
offentlig oppnevnte advokater, se kapittel 24 for mer
om det samlede kontrollsystemet. Det er summen av
alle kontrollsystemets enkeltelementer som avgjør
om hensynet til personvern og rettssikkerhet blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Et velfungerende
kontrollsystem er essensielt ikke bare for å verne
individuelle og kollektive interesser, men også for å
sikre borgerne og allmennhetens tillit til den virksomheten kontrollobjektet driver. Betydningen av at
etterretnings- og sikkerhetstjenester gjøres til gjenstand for et helhetlig kontrollsystem, bestående av en
kombinasjon av intern kontroll, kontroll fra overordnede myndigheter, rettslig og parlamentarisk kontroll
er også understreket i flere av de internasjonale standardene på dette området, se kapittel 9 for mer om
disse.608
Det har ikke vært Evalueringsutvalgets mandat å
vurdere innholdet og kvaliteten i andre elementer i
kontrollsystemet enn EOS-utvalget. Evalueringsutvalget finner likevel grunn til å peke på enkelte
aspekter ved kontrollsystemet som helhet, som er
tydeliggjort i evalueringsprosessen.
For det første må de ulike elementene i kontrollsystemet samlet sett dekke alle faser av og aspekter
608.

FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse: «Compilation of
good practices on legal and institutional frameworks and
measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on
their oversight» (2010) anbefaling nr. 6, Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight of the Security
Services» (2007) avsnitt 259.

ved EOS-tjenestenes virksomhet, også de som ikke
omfattes av EOS-utvalgets kontroll. For eksempel er
det viktig med mekanismer for forhånds- og løpende
kontroll, i tillegg til den etterkontroll utvalget utøver.
I dag er det bare PSTs bruk av skjulte tvangsmidler
som krever forhåndstillatelse fra en uavhengig
instans (domstolen), de øvrige tjenestenes metodebruk godkjennes internt eller av overordnede. Det er
også sentralt at den ansvarlige statsråd fører kontroll
med hensiktsmessigheten og effektiviteten av tjenestenes handlinger.
For det andre er det viktig at også de øvrige kontrollmekanismene er velfungerende og oppdaterte.
Det er grunn til å understreke at den lovgivningen og
det øvrige regelverket som regulerer tjenestenes virksomhet må være både godt og tidsriktig. Selve grunnlaget for kontroll legges gjennom eksistensen av
klare inngrepshjemler og forsvarlige saksbehandlingsregler, og dette er dermed av sentral betydning
for EOS-utvalgets mulighet til å drive legalitetskontroll. Etter Evalueringsutvalgets syn har Etterretningstjenesten i dag et svakere rettslig grunnlag for
den delen av tjenestens virksomhet som medfører
inngrep i individuelle rettigheter enn for eksempel
PST. Utvalget viser til utredningen av Grunnlovens
og EMKs krav til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter i vedlegg 4, der professor Husabø påpeker
at det er tvilsomt om dagens hjemmelsgrunnlag for
Etterretningstjenesten tilfredsstiller de kravene som
nå stilles etter EMK. Hensynet til EOS-utvalgets
kontrollmulighet tilsier derfor at Etterretningstjenestens virksomhet bør reguleres i et mer konkret regelverk.
Videre er det viktig at tjenestenes internkontroll
og den kontrollen departementene utøver som tjenestenes overordnede er solid og gis nødvendig prioritet
og ressurser. Det er et sentralt punkt at ethvert kontrollsystem bør fange opp og sikre mot svikt eller
mangler på et så tidlig og lavt nivå som mulig. For at
dette skal skje bør tjenestenes organinterne kontrollmekanismer være så solide som mulig.
Både Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har i møte med Evalueringsutvalget redegjort for egen kontroll med tjenestenes virksomhet, og Evalueringsutvalget har gått gjennom et
antall av Justis- og beredskapsdepartementets rapporter fra tilsyn med PST i årene 2012–2015. Omfanget av og innholdet i departementenes kontroll er
redegjort for i kapittel 24.2. Selv om det, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet har vært en utvikling av kontrollen med PST siden denne ble kritisert
av både 22. juli-kommisjonen og Traavik-utvalget,609
vil Evalueringsutvalget påpeke at den er langt mindre
omfattende og inngående enn EOS-utvalgets kon609.

NOU 2012:14; Rapport fra Traavikutvalget (2012).
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troll. For eksempel har evalueringen vist at EOSutvalget i dag er alene om å føre faktisk kontroll med
EOS-tjenestenes tekniske systemer.
Justis- og beredskapsdepartementet uttalte også i
møte med Evalueringsutvalget at det ser på EOSutvalget som sentralt i kontrollen med EOS-tjenestenes virksomhet. Departementene ga uttrykk for at det
tillegger EOS-utvalgets kontroll stor betydning i vurderingen av om tjenestene bør gis utvidede fullmakter og nye metoder, og at man ville vært mer tilbakeholdne med å gi slike uten en velfungerende kontroll
fra utvalgets side. Etter Evalueringsutvalgets syn er
det ikke gitt at EOS-utvalgets kontroll i seg selv bør
være noe tungtveiende argument for at det er forsvarlig å gi tjenestene utvidede fullmakter.
Når det er sagt, er det viktig at behovet for kontroll vurderes og integreres i eventuelle fremtidige
prosesser knyttet til utvikling av EOS-tjenestenes
fullmakter og virksomhet for øvrig. Dette gjelder for
det første på lovgivningsnivå, for eksempel ved at
tjenestenes regelverk tilrettelegger for kontroll og at
det samtidig vurderes om det er behov for endringer
i EOS-utvalgets regelverk. Det gjelder imidlertid
også på teknologisk nivå, ved at behov, muligheter
og tilrettelegging for kontroll må integreres i prosessene knyttet til vurdering og implementering av nye
metoder og kapasiteter i tjenestene, se kapittel 35.3
om automatisert kontroll for mer om dette.610
Etter Evalueringsutvalgets syn kan det spørres om
det samlede kontrollsystemet som gjelder for EOStjenestene er så dekkende og oppdatert som innholdet
i og utviklingen av tjenestenes virksomhet tilsier. Det
er mye som tyder på at EOS-utvalgets kontroll, heller
enn å være «en del av» det samlede kontrollsystemet,
i dag utgjør en ryggrad i dette. Evalueringsutvalget
mener den herværende rapporten danner grunnlag for
selvstendig oppfølging.
Andre lands organisering av kontrollen med etterretnings- og sikkerhetstjenestene viser at det er
mange måter å møte kontrollbehovene på, blant
annet ved å kombinere regjeringsoppnevnte kontrollinstanser med parlamentarisk (oppnevnt) kontroll.
Evalueringsutvalget vil peke på at en bredere evaluering av det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt kan gjennomføres på et senere
tidspunkt.
Behovet for en bredere evaluering underbygges
også av at det er usikkert om det norske kontrollsystemet tilfredsstiller de krav som følger av våre menneskerettslige forpliktelser, se nedenfor.
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31.4. Forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon
I forlengelsen av det som er sagt om betydningen
av det samlede kontrollsystemet EOS-tjenestene er
underlagt, vil Evalueringsutvalget peke på at det etter
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er
summen av nasjonale rettsmidler som er avgjørende
for om norsk rett tilfredsstiller kravet til effektivt
rettsmiddel som følger av konvensjonens artikkel 13.
Kravet innebærer at enhver har rett til å få prøvd
påstander om menneskerettskrenkelser av et organ
med kompetanse til å hindre videre krenkelse (der det
er mulig), eller gjenopprette eller kompensere for
krenkelsen.
Professor Husabøs utredning av Grunnlovens og
EMKs krav til etterfølgende kontroll av sikkerhetsog etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter i vedlegg 4 peker på at det er usikkert om EOSutvalgets klagebehandling i seg selv er nok til å oppfylle kravene til et effektivt rettsmiddel. Særlig skyldes dette at utvalget ikke kan avsi bindende avgjørelser. Videre er dagens bevisforbud i tvisteloven § 221 for opplysninger «som holdes hemmelig av hensyn
til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat» til
hinder for at adgangen til domstolsprøvning, alene
eller sammen med klagemuligheten til EOS-utvalget,
kan utgjøre et effektivt rettsmiddel etter EMK art. 13.
Evalueringsutvalget har ikke hatt anledning til å
gå nærmere inn på disse spørsmålene.
Som ledd i en eventuell videre utredning av ovenstående problemstillinger bør også enkelte sider ved
EOS-utvalgets kontroll vurderes nærmere. Dette
gjelder for det første hvorvidt EOS-utvalget bør
kunne anbefale at tjenestene utbetaler erstatning til
personer som har vært utsatt for menneskerettskrenkelser, se utredningen i vedlegg 4 på side 22–26 for
mer om dette. Problemstillingen reiser krevende
spørsmål av både prinsipiell og praktisk art, og bør
derfor vurderes som ledd i en helhetlig vurdering av
det norske systemet. For det andre bør det, som ledd
i en slik helhetlig vurdering, undersøkes nærmere om
EOS-utvalget bør pålegges å underrette ofre for menneskerettskrenkelser. Som det fremgår av utredningen i vedlegg 4 på side 23, vil spørsmålet blant annet
avhenge av om Justis- og beredskapsdepartementet
følger Metodekontrollutvalgets forslag i NOU
2009:15 om å endre reglene om underretning om
skjult tvangsmiddelbruk. Evalueringsutvalget vil
derfor ikke foreslå endringer i EOS-utvalgets regelverk på det nåværende tidspunkt.
32.

Kontrollområdet

32.1. Generelt
610.

Se også vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av
EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side 22.

EOS-utvalgets kontrollområde er ifølge EOSkontrolloven § 1 «etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvalt-
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ning eller under styring eller på oppdrag av denne».
Evalueringsutvalget anser det som en stor fordel at
kontrollområdet er funksjonelt og ikke organisatorisk
definert.611 Dette er i tråd med Veneziakommisjonens
anbefalinger, som peker på betydningen av at tilsynsorgan har kompetanse over alle landets sikkerhetstjenester, og at kompetansen bør være funksjonelt heller
enn organisatorisk avgrenset, for å skape såkalt
«sømløs kontroll».612
EOS-utvalget kan kontrollere all utøvelse av de
aktuelle tjenestetypene, uavhengig av hvem som
utfører den, så fremt den er utført av, under styring
eller på oppdrag av det offentlige og lovens formål
tilsier det. Evalueringen har vist at EOS-utvalget
jevnlig bruker muligheten til å kontrollere EOS-tjeneste som utøves andre deler av den offentlige forvaltningen. for eksempel andre organer eller institusjoner som bistår Politiets sikkerhetstjeneste, som
Kripos, ØKOKRIM og toll- og utlendingsmyndighetene.613 Videre kontrollerer EOS-utvalget også EOStjeneste som utføres av private aktører, for eksempel
tele- og internettilbydere som bistår PST og aktører
som tillegges oppgaver etter sikkerhetsloven. Det må
antas at denne muligheten kan bli enda mer aktuell i
fremtiden, dersom EOS-tjenestene i større grad gjør
bruk av eksterne aktører til bistand eller avlastning.
Som redegjort for i kapittel 31.2 om utvalgsmodellen, har evalueringen vist at EOS-utvalgets kapasitet i dag er presset. Evalueringsutvalget har vurdert
ulike tiltak for å styrke EOS-utvalgets kapasitet og
gjøre det bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. En mulig løsning på dette er å ta bort deler av de
oppgavene EOS-utvalget er pålagt, og Evalueringsutvalget har stilt spørsmål om det fremdeles er behov
for at EOS-utvalget, som ledd i kontrollen med den
forebyggende sikkerhetstjenesten, kontrollerer
avgjørelser om sikkerhetsklarering i det omfang det
gjør i dag, se kapittel 32.2 nedenfor.
Videre har Evalueringsutvalget fått forslag fra
ulike aktører om henholdsvis avgrensninger og utvidelser av EOS-utvalgets kontrollområde. Riksadvokaten har stilt spørsmål om kontrollområdet fremdeles burde omfatte den delen av PSTs virksomhet som
er styrt av påtalemyndigheten, et spørsmål som er
drøftet i kapittel 32.3. Etterretningstjenesten har
videre stilt spørsmål om utviklingen av menneskerettighetenes virkeområde tilsier at EOS-utvalgets kontrollområde ikke lenger bør være avgrenset mot per611.

612.

613.

Se NOU 1994:4 side 16-17; Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
11 og 21.
Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 154 og 221.
For mer om EOS-utvalgets kontroll av det øvrige politiet, se
EOS-utvalgets årsmelding 1998 side 5, for mer om forholdet
til ØKOKRIM, se årsmeldingene for 2003 side 7 og 2004
side 7, og for mer om kontrollen av Kripos, se årsmeldingen
for 2012 side 33 og 2014 side 20.

soner som ikke er bosatt i riket og organisasjoner som
ikke har tilhold her, eller som angår utlendinger hvis
opphold er knyttet til tjeneste for fremmed stat. I dag
fremgår det av EOS-kontrollinstruksen § 4 at slike
personer eller organisasjoner ikke skal omfattes av
kontrollen med mindre særlige grunner tilsier det.
Spørsmålet er drøftet i kapittel 32.4. Til sist har PST
overfor Evalueringsutvalget etterlyst en mulighet til
å utvide EOS-utvalgets mandat til å omfatte gransking av enkelthendelser som involverer EOS-tjenestene, som et alternativ til å opprette særskilte granskingskommisjoner. Dette spørsmålet er drøftet i
kapittel 32.5.
32.2. Sikkerhetsklareringssaker som del av
kontrollområdet
32.2.1. HISTORIKK OG BEGRUNNELSE
Historisk var sikkerhetsklarering og personkontroll en sentral del av den virksomheten som kjennetegnet «de hemmelige tjenestene». Fra tiden etter første verdenskrig og frem til 1967 ble såkalte sikkerhetsundersøkelser i militær og deler av sivil sektor
foretatt i det skjulte, uten at den personen de gjaldt
kjente til det og på uklart rettslig grunnlag.614 Ifølge
Lund-kommisjonen ble det på 50-tallet gjennomført
flere tusen slike undersøkelser, og i midten av 60-årene var tallet 25 000.615 Kommisjonen kom med sterk
kritikk av overordnede politiske myndigheter for
«det totale fravær av skrevne normer til beskyttelse
av de personer som ble sikkerhetsundersøkt» i denne
perioden.616
Ved direktiv 1. mars 1967 ble det fastslått at sikkerhetsundersøkelser i Forsvaret skulle være åpne, i
den forstand at personellet skulle gjøres kjent med at
sikkerhetsundersøkelser kunne foretas. Personer som
det kunne bli behov for å klarere skulle etter dette
selv gi opplysninger til bruk ved klareringsavgjørelsen.617 I sivil forvaltning ble denne ordningen først
innført i 1983.618
Sikkerhetsundersøkelser ble allerede den gang
gjennomført ved nært samarbeid mellom EOS-tjenestene. Politiets overvåkingstjeneste og det alminnelige politiet bisto klareringsmyndighetene med
personkontroll i form av registerundersøkelser og
eventuell bakgrunnssjekk.619 Frem til 1965 skilte
overvåkingstjenesten ikke klart mellom overvåkingsmessige hensyn og personkontrollhensyn.620 Personkontrollen kunne dermed innebære at informasjon
614.

615.
616.
617.
618.
619.
620.

St.mld. nr. 39 (1969–1970) side 7-8 og Lundkommisjonens
rapport side 730 og side 737–740.
Lundkommisjonens rapport side 805.
Lundkommisjonens rapport side 32.
Lundkommisjonens rapport side 747.
Lundkommisjonens rapport side 747.
Lundkommisjonens rapport side 747.
Lundkommisjonens rapport side 808.
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om for eksempel personlige forhold eller politisk tilhørighet, som var samlet inn av tjenesten i andre sammenhenger, ble delt og fikk konsekvenser for vedkommendes klareringssak.
Videre ble avgjørelser om sikkerhetsklarering
truffet uten at tradisjonelle saksbehandlingsregler ble
fulgt. Selv om direktivet fra 1967 medførte større
åpenhet i Forsvaret om at sikkerhetsundersøkelser
ble gjennomført, ga det ingen rett til underretning om
avgjørelsen, til å få begrunnelse for vedtaket dersom
klarering ble nektet, eller til å påklage vedtaket til
overordnet instans.621 Mellbye-utvalget foreslo i
1967 endringer i dette,622 men forslagene ble bare
delvis fulgt opp av regjering og storting. De forslagene som ble fulgt opp møtte stor motstand både i
Forsvaret og den sivile forvaltningen,623 og det tok
lang tid før de ble nedfelt i regelverket og satt ut i
praksis.624 I forbindelse med at det i 1983 ble innført
åpenhet om sikkerhetsundersøkelser i den sivile forvaltning, ble det også innført en rett til å bli gjort
kjent med resultatet når klarering eller autorisasjon
ikke ble gitt. Forsvarssjefen ble gitt adgang til, etter
anmodning, å gi vedkommende en begrunnelse for
avgjørelsen, etter å ha innhentet Overvåkingssjefens
uttalelse.625 Samme ordning ble innført i Forsvaret i
1990.626
Skauge-utvalget anerkjente at «sikkerhetstjenesten», som var utvalgets betegnelse på de organer som
sto for personellsikkerhetstjeneste, var den minst
hemmelige av EOS-tjenestene, men anførte at personellsikkerhetstjenesten (herunder samarbeidet med
de andre EOS-tjenestene) var den av sikkerhetstjenestens oppgaver som ga sterkest grunn for kontroll.627 Etter Skauge-utvalgets syn ville kontrollutvalgets hovedoppgave bli å påse at avgjørelsene bygget på et korrekt og relevant faktum og at avveiningene var forsvarlige og i samsvar med et oppdatert
bilde av den nasjonale og internasjonale sikkerhetssituasjonen. Kontrollen ble også forutsatt å bidra til og
sikre at relevante sikkerhetsbehov ikke ble oversett,
og å sikre at det ikke utviklet seg særpraksis i enkelte
organer. Behovet for kontroll med personellsikkerhetstjenesten ble ikke kommentert særskilt av departementet eller kontroll- og konstitusjonskomiteen
ved behandlingen av utvalgets forslag.

621.
622.

623.
624.
625.

626.

627.

Lundkommisjonens rapport side 755.
Sammendrag av Mellbyeutvalgets utredning, publisert som
vedlegg til St.mld. nr. 39 (1969–1970).
Lundkommisjonens rapport side 755–762.
Lundkommisjonens rapport side 35.
Direktiv fastsatt ved kgl.res. 4. november 1983 § 16 femte
ledd.
Forsvarets direktiv fra 1990 § 17; Lundkommisjonens rapport side 762–762.
NOU 1994:4 side 31–32 og 37-38.
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32.2.2. REGULERINGEN I DAG
De senere årene er det blitt langt større åpenhet
om den forebyggende sikkerhetstjenesten generelt og
sikkerhetsklareringssaker spesielt.628 Riktignok er
det fremdeles adgang til å gjøre unntak fra enkelte
prinsipper for forsvarlig saksbehandling i disse
sakene, for eksempel fra retten til begrunnelse for
avgjørelser og innsyn i avgjørelsesgrunnlaget. Slike
unntak finnes også i forvaltningsloven, men anvendes trolig i større grad i sikkerhetsklareringssaker enn
i alminnelige forvaltningssaker.
Regler om sikkerhetsklarering følger i dag av sikkerhetsloven kapittel 6 og personellsikkerhetsforskriften. Hvorvidt sikkerhetsklarering skal gis beror
på om det foreligger rimelig tvil om «vedkommendes
sikkerhetsmessige skikkethet», se sikkerhetsloven
§ 21. Ved denne vurderingen skal det bare legges
vekt på «forhold som er relevante for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til behandling av skjermingsverdig
informasjon». Blant opplysningstypene som kan
vektlegges er opplysninger om:
–
–

–

–
–
–

straffbare forhold,
forhold som kan lede til at vedkommende selv
eller nærstående personer som er knyttet til vedkommende ved familiebånd, utsettes for trusler
som innebærer fare for liv, helse, frihet eller ære
med risiko for å kunne presse vedkommende til å
handle i strid med sikkerhetsmessige interesser,
forfalskning av, eller feilaktig eller unnlatt fremstilling om, faktiske forhold som vedkommende
måtte forstå er av betydning for sikkerhetsklareringen
misbruk av alkohol eller andre rusmidler,
økonomiske forhold som kan friste til utroskap,
forbindelse med innen- eller utenlandske organisasjoner som har ulovlig formål, som kan true
den demokratiske samfunnsordenen eller som
anser vold eller terrorhandlinger som akseptable
virkemidler.

Politisk engasjement, herunder medlemskap i,
sympati med eller aktivitet for lovlige politiske partier eller organisasjoner og annet lovlig samfunnsengasjement, skal ikke ha betydning for vurdering av en
persons sikkerhetsmessige skikkethet.
Som grunnlag for avgjørelser om sikkerhetsklarering gjennomføres såkalt personkontroll, nærmere
bestemt innhenting av opplysninger som kan si noe
om blant annet de forhold som er nevnt ovenfor. Personkontroll skal ikke finne sted uten at den som sikkerhetsklareres er gjort oppmerksom på og har samtykket i at slik kontroll vil bli foretatt, og personkontroll skal alltid omfatte opplysninger gitt av vedkom628.

Se for eksempel Ot.prp. nr. 49 (1996–1997) punkt 5.6.1 og
5.2.
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mende selv, se sikkerhetsloven § 20 annet ledd. Som
ledd i personkontrollen kan klareringsmyndigheten
kreve å få utlevert opplysninger fra en rekke offentlige og private registre, blant annet reaksjonsregistret
(register over strafferettslige reaksjoner), straffesaksregistret og PSTs registre, eller tilsvarende registre
tilhørende andre lands myndigheter, se personellsikkerhetsforskriften § 3-4. Dersom opplysningene i de
aktuelle registrene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for
en klareringsavgjørelse, kan NSM eller klareringsmyndigheten kreve å få utfyllende opplysninger fra
den behandlingsansvarlige for registeret. NSM eller
klareringsmyndigheten kan også innhente uttalelser
eller kreve å få utlevert opplysninger som er relevante for klareringsvurderingen fra andre kilder. At
PST skal utføre personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser, er presisert i politiloven kapittel
§ 17c nr. 3.
Videre har den som har vært vurdert sikkerhetsklarert rett til å bli gjort kjent med resultatet, og ved
negativ avgjørelse skal vedkommende uoppfordret
underrettes om resultatet, sikkerhetsloven § 25 annet
ledd. Begrunnelse for avgjørelsen skal i utgangspunktet gis samtidig med underretningen om utfallet,
se sikkerhetsloven § 25 tredje ledd, men vedkommende har ikke krav på begrunnelse dersom det vil
røpe opplysninger som
–
–
–
–

er av betydning for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre
vitale nasjonale interesser,
er av betydning for kildevern,
det av hensyn til vedkommendes helse eller hans
forhold til personer som står denne nær, må anses
utilrådelig at vedkommende får kjennskap til,
angår tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger
og forretningshemmeligheter ellers, når de er av
en slik art at andre kan utbytte dem i sin næringsvirksomhet.

Det følger av personellsikkerhetsforskriften § 4-5
at opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets
sikkerhetstjeneste ikke skal inngå i begrunnelsen
uten at klareringsmyndigheten har innhentet skriftlig
tillatelse fra kilden. Klareringsmyndigheten skal i tillegg utarbeide en intern samtidig begrunnelse hvor
alle relevante forhold inngår, til bruk ved klagebehandling og etterkontroll.
Den som har vært vurdert sikkerhetsklarert har i
ettertid rett til innsyn i sakens dokumenter, med unntak for slike opplysninger som er beskrevet ovenfor,
se sikkerhetsloven § 25a første og annet ledd. Der
slike opplysninger er endelig unntatt enten i forbindelse med begrunnelse for avgjørelsen eller begjæring om innsyn har den som har vært vurdert sikkerhetsklarert krav på å få oppnevnt en særskilt advokat

til å gjennomgå de opplysningene som er ukjent for
vedkommende, se § 25b. Advokaten kan ikke meddele parten innholdet av de aktuelle opplysningene,
men skal gi vedkommende råd om hvorvidt avgjørelsen bør påklages. Parten har deretter rett til å påklage
avgjørelsen.
32.2.3. EVALUERINGSUTVALGETS VURDERING
Evalueringsutvalget er kommet til at EOS-utvalget ikke lenger bør føre kontroll med avgjørelser om
sikkerhetsklarering. Som vist i kapittel 31.2 om
utvalgsmodellen, står EOS-utvalget overfor store
kapasitetsmessige utfordringer. Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget gis anledning til å konsentrere seg om de delene av EOS-tjenestenes virksomhet der kontrollbehovet er størst. Forslaget behøver ikke innebære at kontrollen med avgjørelser om
sikkerhetsklarering svekkes, dersom andre gir i oppgave å ivareta kontrollfunksjonen, som for eksempel
Sivilombudsmannen. Videre innebærer forslaget at
EOS-utvalgets kontroll med de øvrige EOS-tjenestenes deltakelse i personkontroll opprettholdes. I det
videre vil forslagets begrunnelse utdypes.
Ett fellestrekk ved EOS-tjenestene er at de kan
gjøre inngrep overfor enkeltpersoner uten at de det
gjelder er, eller blir gjort, klar over det. Avgjørelser
om sikkerhetsklarering skiller seg i dag fra denne
typen virksomhet ved den avgjørelsen gjelder er
kjent med og har godtatt både at avgjørelsen fattes og
at personopplysninger innhentes i den forbindelse.
Vedkommende har rett til underretning om avgjørelsen og dens innhold, og som hovedregel også om
begrunnelsen for avgjørelsen. Det er fremdeles en
viss adgang til å gjøre unntak fra retten til begrunnelse og innsyn i enkelte typer opplysninger, men
slik unntaksadgang finnes også i den alminnelige forvaltningsretten.629 I den grad det ikke gis fullstendig
innsyn i eller begrunnelse for klareringsavgjørelsen,
skal det oppnevnes en særskilt advokat for å ivareta
vedkommendes interesser. Etter Evalueringsutvalgets syn har utviklingen på dette området svekket
personellsikkerhetstjenestens preg av å være EOStjeneste, i tillegg til at det er etablert andre rettssikkerhetsmekanismer (enn EOS-utvalget) som bidrar
til å ivareta den enkeltes rettigheter og veie opp for
muligheten til å gjøre unntak fra de alminnelige saksbehandlingsreglene.
Evalueringsutvalget vil understreke at avgjørelser
om sikkerhetsklarering er viktige for dem de gjelder.
De kan være avgjørende for vedkommendes yrkesliv
og karriere, de er personlige ved at de innebærer
skjønnsmessige vurderinger av vedkommendes sikkerhetsmessige pålitelighet, og de er inngripende ved
at de kan medføre innsamling og bruk av sensitive
personopplysninger. Innhenting av slike opplysnin629.

Se forvaltningsloven §§ 19 og 24 annet ledd.
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ger kan reise menneskerettslige problemstillinger,
blant annet knyttet til likebehandling og diskriminering. Vurderingen av om sikkerhetsklarering bør gis
er også blitt mer kompleks og krevende i senere år.
Selv om regelverket er blitt tydeligere og mer tilgjengelig, er kriteriene blitt mindre håndfaste og mer
skjønnsmessige, samtidig som klareringsmyndighetene, antall avgjørelser og antall ansatte som fatter
avgjørelsene er blitt flere. Dette øker risikoen for feilaktige avgjørelser og myndighetsmisbruk, og gjør det
utfordrende å treffe tilstrekkelig opplyste avgjørelser
og sikre likebehandling innenfor rimelig tid. De store
problemene NSM og andre klareringsmyndigheter
har hatt, blant annet med å opprettholde en akseptabel saksbehandlingstid og å sikre likebehandling av
like tilfelle, illustrerer dette. EOS-utvalget har gjentatte ganger kritisert disse forholdene, og bidratt til å
sette dem på regjeringens og Stortingets agenda. Selv
om problemene knyttet til saksbehandlingstid og
likebehandling forhåpentligvis vil avhjelpes dersom
regjeringens forslag om å redusere antallet klareringsmyndigheter følges opp,630 vil saker om sikkerhetsklarering fremdeles være rettssikkerhetsmessig
krevende.
Ovennevnte illustrerer at det åpenbart er behov
for kontroll med avgjørelser om sikkerhetsklarering.
De kjennetegn som begrunner kontrollbehovet er
imidlertid ikke unike for klareringsavgjørelser, men
gjelder også andre former for offentlig myndighetsutøvelse. Flere deler av forvaltningen treffer krevende skjønnsmessige avgjørelser av stor betydning
for enkeltpersoner, basert på personlige og sensitive
opplysninger.
Klareringsavgjørelser er imidlertid fremdeles en
del av sikkerhetstjenesten, og har en tilknytning til
øvrig EOS-tjeneste som kan tale for å videreføre
EOS-utvalgets kontrollansvar for avgjørelsene. Helheten i EOS-utvalgets kontrollområde har vært fremhevet av flere som en styrke ved den nåværende kontrollmodellen. EOS-utvalgets erfaring med kontroll
av overholdelse av forbudet mot å tillegge politisk
engasjement, herunder medlemskap i, sympati med
eller aktivitet for lovlige politiske partier eller organisasjoner og annet lovlig samfunnsengasjement,
trekker i samme retning. Til sist kan EOS-utvalgets
erfaring med og opplegg for å behandle sikkerhetsgradert informasjon være et argument for å la utvalget fortsette kontrollen med klareringssaker.
Evalueringsutvalget anerkjenner at EOS-utvalgets erfaring, helheten i kontrollområdet og den
eksisterende strukturen for behandling av gradert
informasjon er argumenter mot å avgrense kontrollområdet mot saker om sikkerhetsklarering. I lys av de
store kapasitetsutfordringene EOS-utvalget står

overfor, må det imidlertid gjøres valg som ikke nødvendigvis er ideelle. EOS-utvalgets kapasitetsutfordringer kan ikke alene løses gjennom de øvrige forslagene som fremmes i denne evalueringsrapporten.
Etter Evalueringsutvalgets syn er en vesentlig
avgrensing av kontrollområdet nødvendig for at
EOS-utvalget skal kunne opprettholde en forsvarlig
kontroll av de delene av EOS-tjenestenes virksomhet
der kontrollbehovet er størst.
I denne vurderingen må det også tas i betraktning
at antallet sikkerhetsklareringssaker og omfanget og
kompleksiteten av sakene trolig vil øke i tiden som
kommer,631 se del II om den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen. En eventuell reduksjon i antall
klareringsmyndigheter, slik regjeringen har foreslått,632 kan ikke antas å veie opp for dette. Dersom
saker om sikkerhetsklarering skulle forbli en del av
EOS-utvalgets kontrollområde, ville det trolig kreve
enda mer av utvalgets kapasitet i fremtiden.
Evalueringsutvalget er ikke kjent med at andre
lands kontrollorganer fører like intensiv kontroll med
klareringsavgjørelser som EOS-utvalget. I Sverige
fatter den såkalte Registerkontrolldelegasjonen
beslutninger om utlevering av informasjon fra flere
av politiets og sikkerhetstjenestens registre i forbindelse med klareringssaker, men utover dette, fører de
svenske kontrollorganene for sikkerhets- og etterretningstjenestene ikke noen etterfølgende kontroll med
klareringssaker.
Etter Evalueringsutvalgets syn har personkontrollen som utføres som ledd i klareringsprosessen i dag
mest til felles med tradisjonell EOS-tjeneste. Den
består av innhenting av potensielt sensitiv informasjon, som den aktuelle personen kan ha begrenset
innsyn i. Særlig der informasjon hentes fra EOS-tjenestenes registre, eller tjenestene bes om å fremskaffe utfyllende opplysninger, vil de hensyn som
begrunner kontroll med EOS-tjenestene generelt gjøre seg gjeldende også for personkontrollen. Evalueringsutvalget foreslår derfor å videreføre EOS-utvalgets kontroll med den delen av personellsikkerhetstjenesten som utføres av de øvrige EOS-tjenestene,
altså personkontrollen. Slik kontroll vil hovedsakelig
være rettet mot PST, og kunne utføres som ledd i
EOS-utvalgets øvrige kontroll av tjenesten. Utvalget
vil i så fall kunne kontrollere at den informasjonen
som etterspørres og utleveres i forbindelse med klareringssaker er relevant for klareringsvurderingen og
ellers i tråd med reglene i sikkerhetsloven og personellsikkerhetsforskriften. Det vil eventuelt også
kunne kontrollere måten opplysningene innhentes
på.

630.

632.

Se Forsvarsdepartementets høringsnotat 19. mai 2015 om
forslag til endringer i sikkerhetsloven side 19 flg.

631.

Se også Forsvarsdepartementets høringsnotat 19. mai 2015
om forslag til endringer i sikkerhetsloven side 21.
Se Forsvarsdepartementets høringsnotat 19. mai 2015 om
forslag til endringer i sikkerhetsloven side 19 flg.
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For å unngå at EOS-utvalgets kontroll overlapper
med kontroll som utføres av andre kontrollorgan og
-mekanismer, foreslås det ikke at EOS-utvalget kontrollerer klareringsmyndighetens begrunnelse for
eventuelt å nekte enkeltpersoner innsyn i opplysningene fra PST eller klareringsmyndighetenes bruk av
opplysningene fra PST i klareringsvurderingen. Dersom EOS-utvalget avdekker feil i personkontrollen
knyttet til enkeltsaker som kan ha virket bestemmende på innholdet i klareringsmyndighetens avgjørelse, vil utvalget måtte påpeke dette overfor den
aktuelle tjenesten, som igjen vil måtte underrette klareringsmyndigheten.
På grunn av det behovet for kontroll med sikkerhetsklareringssaker som er beskrevet ovenfor, foreslår Evalueringsutvalget at det utredes om ansvaret
for kontroll av sikkerhetsklareringsavgjørelser bør
overtas av en annen stortingsoppnevnt kontrollinstitusjon, for eksempel Sivilombudsmannen. En slik
overføring vil bety at kontrollen med klareringsavgjørelser ikke behøver å svekkes. Det er i så fall
naturlig at den institusjonen som får ansvar for kontroll av sikkerhetsklareringssaker ser hen til EOSutvalgets erfaringer med slik kontroll ved etableringen av et nytt kontrollregime.
32.3. Påtalemyndighetens virksomhet som del av
kontrollområdet
32.3.1. HISTORIKK OG BEGRUNNELSE
Avgrensningen av EOS-utvalgets kontrollområde
mot «overordnet påtalemyndighet» slik den fremgår
av EOS-kontrolloven § 1, ble drøftet av Skaugeutvalget, som la til grunn at «det ville være et markant brudd med norske tradisjoner om et politisk
oppnevnt kontrollorgan ble gitt myndighet til å føre
kontroll med den overordnede påtalemyndighet».633
En kontroll med den underordnede påtalemyndigheten kunne, ifølge utvalget, lettere aksepteres, men
ville også være betenkelig fordi den griper inn i den
overordnede påtalemyndighets kontrollansvar og
styringsmyndighet. I tillegg til at overordnet påtalemyndighet ble holdt utenfor kontrollområdet, tilsa
prinsippet om en uavhengig påtalemyndighet etter
Skauge-utvalgets syn, at kontrollen med overvåkingstjenesten burde være etterfølgende og at kontrollen med påtalemyndighetens skjønnsutøvelse
burde skje «med en viss moderasjon».634 Avgrensningen er ikke direkte kommentert av Justisdepartemen633.

634.

NOU 1994:4 side 50. Dette gjaldt, ifølge utvalget, selv om
påtalemyndigheten er gjenstand for en viss kontroll av Sivilombudmannen og Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.
NOU 1994:4 side 47. Prinsippet ble også brukt som et argument for at kontrollorganet burde gis ankerett over rettslige
kjennelser om tvangsmiddelbruk i overvåkingstjenesten, se
NOU 1994:4 side 50 se side 38.

tet eller justiskomiteen under behandlingen av EOSkontrolloven.
Flertallet i Danielsen-utvalget, som avga NOU
1998:4 Politiets overvåkingstjeneste, foreslo at EOSutvalgets kontrollområde skulle utvides til også å
omfatte statsadvokatenes og riksadvokatens virksomhet i overvåkingssaker.635 Flertallet kunne ikke se
prinsipielle innvendinger mot dette, og uttalte blant
annet:636
«De begrensninger som gjør seg gjeldende i forhold til prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet, ligger utelukkende i at Stortinget ikke kan ansvarliggjøre statsråden for forhold som hører under
påtalemyndighetens ansvar. Stortinget vil derimot ha
full mulighet til å benytte eventuell kritikk rettet mot
overordnet påtalemyndighet fra EOS-utvalget som
grunnlag for å uttale seg om de generelle lovregler og
andre alminnelige eller spesielle prinsipper som bør
gjelde på dette området, og kan eventuelt be regjeringen å fremme forslag til regelendringer mv. Prinsipielt er dette ikke annerledes i forhold til dagens situasjon, hvorunder EOS-utvalget kontrollerer POT også
når det gjelder tjenestens påtalefunksjoner og øvrige
disposisjoner og opptreden i straffesaker.»
Flertallet pekte på at overordnet påtalemyndighet
kontrolleres av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, og er underlagt Sivilombudsmannen.
Videre pekte det på viktigheten av at EOS-utvalget
får kjennskap til alle aspekter ved en sak, og at dette
kan forhindre kritikk på et ufullstendig opplysningsgrunnlag. Flertallet viste også til at det vil kunne være
uheldig for alle parter med påstander om at overordnet påtalemyndighets engasjement i POTs saker
påvirker eller påvirkes av EOS-utvalgets kontrollmulighet. Et mindretall på tre personer gikk imot forslaget, hovedsakelig med henvisning til prinsippet om
en fri og uavhengig påtalemyndighet.637
Riksadvokaten advarte i sin høringsuttalelse til
Danielsen-utvalgets forslag sterkt mot å utvide EOSutvalgets kontrollområde til å omfatte overordnet
påtalemyndighets befatning med overvåkingssaker.638 Riksadvokaten var blant annet uenig med
utvalgets flertall i at en utvidet kontrollordning ikke
vil være prinsipielt forskjellig fra dagens situasjon.
At det allerede lå innenfor utvalgets mandat å kontrollere påtalemyndigheten i overvåkingspolitiet, ble
ikke ansett som et argument for ytterligere utvanning
av prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet
ved å utvide kontrollen til å omfatte overordnet påtalemyndighet. At Kontrollutvalget for telefonkontroll
i narkotikasaker i prinsippet kunne kontrollere overordnet påtalemyndighet, burde ifølge Riksadvokaten
635.
636.
637.
638.

NOU 1998:4 side 167–168.
NOU 1998:4 side 167.
NOU 1998:4 side 168–169.
Se gjengivelsen av Riksadvokatens høringsuttalelse i
Ot.prp. nr. 29 (2000–2001) på side 54-55.
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ikke vektlegges. Dette kontrollutvalgets oppgave er i
første rekke å etterprøve om politiets bruk av telefonkontroll i narkotikasaker foregår på en betryggende
måte, en virksomhet der statsadvokaten bare unntaksvis involveres. For øvrig viste riksadvokaten til
at telefonkontrollutvalget ikke er politisk oppnevnt,
og rapporterer til Justisdepartementet. Riksadvokaten konkluderte med at EOS-utvalgets kontrollområde ikke burde utvides, men at det derimot burde vurderes nærmere om det er hensiktsmessig at underordnet påtalemyndighet i overvåkingstjenesten skal
omfattes av kontrollen. Subsidiært ble det understreket at det i alle fall ikke må innføres en ordning som
innebærer at et politisk oppnevnt kontrollutvalg gis i
oppgave å kontrollere Riksadvokaten.
I proposisjonen som fulgte opp Danielsen-utvalgets forslag, uttalte departementet at flere av de argumenter som flertallet anfører som grunnlag for sin
konklusjon, synes å være relevante og godt underbygget, men at hensynet til en politisk uavhengig
påtalemyndighet likevel måtte veie tyngre enn det
flertallet anførte.639 Departementet la avgjørende
vekt på at Riksadvokaten i sin høringsuttalelse, under
henvisning til påtalemyndighetens uavhengighet,
sterkt advarte mot at EOS-utvalgets kontrollområde
utvides.
Ved behandlingen av proposisjonen støttet kontroll- og konstitusjonskomiteen Riksadvokaten og
departementet, og advarte sterkt mot en uthuling av
det helt sentrale demokratiske prinsippet om en fri og
uavhengig påtalemyndighet.640
32.3.2. REGULERINGEN I DAG
At EOS-utvalgets kontrollområde ikke omfatter
«overordnet påtalemyndighet» følger i dag av EOSkontrolloven § 1 annet ledd. Som overordnet påtalemyndighet regnes statsadvokatene og Riksadvokaten,641 i motsetning til den såkalte fremskutte integrerte påtalemyndigheten, som er en del av politiet.642
Politiadvokatene i PST tilhører den integrerte påtalemyndigheten, og er i dag omfattet av EOS-utvalgets
kontroll.
Den overordnede påtalemyndigheten leder og er
ansvarlig for den delen av PSTs virksomhet som
utgjør etterforskning av straffbare forhold, slik dette
er definert i straffeprosessloven. Påtalemyndigheten
er derimot ikke involvert i PSTs forebyggende virksomhet, som er regulert i politiloven.643 Se kapittel
18.1 om PST for mer om dette skillet.
Forholdet mellom EOS-utvalgets kontroll og
påtalemyndighetens avgjørelser er omtalt på følgen639.
640.
641.

642.

Ot.prp. nr. 29 (2000–2001) på side 55.
Innst. O. nr. 89 (2000–2001) side 10.
Se NOU 1994:4 side 77 og Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side
21.
Se straffeprosessloven §§ 55, 56, 58 og 59.

135

de måte i riksadvokatens rundskriv nr. 2/2007 om
PST:
«EOS-utvalgets kontroll omfatter ikke overordnet
påtalemyndighet, se lov 3. februar 1995 nr. 7 § 1 annet ledd. Prinsipielt er det således på det rene at avgjørelser som treffes av påtalemyndigheten i politiet
faller inn under utvalgets kontrollområde, mens avgjørelser truffet av overordnet påtalemyndighet faller
utenfor. Dette gjør det nødvendig å sikre notoritet om
på hvilket nivå i påtalemyndigheten de enkelte beslutninger er truffet.»
Dette innebærer at så lenge den formelle ledelse
av etterforskningen ligger hos PST, er det bare de
beslutninger eller instrukser som formelt og notorisk
er truffet av overordnet påtalemyndighet som faller
utenfor kontrollområdet. Dersom disposisjoner eller
avgjørelser som påtalemyndigheten eller politiet i
PST har kompetanse til å håndtere på egen hånd, reelt
sett treffes av overordnet påtalemyndighet, kreves
det notoritet for at kontroll skal unnlates.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger har vist at avgrensningen mot
overordnet påtalemyndighet får flere praktiske konsekvenser for EOS-utvalgets kontroll.
For det første medfører avgrensningen at EOSutvalget ikke kan kreve innsyn i opplysninger fra
statsadvokat eller riksadvokat selv om disse har truffet beslutninger under etterforskning i saker som
hører under PST. Derimot har EOS-utvalget fullt innsyn også i beslutninger fattet av overordnet påtalemyndighet, såfremt disse befinner seg i PSTs registre
eller arkiver.
Ifølge EOS-utvalget får avgrensningen også den
konsekvens at utvalgets kontrollfunksjon blir viktigst
i saker eller på stadier av saker hvor mistenkte ikke er
kjent med pågående undersøkelser. Når saken går
over i åpen etterforskning, styres den i stor grad av
overordnet påtalemyndighet, som ikke omfattes av
kontrollområdet.644
Videre medfører avgrensningen av kontrollområdet at EOS-utvalget, ved avslutningen av en sak, ikke
kan kritisere avgjørelser, instrukser eller andre forhold som kan føres tilbake til overordnet påtalemyndighet. Derimot kan utvalget undersøke PSTs rolle i
saken, herunder hvilke vurderinger som lå til grunn
for eventuelle anbefalinger til statsadvokaten.645
643.

644.
645.

Etterforskning iverksettes når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, se straffeprosessloven § 224 første ledd. Skillet mellom forebygging og
etterforskning trekkes etter en samlet vurdering av sannsynligheten for at en straffbar handling er begått eller i ferd med
å begås, forholdsmessigheten av å igangsette etterforskning
og hvorvidt en etterforskning vil være saklig begrunnet, se
Riksadvokatens rundskriv RA-1999-3 pkt. III nr. 3.
EOS-utvalgets årsmelding 2000 side 3
EOS-utvalgets årsmelding 2008 side 21.
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EOS-utvalget vil også kunne kontrollere om PST har
fulgt opp statsadvokatens beslutning på riktig måte.
32.3.3. EVALUERINGSUTVALGETS VURDERINGER
Som ledd i evalueringen, har Evalueringsutvalget
undersøkt om EOS-utvalgets kontroll med den integrerte påtalemyndigheten i PST har skapt praktiske
eller prinsipielle problemer. Blant annet på bakgrunn
av innspill fra Riksadvokaten, har Evalueringsutvalget vurdert om EOS-utvalgets kontrollområde bør
avgrenses fullstendig mot påtalemyndighetens virksomhet.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger viser at forholdet til overordnet påtalemyndighet ble problematisert relativt ofte i
begynnelsen av EOS-utvalgets funksjonsperiode.646
Forholdet ble blant annet tatt opp av EOS-utvalget
selv under evalueringen som ble gjennomført i 2000
til 2001,647 der utvalget opplyste at avgrensningen av
kontrollansvaret i disse sakene kan være vanskelig,
men at det ikke var tungtveiende grunner som taler
for å utvide kontrollområdet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til dette.648 Etter 2008 er
avgrensningen av EOS-utvalgets kontrollområde
mot overordnet påtalemyndighet ikke problematisert
i EOS-utvalgets årsmeldinger.
EOS-utvalget har i møte med Evalueringsutvalget
opplyst at avgrensningen mot overordnet påtalemyndighet i dag ikke volder store problemer, men at det
skal mer til før EOS-utvalget stiller spørsmål ved
skjønnsmessige vurderinger foretatt av påtalemyndigheten enn av andre aktører.
Også Riksadvokaten understreket i møte med
Evalueringsutvalget at EOS-utvalget i dag har en viktig kontrollfunksjon, og at embetet ikke har opplevd
noen problematisk uenighet med EOS-utvalget i
senere tid. På prinsipielt grunnlag stilte han imidlertid spørsmål ved om EOS-utvalget fortsatt bør kunne
kontrollere PSTs etterforskningsvirksomhet, og viste
til at den generelle utviklingen går i retning av mer
uavhengighet for påtalemyndigheten. Han pekte
videre på at det blir flere og flere etterforskningssaker
i PST, noe som medfører økt involvering av EOSutvalget i påtalemyndighetens virksomhet og som
kan gjøre innvendingene mot ordningen mer tungt646.

647.

648.

Se for eksempel omtalen av den såkalte «Furre-saken» i
Dok. nr. 16 (1996–1997) EOS-utvalgets melding om Overvåkingstjenestens innhenting av opplysninger fra DDR side
8; EOS-utvalgets årsmelding 1996 side 5, omtalen av den
såkalte «Viksveen-saken» i EOS-utvalgets årsmelding 2001
side 7-11; omtalen av forholdet til ØKOKRIM i EOS-utvalgets årsmelding 2003 side 7; EOS-utvalgets årsmelding
2008 side 21.
Se brev 29. november 2000 til presidentskapet, gjengitt som
vedlegg nr. 1. til Innst. S. nr. 225 (2000–2001) på side 5 flg.
Se brev 30. januar 2001 til presidentskapet, gjengitt som
vedlegg nr. 2. til Innst. S. nr. 225 (2000–2001) på side 5 flg.

veiende. Han anførte også at den øvrige kontrollen
med PSTs valg av enten det forebyggende eller det
etterforskende sporet er et helt annet i dag enn tidligere, noe som reduserer behovet for kontroll fra
EOS-utvalgets side. Videre viste han til eksempler på
et EOS-utvalget går forholdsvis langt i kontrollen av
etterforskningsvirksomheten.
I vurderingen av om EOS-utvalgets kontrollområde bør avgrenses fullstendig mot påtalemyndighetens virksomhet, har Evalueringsutvalget delt seg i et
flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av
utvalgsleder Solbakken og utvalgsmedlemmene
Fossli, Hagen, Jarbekk og Solholm, mener dagens
ordning, der EOS-utvalgets kontrollområde er
avgrenset mot overordnet påtalemyndighet men
omfatter den integrerte påtalemyndigheten i PST, bør
videreføres. Mindretallet, bestående av utvalgsmedlem Hætta, mener derimot at EOS-utvalgets kontrollområde bør avgrenses fullstendig mot påtalemyndighetens virksomhet. Utvalget har felles syn på
hvilke argumenter som gjør seg gjeldende i vurderingen, men ser ulikt på hvilken vekt argumentene bør
tillegges. I det videre redegjøres det først for de ulike
argumentene, før det redegjøres for henholdsvis flertallets og mindretallets avveining.
Hovedargumentet for å avgrense EOS-utvalgets
kontrollområde mot påtalemessige avgjørelser er
hensynet til at påtalemyndigheten skal være uavhengig av politisk påvirkning i behandlingen av straffesaker. Prinsippet om en fri og uavhengig påtalemyndighet bygger først og fremst på hensynet til rettssikkerhet og mindretallsbeskyttelse, som tilsier at straffeforfølgning ikke bør kunne påvirkes av politiske
organer.649 Prinsippet kommer blant annet til uttrykk
i straffeprosessloven § 62, som fastsetter at bare Kongen i statsråd kan gi bindende pålegg om utføringen
av riksadvokatens verv. Det er imidlertid bred enighet om at adgangen for Kongen i statsråd til å instruere riksadvokaten i praksis ikke skal benyttes i
enkeltsaker.650
Stortinget har en rekke ganger og over tid understreket betydningen av en politisk uavhengig påtalemyndighet, for eksempel ved behandlingen av
Danielsen-utvalgets forslag om endringer i overvåkingstjenestens oppgaver, der justiskomiteen uttalte
at det er «helt avgjørende i et demokrati at en politisk
uavhengig påtalemyndighet styrer overvåkingstjenestens etterforskning, slik at etterforskningen av
straffesaker ikke påvirkes av partipolitiske hensyn»651. Dette betyr imidlertid ikke at påtalemyndighetens virksomhet utenfor enkeltsaker er upåvirket
av politiske føringer, for eksempel påvirkes Riksad649.
650.

651.

Slik også Skauge-utvalget i NOU 1994:4 side 10.
Torgersen, Runar: «Påtalejuristens rolle», Lov og Rett, 2011,
50 (2001–2002), s.42-62 , side 60.
Innst. O. nr. 89 (2001–2002) om lov om endringer i politiloven mv. (overvåkingstjenestens oppgaver mv.) side 2.
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vokatens generelle styring og fagledelse av føringer
fra Stortinget og regjeringen.652
EOS-utvalgets rolle som hjelpemiddel i Stortingets parlamentariske kontroll kan også tilsi at påtalemyndighetens virksomhet holdes utenfor EOS-utvalgets kontrollområde. Stortingets parlamentariske
kontroll skal blant annet sørge for å holde statsråden
ansvarlig for handlinger på vedkommendes område.
Statsråden kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for
PSTs etterforskningsvirksomhet, ettersom ansvaret
her ligger under påtalemyndigheten. Stortinget vil
ikke kunne instruere påtalemyndigheten i enkeltsaker, og vil normalt også være svært tilbakeholdne
med å kritisere slike forhold. Dersom Stortinget
skulle foreta seg noe i et slikt tilfelle, antas det å
måtte anmode regjeringen om å bruke adgangen til å
styre påtalemyndigheten gjennom kongelig resolusjon, og eventuelt følge opp med parlamentariske virkemidler dersom dette ikke skjer.653 Dette vil imidlertid sette prinsippet om en uavhengig påtalemyndighet under alvorlig press.
Ifølge Riksadvokaten, har antallet etterforskningssaker i PST økt i senere år, både som følge av
kriminalitetsutviklingen og økningen i kriminalisering av forberedelseshandlinger, slik at EOS-utvalgets kontrollområde i dag vil omfatte flere saker enn
tidligere. Dette utviklingstrekket kan tale for å
avgrense kontrollområdet fullstendig mot påtalemyndighetens virksomhet. Hensynet til EOS-utvalgets kapasitet kan trekke i samme retning.
Videre kan det faktum at store deler av PSTs
etterforskningsvirksomhet er underlagt en rekke
andre kontrollmekanismer, herunder kontroll fra
overordnet statsadvokat, forsvarer og domstol dersom saken iretteføres, tilsi at EOS-utvalgets kontroll
ikke er like prekært som for den forebyggende delen
av PSTs virksomhet. PSTs bruk av skjulte tvangsmidler i etterforskning kontrolleres for eksempel
også av offentlig oppnevnt advokat etter straffeprosessloven § 100a, og krever som hovedregel tillatelse
fra retten. Hensynet til domstolenes uavhengighet og
652.

Riksadvokaten uttalte følgende i tilknytning til dette i
en artikkel fra 2002: «Det er selvsagt i et demokrati at
Stortinget gjennom sin bevilgende myndighet og departementet ved fordelingen av bevilgningen trekker
opp hovedlinjene, også for påtalemyndighetens virksomhet. Det er videre på det rene at innenfor de rammer som er fastlagt av Stortinget, har regjeringen det
overordnede ansvar for kriminalpolititikken. Denne
utøves av Justisdepartementet på regjeringens vegne.», se Busch, Tor-Aksel: «Påtalemyndighetens uavhengighet – blant annet om forholdet mellom politiske
myndigheter og riksadvokaten for så vidt gjelder mål
og prioriteringer i straffesaksbehandlingen», i Rettsteori og rettsliv – festskrift til Carsten Smith, Oslo
2002 side 161.

653.

Se brev 29. april 1997 fra Riksadvokaten til Justisdepartementet, gjengitt i NOU 1998:4 på side 166.
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prinsipper om maktfordeling tilsier at EOS-utvalget
ikke bør overprøve domstolenes vurderinger i den
forbindelse.
Behovet for beskyttelse av enkeltpersoners rettigheter, og et helhetlig og tillitsvekkende kontrollregime er hovedargumentene for å la PSTs etterforskningsvirksomhet forbli innenfor EOS-utvalget
kontrollområde, eventuelt også utvide kontrollområdet til å omfatte overordnet påtalemyndighet. PSTs
virksomhet i etterforskningssaker kan innebære
omfattende bruk av skjulte tvangsmidler og innsamling av store mengder personlig informasjon, og dermed kraftige og langvarige inngrep i enkeltmenneskers rettigheter. Denne typen virksomhet ligger i
kjernen av det EOS-utvalget er ment å kontrollere,
noe som tilsier at den bør underlegges streng kontroll, se del II om rammer og idealer for mer om dette.
Det kan også spørres om hensynet til påtalemyndighetens uavhengighet i denne sammenhengen har
like sterk vekt i dag som ved opprettelsen av EOSutvalget, med tanke på at avstanden til eksemplene på
politisk misbruk av overvåkingstjenestene er blitt
større og EOS-utvalgets uavhengighet fra Stortinget
og det politiske miljø er styrket.
Det faktum at dagens løsning ikke synes å skape
problemer i praksis, kan også tale for å beholde den
nåværende avgrensningen. En ytterligere avgrensning vil også gi PST muligheten til å tilpasse virksomheten etter EOS-utvalgets kontrollmulighet, og å
unnta en sak fra utvalgets kontroll ved å definere det
som en etterforskningssak. Selv en teoretisk mulighet
for dette vil kunne skade tilliten til utvalgets kontroll
og PSTs virksomhet.
Riksadvokaten fremhevet i møte med Evalueringsutvalget betydningen av EOS-utvalgets kontroll
med de deler av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk som
ikke kontrolleres av domstolen. Dette gjelder for det
første kontrollen med at PSTs begjæringer til retten
er i samsvar med det samlede informasjonsgrunnlaget i saken, ettersom EOS-utvalget er det eneste
eksterne organet som har tilgang til dette. For det
andre gjelder det kontrollen av at PST anvender
tvangsmidlene i samsvar med rettens tillatelser, og
for det tredje at den innsamlede informasjonen brukes i samsvar med reglene om overskuddsinformasjon. Behovet for slik kontroll tilsier at etterforskningssakene bør forbli en del av EOS-utvalgets kontrollområde, likevel slik at utvalget bør være tilbakeholdent med å kritisere innholdet i domstolens avgjørelser.
Evalueringsutvalgets
flertalls
prinsipielle
utgangspunkt er at all EOS-tjeneste burde kunne kontrolleres av EOS-utvalget. Flertallet anerkjenner likevel at hensynet til en politisk uavhengig påtalemyndighet taler mot at EOS-utvalget bør kunne kontrollere påtalemyndighetens virksomhet. Etter flertallets
syn gjør hensynet til en uavhengig påtalemyndighet
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seg sterkest gjeldende i forhold til den overordnede
påtalemyndigheten, og flertallet aksepterer derfor
den avgrensningen mot overordnet påtalemyndighet
som følger av dagens EOS-kontrollov. Flertallet er
imidlertid ikke beredt til å la hensynet til en uavhengig påtalemyndighet begrense EOS-utvalgets kontroll med PSTs etterforskningssaker ytterligere. Det
vises til det som er sagt ovenfor om at PSTs virksomhet i etterforskningssaker kan innebære omfattende
bruk av skjulte tvangsmidler og innsamling av store
mengder personlig informasjon, og dermed kraftige
og langvarige inngrep i enkeltmenneskers rettigheter.
Denne typen virksomhet ligger, etter flertallets syn, i
kjernen av det EOS-utvalget er ment å kontrollere,
noe som tilsier at den bør underlegges streng kontroll. Dersom EOS-utvalget ikke lenger skulle kontrollere PSTs etterforskningssaker, vil deler av denne
virksomheten ikke lenger være gjenstand for noen
form for uavhengig kontroll, særlig i de sakene som
ikke resulterer i tiltale og dom. Det vil for eksempel
gjelde den delen av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk
som påtalemyndigheten selv kan beslutte, samt
iverksettelsen og oppfølgingen av domstolens avgjørelser om skjult tvangsmiddelbruk. Etter flertallets
syn, vil en overføring av kontrollen med PSTs etterforskningssaker til det regjeringsoppnevnte Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll ikke være noe
fullgodt alternativ. Det vises til at Kontrollutvalget
ikke er stortingsoppnevnt og at det har langt mindre
ressurser og kontrollerfaring enn EOS-utvalget. Flertallet vil også peke på at det kan være problematisk å
gi et nytt utvalg tilgang til PSTs virksomhet og systemer. Flertallet går derfor inn for å beholde dagens
ordning, der EOS-utvalget kontrollerer PSTs etterforskningssaker, herunder den integrerte påtalemyndighetens deltakelse i disse, men ikke overordnet
påtalemyndighets virksomhet.
Evalueringsutvalgets mindretall, utvalgsmedlem
Hætta, har som utgangspunkt at det av hensyn til
påtalemyndighetens uavhengighet ikke bør foreligge
mulighet for politisk påvirkning av påtalemyndighetens behandling av straffesaker. Utvalgsmedlem
Hætta mener i likhet med flertallet at den overordnede påtalemyndigheten skal holdes utenfor EOSutvalgets kontrollområde. Hætta mener imidlertid at
de samme hensyn gjør seg gjeldende også for den
integrerte påtalemyndigheten i PST. Den logiske
konsekvensen er etter mindretallets syn at hele påtalemyndigheten bør falle utenfor EOS utvalgets kontroll. Behovet for kontroll av PSTs virksomhet i etterforskningssaker ivaretas, etter mindretallets syn,
gjennom den kontrollen som føres av overordnet
påtalemyndighet, i tillegg til at det bør vurderes om
PSTs skjulte tvangsmiddelbruk også bør kontrolleres
av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Evalueringsutvalget har også vurdert om EOSutvalgets kontrollområde bør utvides til å omfatte
overordnet påtalemyndighet. Et samlet utvalg har
imidlertid kommet til at hensynet til en politisk uavhengig påtalemyndighet veier så tungt i denne sammenhengen, at en slik utvidelse ikke bør skje. Riktignok vil PSTs virksomhet kunne være like inngripende, uavhengig av om statsadvokaten har vært
involvert i beslutningsprosessen eller ikke. Samtidig
vil statsadvokatens involvering i etterforskningssakene ofte være begrenset, og store deler av PSTs
virksomhet i slike saker vil kunne kontrolleres av
EOS-utvalget selv om de formelle beslutningene er
truffet av statsadvokaten. Gjennom retten til innsyn i
alt materiale som befinner seg i hos PST, noe kopier
av statsadvokatens beslutninger mv. som regel vil
gjøre, vil EOS-utvalget også ha en viss forutsetning
for å avdekke potensielt kritikkverdige forhold i
overordnet påtalemyndighet, og kunne informere
Stortinget om det, slik det ble gjort i Furre-saken i
1997. Avgrensningen mot overordnet påtalemyndighet må dermed sies å ha begrenset betydning for kontrollen med PSTs etterforskningssaker.
Evalueringsutvalget vil imidlertid også vise til at
PST og Riksadvokaten, i møte med utvalget, har pekt
på at det kan skape problemer der EOS-utvalget uttaler seg om konkrete avgjørelser i pågående etterforskningssaker, som deretter føres for domstolen.
Instansene refererte blant annet til en sak der EOSutvalget kritiserte PSTs bruk av skjult kameraovervåking i en pågående straffesak,654 hvoretter kritikken
ble brukt aktivt som ledd i forsvarerens argumentasjon i retten. Det ble også vist til en sak der EOSutvalget behandlet en klage fra siktedes forsvarer
over PSTs fremgangsmåte i forbindelse med en
begjæring om skjult tvangsmiddelbruk før straffesaken var endelig avgjort.655 Evalueringsutvalget
understreker at EOS-utvalget, i kontrollen med PSTs
pågående etterforskningssaker, bør være tilbakeholdne med å kritisere påtalemyndighetens skjønnsutøvelse ved begjæringer om tvangsmiddelbruk eller
ellers i saken, samt innholdet i domstolens avgjørelser i løpende etterforskningssaker. Hensynet til domstolenes uavhengighet, både ved eventuelle avgjørelser om tvangsmiddelbruk og senere straffeskyld, tilsier dette. Også prinsippet om etterfølgende kontroll
tilsier forsiktighet i løpende etterforskningssaker,
særlig der saken har gått over i åpen etterforskning og
siktede er representert ved forsvarer. I slike tilfelle vil
EOS-utvalgets uttalelser kunne bli brukt som ledd i
en partsprosess som utvalget ikke er en del av eller
har fullstendig oversikt over.
654.
655.

Se EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 13–15.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 19–20.
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32.4. Kontrollen overfor personer som ikke er
bosatt i riket mv.
Etter EOS-kontrollinstruksen § 4 omfatter EOSutvalgets kontrolloppgave ikke «virksomhet som
angår personer som ikke er bosatt i riket og organisasjoner som ikke har tilhold her, eller som angår utlendinger hvis opphold er knyttet til tjeneste for fremmed stat». EOS-utvalget kan likevel utøve kontroll i
slike tilfeller «når særlige grunner tilsier det».
Avgrensningen kan blant annet få betydning for
utvalgets kontroll med PSTs saker om utenlandsk
etterretningsvirksomhet i Norge. Videre innebærer
avgrensningen at Etterretningstjenestens informasjonsinnsamling om utenlandske borgere utenfor
Norge som utgangspunkt faller utenfor EOS-utvalgets kontrollområde.
Etterretningstjenesten har i møte med Evalueringsutvalget stilt spørsmål ved om utviklingen av menneskerettighetenes virkeområde tilsier at begrensningen i
EOS-kontrollinstruksen § 4 bør fjernes.
EMK artikkel 1 pålegger alle konvensjonsstatene
å sikre «enhver innen sitt myndighetsområde» de rettigheter og friheter som følger av konvensjonens del
1. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(SP) forplikter statene til å respektere de rettigheter
som anerkjennes i konvensjon, og å sikre dem «for
alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon». Bestemmelsene er imidlertid
langt på vei tolket likt.656 Formuleringene tilsier at
territorialstaten er ansvarlig for krenkelser begått på
eget territorium, uavhengig av om den som krenkes
er bosatt i riket eller ikke. Videre bekrefter praksis fra
Menneskerettskomiteen og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at ansvarsvurderingen
er i ferd med å løsrive seg fra territoriet i geografisk
forstand, og i større grad å vektlegge om staten handler i strid med de menneskerettsforpliktelsene den har
påtatt seg, uavhengig av hvor handlingene finner
sted.657 Selv om det fremdeles bare unntaksvis pålegges ansvar for myndighetsutøvelse utenfor eget territorium, viser praksis at stater kan pålegges ansvar for
slike menneskerettskrenkelser dersom det sannsynliggjøres at staten hadde en realistisk mulighet til å
hindre krenkelsen.658
Dette tilsier at EOS-tjenestene kan være forpliktet
til å følge menneskerettighetene når de handler på
norsk territorium overfor personer som ikke er bosatt
her eller overfor slike personer utenfor norsk territorium. Videre vil den norske stat, etter omstendighetene, kunne holdes ansvarlig for tjenestenes eventu-
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elle krenkelser av slike personers rettigheter. Som
redegjort for i professor Husabøs utredning i vedlegg
4, vil EOS-utvalgets kontroll kunne være ett av flere
element i en vurdering av om den samlede kontrollen
med staters inngrep i enkeltpersoners menneskerettigheter er tilstrekkelig, og om inngrepet dermed er
lovmessig og nødvendig i et demokratisk samfunn.
Også Grunnlovens bestemmelser kan ha betydning for norske myndighetshandlinger foretatt i
utlandet. Grunnloven inneholder ingen regulering av
det geografiske virkeområdet, men det kan spørres
om de bestemmelsene som setter grenser for og krav
til norske myndighetshandlinger burde gjelde uavhengig av hvor handlingene finner sted.659 Spørsmålet er ikke kommentert i forbindelse med den utvidede grunnlovfestingen av menneskerettighetene
våren 2014, men det nære forholdet mellom tolkningen av disse grunnlovsbestemmelsene og tolkningen
av de internasjonale menneskerettskonvensjonene
kan tilsi at også disse bør ha betydning for myndighetshandlinger utenfor norsk territorium.660
Etter Evalueringsutvalgets syn er det, på bakgrunn av den utviklingen av menneskerettighetenes
geografiske virkeområde som har, og antakelig fortsatt vil finne sted, fornuftig at EOS-utvalget ikke er
fullstendig avskåret fra å kontrollere EOS-tjenestenes handlinger overfor personer som ikke er bosatt i
Norge og organisasjoner som ikke har tilhold her.
Dersom EOS-utvalget kommer over forhold som kan
utgjøre krenkelser overfor personer som ikke er
bosatt i Norge eller dersom utvalget mottar klager fra
slike personer, tilsier Norges menneskerettslige forpliktelser at disse bør kunne undersøkes nærmere.
Evalueringsutvalget kan imidlertid ikke se at Norge i
dag er forpliktet til å la disse delene av EOS-tjenestenes virksomhet vies en større del av EOS-utvalgets
oppmerksomhet enn de gjør i dag, og det foreslås derfor ikke endringer i EOS-kontrollinstruksen § 4. Det
må imidlertid tas høyde for at det kan komme nye
rettsavgjørelser fra EMD som vil kaste lys over dette
spørsmålet.661
32.5. Utvidelse av kontrollområdet ved
enkelthendelser
PST har overfor Evalueringsutvalget etterlyst en
mulighet for Stortinget til å utvide EOS-utvalgets
mandat til å omfatte gransking av enkelthendelser
som involverer EOS-tjenestene, som et alternativ til
å opprette særskilte granskingskommisjoner. Forsla659.

656.

657.

658.

Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2015), side
49.
Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2015), side
49–53.
Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter (2015), side
49–53. Se også NOU 2015:13 side 80–81 og vedlegg 2.

660.

661.

Holmøyvik, Eirik: «Bruk av norske styrkar utanfor Noreg Statsrettslege utfordringar i fortid og notid», Jussens Venner
2012 side 184–215 på side 190–193
Se Erling Johannes Husabøs utredning i vedlegg 4 side 11–
12 med videre henvisninger.
Se også Sårbarhetsutvalgets vurderinger i NOU 2015:13
side 82.
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get er begrunnet med et ønske om å kunne integrere
granskinger på et så vidt sensitivt område, og som
nødvendiggjør tilgang for granskingsorganet til store
mengder gradert informasjon, i EOS-utvalgets eksisterende struktur og kultur for sikker behandling av
slik informasjon.
EOS-kontrolloven § 1 siste ledd åpner i dag for at
Stortinget kan pålegge EOS-utvalget å foreta nærmere definerte undersøkelser innenfor utvalgets kontrollmandat, og under iakttakelse av de regler og
innen de rammer som for øvrig ligger til grunn for
utvalgets virksomhet. Adgangen ble innført i 2009
etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen,
som understreket at den bare skal brukes for å få klarhet i viktige spørsmål i helt spesielle tilfeller, og på
en måte som ikke kan reise tvil om EOS-utvalgets
uavhengighet og integritet.662
Evalueringsutvalget legger til grunn at PST, med
forslaget, ønsker en mer omfattende adgang for Stortinget til å pålegge EOS-utvalget og gjøre særskilte
undersøkelser, for eksempel en mulighet til å gå
utover utvalgets kontrollmandat ved å be om gransking av effektiviteten eller hensiktsmessigheten av
tjenestenes tiltak eller handlinger. Evalueringsutvalget har forståelse for PSTs ønske om å begrense
antall mennesker som får tilgang til tjenestenes graderte informasjon, men har kommet til at adgangen
til å pålegge EOS-utvalget granskingsoppgaver
utover den som i dag finnes i EOS-kontrolloven § 1
ikke bør utvides.
Dette har for det første sammenheng med det
grunnleggende skillet mellom stortingsoppnevnte og
regjeringsoppnevnte
granskingskommisjoner.
Granskingskommisjoner oppnevnes som den klare
hovedregel av regjeringen, for å utrede et tidligere
hendelsesforløp. Stortinget oppnevner bare helt unntaksvis egne granskingskommisjoner, og har uttalt at
det skal være et ekstraordinært tiltak.663 I alle seks tilfeller der Stortinget har nedsatt en granskingskommisjon, har dette skjedd etter at sakene helt eller delvis
har vært gransket av regjeringsoppnevnte kommisjoner eller utvalg uten at stortingsflertallet har følt seg
trygge på resultatet. Dette illustrerer at en utvidet
adgang til å tillegge EOS-utvalget granskingsoppgaver aldri vil kunne fylle det generelle behovet for
granskingskommisjoner på EOS-området.
Videre er Evalueringsutvalget av den oppfatningen at de begrensninger som i dag følger av reglene
og rammene for EOS-utvalgets kontrollvirksomhet
er velbegrunnede, og at det vil kunne få negative konsekvenser for tilliten til utvalgets uavhengighet og
integritet dersom disse fravikes. Granskinger vil
dessuten kunne kreve annen særskilt fagkunnskap
enn den EOS-utvalget besitter. For eksempel vil
662.
663.

Innst. O. nr.72 (2008–2009) side 6.
Innst. S. 210 (2002–2003) side 35.

EOS-utvalget ikke nødvendigvis ha de rette forutsetningene for å vurdere hensiktsmessigheten eller
effektiviteten av tjenestenes tiltak eller handlinger,
noe som ofte vil være aktuelle spørsmål for granskingskommisjoner. Til sist vil granskinger kunne
være meget ressurskrevende og gå over lang tid, noe
som vil kunne få negative konsekvenser for EOSutvalgets øvrige kontrollvirksomhet.
Evalueringsutvalget vil imidlertid peke på at
EOS-kontrolloven § 1 etter sin ordlyd allerede gir en
relativt vid adgang for Stortinget til å bruke EOSutvalget i granskingsøyemed, for eksempel for å få
dekket et informasjonsbehov i en verserende kontrollsak. Det kan også tenkes løsninger der EOSutvalget pålegges å utrede de delene av et hendelsesforløp som knytter seg til EOS-tjenestene, mens en
stortingsoppnevnt granskingskommisjon undersøker
de delene av et hendelsesforløp som knytter seg til
andre deler av den offentlige forvaltning. En slik løsning ble for eksempel valgt i forbindelse med den
nederlandske granskingen av flystyrten i østlige
Ukraina sommeren 2014, der det nederlandske kontrollorganet CTIVD ble gitt i oppgave å utføre den
delen av granskingen som involverte de nederlandske etterretningstjenestene.664 Løsningen vil eventuelt ivareta behovet for å holde sensitiv informasjon
innenfor en begrenset krets.
33.

Kontrollformålene

I dag følger formålene med EOS-utvalgets kontroll av EOS-kontrolloven § 2 første ledd, som lyder:
«Formålet med kontrollen er:
1) Å klarlegge om og forebygge at det øves urett
mot noen, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
2) Å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnslivet,
3) Å påse at virksomheten holdes innen rammen
av lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett»
Etter bestemmelsens annet ledd skal utvalget
«iaktta hensynet til rikets sikkerhet og forholdet til
fremmede makter», og i tredje ledd fastslås det at
«formålet er rent kontrollerende», og at utvalget ikke
kan «instruere de kontrollerte organer eller nyttes av
disse til konsultasjoner». Bestemmelsens innhold og
historikk er nærmere beskrevet i kapittel 17.4.
Ved opprettelsen av EOS-utvalget, uttalte Justisdepartementet at det å klarlegge om og forebygge at
det øves urett mot noen var «hovedformålet med
664.
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utvalgets kontroll», og at formålet innebar at utvalget
skulle «ivareta den enkeltes rettssikkerhet».665 Etter
dette er oppgaven med å påse at tjenestene respekterer menneskerettighetene lagt til.
Etter Evalueringsutvalgets syn, gir § 2 første ledd
nr. 1 fremdeles uttrykk for det som bør være hovedformålet med EOS-utvalgets kontroll. Bestemmelsens angivelse av oppgaven med å forebygge krenkelser av noens rettigheter er særlig viktig. Det økte
omfanget av tjenestenes virksomhet tilsier at EOSutvalgets kontroll fremover vil dekke en forholdsmessig mindre del av EOS-tjenestenes virksomhet,
og utvalgets største bidrag til ivaretakelse av slike
rettigheter dermed vil ligge i kontrollens forebyggende effekt.
Evalueringen har imidlertid vist at EOS-utvalgets
kontroll i dag er mer enn en «rettssikkerhetskontroll». Selv om rettssikkerhetsbegrepet i videste forstand kan knyttes både til krav om beskyttelse av
enkeltindividers personlige integritet, selvbestemmelsesrett, vern mot overgrep og vilkårlighet fra
myndighetenes side,666 dekker det ikke nødvendigvis
materielle krav på grunnleggende friheter som personvern og ytringsfrihet. Dette tilsier at begrepet
«urett» bør tolkes videre i dag enn ved etableringen
av utvalget. Evalueringsutvalget har også vurdert om
begrepet «urett» burde erstattes av en mer moderne
betegnelse, og kommet til at uttrykket «krenkelser av
noens rettigheter» er et mer betegnende og forståelig
uttrykk, med det samme meningsinnholdet. På
samme måte som dagens bestemmelse, vil uttrykket
omfatte både enkeltmennesker og juridiske personer
eller organisasjoner. Sett i sammenheng med at EOSutvalget også skal påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene, vil uttrykket dekke ikke bare formell legalitetskontroll men også krenkelser i form av uforholdsmessige eller uformålsmessige inngrep.
Ifølge EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 2 skal
EOS-utvalget «påse at virksomheten ikke utilbørlig
skader samfunnslivet». Evalueringsutvalget har fått
tilbakemelding fra flere aktører om at formuleringen
er uklar, også EOS-utvalget selv har uttrykt usikkerhet om hva formålet sikter til.
Sett i sammenheng med de øvrige kontrollformålene, er det naturlig å forstå «samfunnslivet» som en
samlebetegnelse på kollektive interesser i motsetning
til de individuelle rettighetene mv. som er omfattet av
bestemmelsens første ledd nr. 1. Forarbeidene fremhevet særlig hensynet til den alminnelige meningsog ytringsfrihet som beskyttelsesverdige verdier i
den forbindelse.667 Etter Evalueringsutvalgets syn er
665.
666.
667.

Ot.prp. nr.83 (1993–1994) side 3.
Se Bruce og Haugland 2014 side 26.
NOU 1994:4 side 52; Ot.prp. nr.83 (1993–1994) side 21.
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det i dag naturlig også å fremheve retten til religionsfrihet og forbudet mot diskriminering.
I mange tilfelle vil det være delvis sammenfall
mellom individuelle og kollektive interesser, for
eksempel er menings- og ytringsfrihet både en rettighet for enkeltpersoner og en samfunnsmessig interesse. Bestemmelsen må antas å gi EOS-utvalget en
mulighet til å slå ned på virksomhet som ikke krenker
individuelle rettigheter, men likevel skader kollektive interesser. Formuleringen «ikke utilbørlig skader» tar høyde for at EOS-tjenestenes virksomhet i
noen grad vil gå ut over eller skade kollektive interesser, og medfører at EOS-utvalget kun skal slå ned
på tilfelle av «utilbørlig» skade.
Etter Evalueringsutvalgets syn vil det bidra til å
klargjøre bestemmelsens betydning dersom begrepet
«samfunnslivet» erstattes med «samfunnets interesser». Kontrasten mellom dette uttrykket og uttrykket
«noens rettigheter» i bestemmelsens nr. 1 vil også
bidra til å klargjøre bestemmelsens innhold.
Evalueringen har også vist at formålet i EOS-kontrolloven § 2 nr. 1 har spilt en lite selvstendig rolle i
EOS-utvalgets kontrollvirksomhet. Redegjørelsen i
kapittel 27 om måloppnåelse viser at utvalget har
behandlet flere saker der individuelle rettigheter
sammenfaller med samfunnsmessige interesser, for
eksempel om ytringsfrihet, forbudet mot registrering
på grunnlag av religiøst eller politisk ståsted eller forbudet mot usaklig forskjellsbehandling. Evalueringsutvalget uttalte der at EOS-utvalget i enda større grad
kan fremheve samspillet mellom individuelle og
samfunnsmessige interesser i de sakene det undersøker og den kritikken som gis. Betydningen av dette
underbygges av internasjonale standarder på området, som fremhever at kontroll på dette området ikke
bare bør fokusere på lovligheten av sikkerhets- og
etterretningstjenesters handlinger opp mot retten til
privatliv, men også rettigheter som ytrings-, forsamlings- og religionsfrihet.668
Etter EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 3 skal
EOS-utvalget «påse at virksomheten holdes innen
rammen av lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett», altså at tjenestene ikke bryter
noen av de regler de er underlagt i sin virksomhet.
Ifølge forarbeidene er dette et mer allment behov,
utover hensynet til dem som rammes av det konkrete
regelbruddet.669 Formålet rommer ifølge forarbeidene også «hensynet til å skape tillit til at virksomhet
som den alminnelige opinion ikke har fullt innsyn i,
holdes innen rammen av fastsatte grenser».670 Som
redegjort for i kapittel 27.5, er utvalgets tillitskapende effekt fremhevet av en rekke aktører. Å skape
668.
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Europarådets menneskerettighetskommisær: «Democratic
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anbefaling nr. 4.
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tillitt til at EOS-tjenestene følger lover og regler må,
etter Evalueringsutvalgets syn, anses som et viktig
formål med EOS-utvalgets kontroll. Evalueringsutvalget har imidlertid ikke funnet grunn til å presisere
dette ytterligere i loven.
I utførelsen av kontrolloppgavene plikter EOSutvalget også å «iaktta hensynet til rikets sikkerhet og
forholdet til fremmede makter», se EOS-kontrolloven § 2 annet ledd. Pålegget er ment å hindre ensidig vektlegging av kontrollformålene,671 og sørge for
at utvalgets standpunkter tas etter en avveining som
inkluderer de hensyn tjenestene er satt til å ivareta.672
Det samme prinsippet kommer til uttrykk i EOSinstruksen § 5 første ledd, der det fremgår at utvalget
ikke skal «søke et mer omfattende innsyn i graderte
opplysninger enn det som er nødvendig ut fra kontrollformålene», og at det så vidt mulig skal «iaktta
hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet». Dessuten følger det av instruksen
§ 4 annet ledd at «kontrollen bør innrettes slik at den
er til minst mulig ulempe for tjenestenes løpende
virksomhet». Evalueringsutvalget har drøftet EOSutvalgets iakttakelse av hensynet til rikets sikkerhet
mv. i kapittel 28, og ikke funnet grunn til å endre formuleringen i EOS-kontrolloven § 2 i den forbindelse.
Derimot foreslår Evalueringsutvalget å skjerpe plikten til å iaktta hensynet til rikets sikkerhet i forbindelse med EOS-utvalgets praktisering av innsynsretten. Dette er nærmere omtalt i kapittel 40.3 om EOSutvalgets innsynsrett i Etterretningstjenestens særlig
sensitive informasjon.
En sentral forutsetning ved etableringen av EOSutvalget kommer til uttrykk i § 2 tredje ledd, der det
heter at formålet med kontrollen er «rent kontrollerende», og at utvalget ikke kan «instruere de kontrollerte organer, eller nyttes av disse til konsultasjoner».
Videre heter det i EOS-kontrollinstruksen § 7 første
ledd at utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll, men at det likevel kan kreve innsyn i og
uttale seg om løpende saker. Bakgrunnen for og
betydningen av bestemmelsen er redegjort for i kapittel 17.4 ovenfor. Evalueringen har ikke avdekket forhold som gir grunn til å endre disse utgangspunktene.
Videre følger det implisitt av § 2 at EOS-utvalget
forutsettes å utøve en legalitetskontroll og ikke en
kontroll av kvaliteten og effektiviteten i EOS-tjenestenes arbeid.673 Derimot er effektivitet og kvalitet
kjernen i statsrådens politiske ansvar, som bare kan
gjøres gjeldende av Stortinget selv.674 Dette er grunnleggende forutsetninger for EOS-utvalgets kontroll,
se kapittel 10 om konstitusjonelle rammer. Etter Evalueringsutvalgets syn, er det imidlertid ikke behov
for å regulere dette i loven.
671.
672.
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34.

Kontrolloppgavene

34.1. Generelt
Formålsangivelsen i EOS-kontrolloven § 2 setter
rammene for EOS-utvalgets kontrolloppgaver. En
mer konkret oppgavebeskrivelse knyttet til de
enkelte EOS-tjenestene er gitt i EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstavene a til e. Evalueringsutvalget
har vurdert om oppgavebeskrivelsene er dekkende
for den kontrollen EOS-utvalget bør føre med de
respektive EOS-tjenestene i lys av kontrollbehovet
og formålet med kontrollen, eller om de bør endres i
lys av resultatene av evalueringen eller den samfunnsmessige eller teknologiske utviklingen.
34.2. Kontrollen av PST
EOS-utvalgets kontrolloppgave overfor PST er «å
føre kontroll med at tjenestens behandling av forebyggende saker og etterforskningssaker, dens bruk
av skjulte tvangsmidler, behandling av personopplysninger og utveksling av informasjon med innenlandske og utenlandske samarbeidspartnere, skjer
etter det gjeldende regelverk og tilfredsstiller krav til
gode rutiner, alt innen rammen av formålet i lovens §
2», se EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav c.
Denne oppgavebeskrivelsen er mer spesifikk enn
den som er gitt for de øvrige tjenestene, og reflekterer
i stor grad de ulike aspektene ved EOS-utvalgets
kontroll med PST. Ordlyden ble oppdatert etter forslag fra EOS-utvalget i 2009.675
Skauge-utvalget la til grunn at PST var den EOStjenesten med det største kontrollbehovet. Etter Evalueringsutvalgets syn er det fremdeles tilfellet. Med
omfattende adgang til å registrere informasjon om og
anvende inngripende metoder overfor enkeltpersoner, er PSTs virksomhet den av EOS-tjenestene som
er forbundet med den største risikoen for krenkelser
av rettighetene til norske borgere og innbyggere, se
kapittel 7 om rammer og idealer. Siden opprettelsen
av EOS-utvalget har tjenesten fått en lang rekke nye
utfordringer, blitt langt større og fått tillatelse til å
bruke flere metoder og virkemidler, se del III om
samfunnsmessig og teknologisk utvikling for mer om
dette. Dersom PSTs metodetilgang utvides ytterligere, for eksempel ved at det gis adgang til bruk av
dataavlesning eller innsamling og analyse av stordata, vil kontrollbehovet øke ytterligere. Dette tilsier
674.
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Dette fikk blant annet konsekvenser i EOS-utvalgets undersøkelse av PSTs bruk av en bestemt person som kilde, der utvalget uttalte at «Det faller utenfor utvalgets lovfestede
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at EOS-utvalget som et minimum bør opprettholde
sitt nåværende fokus på tjenesten.
Etter Evalueringsutvalgets syn er dagens oppgavebeskrivelse i all hovedsak dekkende for de aspektene ved PSTs virksomhet som bør være gjenstand
for kontroll. Henvisningen til forebyggende saker og
etterforskningssaker dekker store deler av den personrettede virksomheten, og bruken av skjulte
tvangsmidler, behandling av personopplysninger og
utveksling av informasjon med innenlandske og
utenlandske samarbeidspartnere er alle områder der
risikoen for krenkelser av individuelle rettigheter vil
være spesielt stor. Etter Evalueringsutvalgets syn bør
imidlertid andre metoder for skjult informasjonsinnhenting nevnes på lik linje med bruken av skjulte
tvangsmidler. Dette vil for eksempel gjelde PSTs
bruk av kilder, informanter og agenter, samt eventuelle andre overvåkings- eller informasjonsinnsamlingsmetoder som tjenesten får tilgang til i fremtiden.
Dette bør gjøres ved å endre formuleringen til
«skjulte tvangsmidler og andre skjulte metoder for
informasjonsinnhenting». Slik vil alle former skjult
informasjonsinnhenting som skjer utenfor forebyggings- eller etterforskningssaker dekkes, samtidig
som beskrivelsen blir mer «metodenøytral» i den forstand at også metoder som ikke anses som tvangsmidler fanges opp.
Advokatforeningen har anført overfor Evalueringsutvalget at EOS-utvalgets kontroll med PSTs
bruk av skjulte tvangsmidler bør styrkes. Etter Advokatforeningens syn bør EOS-utvalget for det første
kontrollere nytten av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk,
og foreningen viste til at Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll foretar slik kontroll med det
alminnelige politiets bruk av blant annet kommunikasjonskontroll. Videre ble det anført at utvalget bør
kontrollere hvor mange ikke-mistenkte personer som
rammes av tjenestenes skjulte tvangsmiddelbruk.
PSTs skjulte tvangsmiddelbruk er et sentralt kontrollpunkt for EOS-utvalget. Det vises til omtalen av
denne kontrollen i kapittel 18.4 om EOS-utvalgets
kontroll av PSTs etterforsknings- og forebyggingssaker og kapittel 27.2.2 om ivaretakelse av individuelle
rettigheter. EOS-utvalget kontrollerer ikke nytteverdien av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk på generelt
grunnlag. Derimot fører utvalget kontroll med nytten
av den skjulte tvangsmiddelbruken i den enkelte sak.
Dette følger for det første av EOS-kontrolloven § 2,
som pålegger utvalget å kontrollere at tjenesten ikke
benytter mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene. Videre følger det av bestemmelsene om skjult tvangsmiddelbruk i både straffeprosessloven og politiloven at tillatelse til slik
tvangsmiddelbruk bare kan gis dersom det er grunn
til å tro at inngrepet vil gi opplysninger av vesentlig
betydning for å kunne forebygge handlingen, at forebygging ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort
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og inngrepet etter sakens art og forholdene ellers ikke
fremstår som uforholdsmessig. Det er retten som
godkjenner bruk av skjulte tvangsmidler, men EOSutvalget kontrollerer blant annet at det er samsvar
mellom PSTs begjæringer til retten og det samlede
informasjonsgrunnlaget i saken, og har derved en
viss kontroll med om disse vilkårene er oppfylt.
EOS-utvalget kontrollerer også PSTs løpende vurdering av om vilkårene for skjult tvangsmiddelbruk er
oppfylt i hele den perioden rettens tillatelse gjelder
for.
Evalueringsutvalget har vurdert om EOS-utvalget
bør foreta mer overordnede eller systematiske vurderinger av nytten av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk.
Etter Evalueringsutvalgets syn vil kontroll med om
bruken av de skjulte tvangsmidlene er forholdsmessig totalt sett ligge innenfor formålet i EOS-kontrolloven § 2 første ledd nr. 2, som angir at utvalget skal
påse at virksomheten ikke utilbørlig skader samfunnslivet.
Den skjulte tvangsmiddelbrukens inngripende
karakter og betydning for enkeltpersoners rettigheter
tilsier at den generelle nytteverdien bør kontrolleres.
Dersom det for eksempel ble påvist at PSTs bruk av
skjulte tvangsmidler var tilnærmet uten betydning for
forebyggingen av straffbare handlinger, ville dette
åpenbart vært av interesse for offentligheten, ikke
bare ut fra et effektivitetssynspunkt men også med
tanke på ivaretakelsen av personvern og rettssikkerhet.
Som påpekt av Advokatforeningen, foretar Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, et regjeringsoppnevnt utvalg som fører kontroll med blant
annet bruken av telefonavlytting og andre kommunikasjonsopplysninger, en viss kontroll med nytten av
politiets kommunikasjonskontroll. I årsrapporten for
2014 uttalte Kontrollutvalget blant annet:676
«Politiet har hatt reell nytteverdi av kommunikasjonskontrollen i nesten halvparten av sakene. Dette
har omfattet pågripelser, beslag og/eller vesentlig informasjon av stor bevis- og etterforskningsmessig
betydning. Dette må karakteriseres som tilfredsstillende. Noen av sakene har dessuten gitt grunnlag
for ikke lenger å knytte enkeltpersoner til handlingene.»
Kontrollutvalgets vurdering er imidlertid basert
på tall fra Riksadvokatens årsrapport, som igjen er
basert på innrapporteringer fra politidistrikter og særorganer. Kontrollutvalget foretar dermed ingen selvstendig konkret vurdering av nytteverdien i de
enkelte tilfellene, men en overordnet vurdering av
den samlede nytteverdien, basert på politiets egenrapportering av denne.
676.
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Et motargument mot at EOS-utvalget bør vurdere
nytteverdien av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk i
forebyggende øyemed er at effektiviteten av tjenestenes virksomhet og metodebruk som utgangspunkt
ikke faller innenfor utvalgets kontrollområde, men er
statsrådens ansvar.
Videre vil det være en vanskelig oppgave å måle
nytteverdien av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk i
forebyggende øyemed. Riksadvokatens rapportering
av nytteverdi i straffesaker er knyttet til resultater i
form av pågripelser, beslag og/eller vesentlig informasjon av stor bevis- og etterforskningsmessig
betydning. Dette er ikke relevante faktorer for vurderingen av nytteverdi i PSTs forebyggende saker,
som har både andre formål og tilgjengelige virkemidler enn straffesaker. Nytteverdien kan vanskelig
knyttes direkte til hvorvidt tvangsmiddelbruken har
ført til forebygging av straffbare handlinger, både
fordi det kan være vanskelig å vurdere om straffbare
handlinger er forebygget og om det foreligger en
årsakssammenheng mellom tvangsmiddelbruken og
den eventuelle forebyggende effekten.
Det vil også være krevende å innhente den informasjonen som vil være nødvendig for eventuelt å
kunne vurdere nytteverdien av tvangsmiddelbruken.
Det vil enten måtte gjøres ved at PST selv registrerer
og/eller rapporterer eventuelle resultater av tvangsmiddelbruken i hver enkelt sak til EOS-utvalget, eller
ved at utvalget gjennomgår alle enkeltsaker og vurderer dette.
Etter Evalueringsutvalgets syn er det ikke EOSutvalgets oppgave å føre løpende kontroll med den
generelle nytteverdien av PSTs skjulte tvangsmiddelbruk.
Evalueringsutvalget vil imidlertid ikke utelukke
at spørsmålet om nytteverdi i et visst antall konkrete
saker kan være egnet som gjenstand for en temabasert undersøkelse, for blant annet å belyse PSTs
generelle bevissthet knyttet til lovens vilkår.
Evalueringsutvalget har også vurdert Advokatforeningens anførsel om at EOS-utvalget bør kontrollere hvor mange ikke-mistenkte personer som rammes av tjenestenes skjulte tvangsmiddelbruk.
Evalueringsutvalget vil i den forbindelse peke på
at EOS-utvalgets oppgave med å avdekke krenkelser
av enkeltpersoners rettigheter i dag ikke er begrenset
til personer som er mistenkt for straffbare handlinger
eller for øvrig gjenstand for PSTs skjulte tvangsmiddelbruk, men omfatter også andre som rammes av
denne. Det legges til grunn at EOS-utvalget, som
ledd i vurderinger av det generelle kontrollbehovet
knyttet til den enkelte tjeneste, legger vekt på hvor
mange som rammes av tjenestenes inngripende virksomhet.
Videre følger det av regelverket for PSTs virksomhet i konkrete saker at tjenesten i en rekke sammenhenger plikter å ta hensyn til hvor inngripende et

tiltak er, både overfor den tiltaket er rettet mot og
andre som rammes. I slike tilfelle vil dette også være
et viktig kontrollpunkt for EOS-utvalget. Det finnes
flere eksempler på at EOS-utvalget, som ledd i kritikk av PST, har påpekt betydningen av tjenestens
virksomhet for utenforstående tredjepersoner. Et
eksempel på dette er EOS-utvalgets kritikk av PST
for bruken av skjult kameraovervåking i en kjellerbod, der utvalget blant annet vektla at kameraets
plassering og rekkevidde innebar at tjenesten kunne
iaktta personer som gikk inn og ut av boden, samt
personer som oppholdt seg eller passerte utenfor
bodens dør, og at kameraovervåkingen dermed innebar personovervåking av både mistenkte og eventuelle tredjepersoner. Utvalget konkluderte med at
kjellerboden utvilsomt var et privat sted, at personovervåkingen derfor var av en slik karakter at det var
nødvendig med hjemmel i lov og at PST ikke skulle
ha iverksatt tiltaket.677
Dette viser at hensynet utenforstående personer
allerede er av betydning i flere deler av EOS-utvalgets kontrollvirksomhet, og Evalueringsutvalget har
kommet til at EOS-utvalgets kontrolloppgaver ikke
bør utvides eller spesifiseres på dette punktet.
Ifølge EOS-utvalgets årsmeldinger har utvalget
siden 2005 arbeidet med å utvikle kontrollen av den
skjulte tvangsmiddelbruken. I årsmeldingen for 2007
påpekte utvalget at kontrollen av PSTs skjulte
tvangsmiddelbruk er utfordrende og ressurskrevende, og i stor grad krever at utvalget går inn i
enkeltsaker. Utvalget opplyste at det ville vurdere om
det er en mer passende kontrollform å undersøke et
utvalg avsluttede enkeltsaker i ett prosjekt. Utvalget
kom ikke tilbake til dette i påfølgende årsmelding,
men i årsmeldingen for 2009 skrev utvalget at det i
2010 tok sikte på å videreutvikle kontrollmetoden på
dette området. Utvalget kom heller ikke i påfølgende
årsmelding tilbake til spørsmål om kontrollmetode,
men synes å ha opprettholdt den forholdsvis intensive kontrollen med PSTs skjulte tvangsmiddelbruk.
I årsmeldingen for 2013 skrev utvalget at det hadde
spisset kontrollen med den skjulte tvangsmiddelbruken, bl.a. ved å søke mer innsyn i materialet som
stammer fra gjennomført kommunikasjonskontroll
og romavlytting, og at det i 2014 ville søke å utvikle
kontrollen ytterligere, bl.a. ved å undersøke tjenestens interne loggføring av bruk av teknisk utstyr for
romavlytting og skjult kameraovervåking. Evalueringsutvalget er positive til at EOS-utvalget intensiverer kontrollen av de aspektene ved PSTs skjulte
tvangsmiddelbruk som ikke er gjenstand for domstolskontroll, med utgangspunkt i generelle problemstillinger eller tema, se også Evalueringsutvalgets
vurderinger av EOS-utvalgets kontrollmetodikk i
kapittel 35.
677.

EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 14.
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34.3. Kontrollen av Etterretningstjenesten
EOS-utvalgets kontrolloppgave overfor Etterretningstjenesten er «å sikre at virksomheten holdes
innen rammen av tjenestens fastlagte oppgaver og at
det ikke øves urett mot noen».678 Denne beskrivelsen
er mindre spesifikk og mer begrenset enn utvalgets
oppgave overfor PST. Begrunnelsen for dette var,
som nevnt, at Etterretningstjenestens virksomhet
ikke er rettet mot norske innbyggere,679 og kontrollbehovet er først og fremst knyttet til risikoen for at
tjenesten overskrider sitt mandat, for eksempel i samarbeidet med de øvrige EOS-tjenestene eller andre
lands tjenester.680
Etterretningstjenesten er muligens den tjenesten
hvis kontrollbehov har økt mest siden etableringen av
EOS-utvalget. Det har særlig sammenheng med tjenestens økte fokus på og overvåking av nordmenn i
utlandet,681 og det økte samarbeidet med PST. Dersom tjenestens forslag om etablering av et digitalt
grenseforsvar følges opp, vil dette måtte få store konsekvenser for kontrollen med tjenesten generelt og
EOS-utvalgets fokus på tjenesten spesielt, se kapittel
14 om samfunnsmessig og teknologisk utvikling.
Dette taler for å spesifisere EOS-utvalgets kontrolloppgaver overfor tjenesten noe mer.
Tas det utgangspunkt i den kontrollen EOS-utvalget fører med tjenesten i dag, bør det angis at det skal
føres kontroll med at «tjenestens innhenting av informasjon, behandling av personopplysninger og
utveksling av informasjon med innenlandske og
utenlandske samarbeidspartnere skjer etter det gjeldende regelverk» i tillegg til «å sikre at virksomheten
holdes innen rammen av tjenestens fastlagte oppgaver». I stedet for å sikre «at det ikke øves urett mot
noen», kan det tas inn en henvisning til kontrollformålene i loven § 2, slik som i beskrivelsen av kontrollen med PST. Avgrensningen av EOS-utvalgets
kontroll mot personer som ikke er bosatt i riket og
organisasjoner som ikke har tilhold her, eller som
angår utlendinger hvis opphold er knyttet til tjeneste
for fremmed stat, vil sørge for at EOS-utvalgets kontroll primært er rettet mot Etterretningstjenestens
handlinger overfor norske borgere og innbyggere.
34.4. Kontrollen av NSM
Overfor NSM skal EOS-utvalget «sikre at virksomheten holdes innen rammen av tjenestens fastlagte oppgaver, å føre kontroll med klareringssaker
for personer og bedrifter hvor klarering er nektet, tilbakekalt, nedsatt eller suspendert av klareringsmyndighetene og for øvrig å påse at det ikke øves urett
678.
679.
680.
681.

EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav a.
NOU 1994:4 side 31 og 37.
NOU 1994:4 side 36–37.
Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 10 og
side 30.
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mot noen», se EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav b.
I dag utgjør kontroll med klareringssaker den
dominerende delen av EOS-utvalgets kontroll med
NSM. I lys av Evalueringsutvalgets forslag om å
avgrense EOS-utvalgets kontrollområde mot denne
kontrollen, har Evalueringsutvalget forslått en presisering av at EOS-utvalgets kontroll skal omfatte
myndighetens «utøvelse av annen sikkerhetstjeneste
enn personellsikkerhetstjeneste».
I tillegg inspiserer EOS-utvalget NSMs bruk av
tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU), aktiviteten
hos NorCERT, herunder VDI, og bruk av monitoring
og inntrengningstesting (se kapittel 20.1 om NSM for
mer om metodene). Evalueringsutvalgets undersøkelser tyder imidlertid på at disse inspeksjonene primært er av informativ karakter, se kapittel 27.2.4 om
ivaretakelsen av individuelle rettigheter i kontrollen
av NSM. Etter Evalueringsutvalgets syn bør de teknisk rettede aktivitetene hos NSM kontrolleres langt
mer aktivt fra EOS-utvalgets side, og det vises særlig
til rapporten fra utvalgets tekniske sakkyndige i vedlegg 3. I dag gjelder dette særlig bruken av monitoring og inntrengningstesting, samt varslingssystemet
for digital infrastruktur (VDI), men utviklingen på
dette området vil trolig aktualisere nye kontrollbehov. I lys av dette bør beskrivelsen av EOS-utvalgets
kontrolloppgaver overfor NSM spesifiseres, ved at
det tas inn en henvisning til «kontroll med at myndighetens tekniske virksomhet, herunder at overvåking
og innhenting av informasjon, og behandling av personopplysninger skjer etter det gjeldende regelverk,
alt innenfor kontrollformålene i loven § 2».
34.5. Kontrollen av FSA
I FSA skal EOS-utvalget «føre kontroll med at tjenestens utøvelse av personellsikkerhetstjeneste og
annen sikkerhetstjeneste holdes innen rammen av lov
og forskriftsverk og tjenestens fastlagte oppgaver, og
for øvrig påse at det ikke øves urett mot noen», se
EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav d.
Også EOS-utvalgets kontroll med FSA har i dag
sterkt fokus på klareringssaker. Som resultat av Evalueringsutvalgets forslag om at klareringssaker ikke
lenger skal kontrolleres av EOS-utvalget, er det foreslått en presisering av at kontrollen av FSA skal
omfatte «utøvelse av annen sikkerhetstjeneste enn
personellsikkerhetstjeneste».
EOS-utvalget fører videre en viss kontroll med
den militære kontraetterretningstjenesten som utføres av FSA og tjenestens undersøkelser av sikkerhetstruende virksomhet. Denne kontrollen synes å
være riktig fokusert og relevant, se rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige i vedlegg 3.
Ordlyden i § 11 nr. 1 fremstår dermed i hovedsak
dekkende, likevel slik at det kan spesifiseres at kon-
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trollen også skal omfatte avdelingens innhenting og
behandling av informasjon og at kontrollen skal skje
«innenfor kontrollformålene i loven § 2».
34.6. Kontroll av andre etterretningsenheter i
Forsvaret
I tråd med mandatet har Evalueringsutvalget vurdert om det er «etterretningsenheter i Forsvaret som i
større grad bør underlegges ordinær kontroll av EOSutvalget», og hvordan dette eventuelt kan skje. Med
«ordinær kontroll» forstår Evalueringsutvalget
inspeksjoner som EOS-utvalget er pålagt å foreta
regelmessig, i henhold til dagens EOS-kontrollinstruks § 11 nr. 2. EOS-utvalget vil allerede i dag ha
mulighet til å kontrollere slike enheter i medhold av
instruksen § 11 nr. 2 bokstav g.
Utgangspunktet for Evalueringsutvalgets vurderinger har vært hvorvidt det er andre enheter i Forsvaret som utøver EOS-tjeneste som ikke allerede er
omfattet av EOS-utvalgets kontrollmulighet overfor
Etterretningstjenesten og som er av en slik type eller
i et slikt omfang at det er behov for regelmessig kontroll. Basert på en gjennomgang av enheter i Forsvaret som tidligere har vært inspisert av EOS-utvalget,
samt tilbakemeldinger fra utvalget selv og de aktører
fra Forsvaret som Evalueringsutvalget har møtt,
anses Hærens etterretningsbataljon og Forsvarets
spesialstyrker som de mest relevante kandidatene til
å underlegges EOS-utvalgets ordinære kontroll.
Hærens etterretningsbataljon ble inspisert av
EOS-utvalget som følge av en klage fra to journalister i 2012, se kapittel 23 for mer om denne saken.
Den har hittil ikke vært kontrollert utover dette.
Behovet for ekstern kontroll av etterretningsbataljonen knytter seg til faren for at de verktøy og den
kunnskapen bataljonen har om etterretningsvirksomhet, brukes på ureglementert måte. Etter Evalueringsutvalgets syn bør etterretningsbataljonen underlegges obligatorisk og regelmessig kontroll fra EOSutvalgets side. Regelmessighet i kontrollen vil sikre
at EOS-utvalget opparbeider og vedlikeholder god
kunnskap om avdelingen og dens virksomhet, og derigjennom mulighet til å føre en reell kontroll av om
virksomheten holdes innenfor de fastlagte rammene.
Kontrollhyppigheten bør være minimum en gang i
året. Inspeksjonene bør ha som formål å sikre at virksomheten holdes innen rammen av etterretningsbataljonens fastlagte oppgaver og at individuelle rettigheter ikke krenkes. Inspeksjonene bør inneholde innføring i den løpende virksomheten og slik besiktigelse som finnes nødvendig.
Forsvarets spesialstyrker består av FS Stab og de
to operative avdelingene Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen, se mer om Forsvarets spesialstyrker i kapittel 23. EOS-utvalget har
ikke inspisert FS Stab etter etableringen i januar
2014. Forsvarets spesialkommando ble inspisert av

EOS-utvalget i oktober 2013, og Marinejegerkommandoen ble inspisert i 2010. Under EOS-utvalgets
inspeksjon av spesialkommandoen i Rena leir i
2013682 ble utvalget orientert om avdelingens organisasjon og oppdrag, herunder gjeldende rutiner og
regelverk for virksomheten. Utvalget ble også orientert om etterretnings- og sikkerhetsfunksjonene ved
avdelingen, og inspiserte FSKs fysiske og elektroniske arkiv knyttet til disse funksjonene. Inspeksjonen ga ikke grunnlag for oppfølging. Ved inspeksjonen av Marinejegerkommandoen på Haakonsvern i
2010 ble EOS-utvalget orientert om avdelingens
etterretningsfunksjoner, herunder hvilke oppgaver
den har i utenlandsoperasjoner og dens samarbeid
med EOS-tjenestene.683 Utvalget fikk også en redegjørelse for sikkerhetstjenesten ved avdelingen, for
personellsikkerhetsarbeidet og hvordan denne informasjonen forvaltes. Utvalget gjennomførte stikkprøvekontroller i avdelingens journaler, arkiver og
registre tilknyttet Marinejegerkommandoens sikkerhets- og etterretningsfunksjoner. Inspeksjonen ga
ikke grunnlag for oppfølging.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør Forsvarets
spesialstyrker også underlegges obligatorisk kontroll
av EOS-utvalget. Kontrollbehovet knytter seg til
avdelingenes kapasitet til å drive etterretningsvirksomhet og faren for at denne benyttes i Norge i fredstid eller på annen ureglementert måte. Det bør også
kontrolleres at samarbeidet med Etterretningstjenesten skjer innenfor gjeldende regelverk. Jevnlige
inspeksjoner vil bidra til å sikre at EOS-utvalget opparbeider og vedlikeholder tilstrekkelig kunnskap til å
føre en reell kontroll av om virksomheten holdes
innenfor de fastlagte rammene. Kontrollhyppigheten
bør være minimum én gang i året. Inspeksjonene bør
ha som formål å sikre at virksomheten holdes innen
rammen av avdelingenes fastlagte oppgaver og at
individuelle rettigheter ikke krenkes. Inspeksjonene
bør inneholde innføring i den løpende virksomheten
og slik besiktigelse som finnes nødvendig.
Evalueringsutvalget legger til grunn at det per i
dag ikke er behov for obligatorisk eller regelmessig
kontroll av avdelinger og enheter i henholdsvis Luftog Sjøforsvaret. De avdelinger og enheter som driver
etterretning på oppdrag fra Etterretningstjenesten bør
være en del av EOS-utvalgets kontroll av tjenesten,
men ikke underlegges selvstendig regelmessig kontroll.
Evalueringsutvalget har også vurdert om Cyberforsvarets CERT-funksjon, kalt Forsvarets senter for
beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI), bør underlegges regelmessig obligatorisk kontroll av EOSutvalget. Cyberforsvaret har til oppgave å sikre,
drifte og beskytte Forsvarets egne datasystemer og
682.
683.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 44.
EOS-utvalgets årsmelding 2010 side 34 flg.
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kommunikasjonsnettverk. I tillegg leverer Cyberforsvaret infrastruktur og tjenester til deler av statsforvaltningen og andre aktører med sikkerhets- og
beredskapsbehov. Støtte til det sivile samfunnet kan
også innebære bruk av Forsvarets materiell og utstyr,
personell og kompetanse i særskilte situasjoner der
sivile myndigheters ressurser ikke strekker til og Forsvarets kapabiliteter er relevante.684 Cyberforsvarets
CERT-funksjon har mandat og kapasitet til å gjennomføre defensive cyberoperasjoner, og et brukspotensial som kan tilsi at den bør kontrolleres. Det er
imidlertid knyttet usikkerhet til om denne funksjonen
vil være en del av Cyberforvarets virksomhet i fremtiden. Evalueringsutvalget mener EOS-utvalget bør
vurdere å kontrollere funksjonen etter bestemmelsen
i nåværende EOS-kontrollinstruks § 11 nr. 2 bokstavene f og g, men at det ikke er behov for å underlegge
den obligatorisk regelmessig kontroll.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør det videre vurderes kontinuerlig om andre enheter i Forsvaret skal
underlegges obligatorisk eller regelmessig kontroll
av EOS-utvalget, i lys av utviklingen og bruken av
nye informasjonsinnhentingsmuligheter og metoder.
34.7. I kontrollen av samtlige tjenester
For alle tjenestenes del skal EOS-utvalget «påse
at samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom
tjenestene holdes innen rammen av de tjenstlige
behov og gjeldende regelverk», se EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 1 bokstav e. Som følge av den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen hittil, har
informasjonsflyten mellom tjenestene økt kraftig
siden EOS-utvalgets opprettelse, og vil med stor
sannsynlighet fortsette å øke også i fremtiden, se
kapittel 14 for mer om dette. Dette tilsier at dette er
og vil bli et viktig kontrollpunkt for EOS-utvalget.
Det er imidlertid ikke behov for noen endring av oppgavebeskrivelsen i § 11 nr. 1 i den forbindelse.
Representantene for Norsk Presseforbund anførte
dessuten i møte med Evalueringsutvalget at EOSutvalget bør undersøke omfanget av overvåking i
Norge totalt sett, og sette dette i en større sammenheng. Evalueringsutvalget har vurdert dette, og kommet til at EOS-utvalget ikke bør foreta noen overordnede undersøkelser eller vurderinger av omfanget av
overvåking i Norge totalt sett. EOS-utvalgets hovedoppgave er å foreta etterfølgende legalitetskontroll
av tjenestenes inngrep overfor enkeltpersoner. Utvalgets oppmerksomhet skal være rettet mot de delene
av EOS-tjenestenes virksomhet som kan være ulovlige. Utover dette skal utvalget ikke kontrollere hensiktsmessigheten eller effektiviteten av tjenestenes
handlinger. Ansvaret for det totale omfanget av overvåking i Norge og effektiviteten av denne ligger til
regjeringen. Dersom det er ønskelig med sterkere
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kontroll av EOS-tjenestenes effektivitet, bør dette
eventuelt gjennomføres ved å styrke andre deler av
det kontrollsystemet EOS-tjenestene er underlagt, se
kapittel 31.3 for Evalueringsutvalgets vurderinger av
dette.
35. Kontrollformer og -metodikk
35.1. Temabasert kontrollmetodikk
Som redegjort for i kapittel 27.1 om resultatene
av evalueringen, har evalueringen vist at EOS-utvalget har et stort fokus på enkeltsaker. Både EOS-tjenestene og deres overordnede har påpekt dette overfor Evalueringsutvalget, det gjenspeiles i sekretariatets og utvalgets fremgangsmåte under inspeksjoner
og reflekteres i de sakene EOS-utvalget velger å ta
opp av eget tiltak. Til illustrasjon viser Evalueringsutvalgets undersøkelse av de sakene EOS-utvalget
tar opp av eget tiltak at cirka 82 prosent av sakene tar
utgangspunkt i saker eller problemstillinger som
gjelder én eller flere konkrete enkeltpersoner, mens
bare henholdsvis seks og syv prosent problematiserer
tjenestenes rutiner eller regelverk på generelt grunnlag. Selv der flere enkeltsaker danner grunnlag for en
slik sak, er det sjelden slik at de aktuelle sakene indikerer eller illustrerer generelle problemstillinger eller
strukturelle problemer i tjenestene.
Et visst fokus på enkeltsaker er ikke negativt. Tilfeldige stikkprøver kan virke skjerpende på tjenestene, og kartlegging av ulike typer enkeltsaker kan
være nødvendig for å avdekke strukturelle eller gjennomgående problemer i tjenestenes virksomhet. Som
Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige har uttrykt
det, må en «grunnsikring» bestående av minstefrekvenser for inspeksjoner, stikkprøvekontroller og
andre systematiske repeterende aktiviteter ligge til
grunn for EOS-utvalgets kontroll.685
Utover denne grunnsikringen mener imidlertid
Evalueringsutvalget at EOS-utvalget bør konsentrere
kontrollvirksomheten om mer fokuserte og systematiske undersøkelser som har overordnede tema eller
overordnede problemstillinger som utgangspunkt.
Slike undersøkelser vil både kunne avdekke individuelle krenkelser og være bedre egnet til å styrke den
forebyggende effekten av utvalgets kontroll, enn den
tilnærmingen utvalget har i dag.
En slik kontrollmetodikk bør bygge på systematiske vurderinger av hvilke deler av EOS-tjenestenes
virksomhet der faren for krenkelser av individuelle
rettigheter, overordnede samfunnsmessige interesser
eller andre regelbrudd er størst. Slike vurderinger
gjøres nok i noen grad allerede som ledd i planleggingen av kontrollvirksomheten i dag, men Evalueringsutvalget har ikke inntrykk av at det eksisterer noen
helhetlig eller systematisk tilnærming til dette.686
685.

684.

Jf. NOU 2015:13 side 256.

Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 22.
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Etter Evalueringsutvalgets syn vil en slik risikobasert
kontrollmetodikk, basert på skadepotensialet ved de
ulike metodene EOS-tjenestene benytter opp mot
kontrolloppdragets formål slik det kommer til
uttrykk i EOS-kontrolloven § 2, øke sannsynligheten
for at man fanger opp de mest alvorlige krenkelsene,
samt skape større bevissthet rundt utvalgets kontrolloppdrag og formål.687
En temabasert tilnærming til kontrollvirksomheten vil ha den fordel at EOS-tjenestenes oppfølgingsoppgaver vil bli mer konsentrert om bestemte tema,
noe som ifølge tjenestene vil kunne gjøre deres
arbeid mer effektivt. Dette vil også kunne bidra til å
øke kontrollens forebyggende effekt, ved at tjenestene settes bedre i stand til å sette både egen oppfølging og EOS-utvalgets tilbakemeldinger i et bredere
læringsperspektiv, og implementere læringen i egen
organisasjon. Flere av tjenestene har, overfor Evalueringsutvalget, stilt seg positive til en slik kontrollmetodikk.
EOS-utvalgets erfaring og kompetanse på EOStjenestenes virksomhet vil utgjøre et solid grunnlag
for den risiko- og temabaserte kontrollmetodikken
Evalueringsutvalget anbefaler. Dernest kan metodikken utvikles gjennom et samspill mellom de ulike
kontrollformene utvalget disponerer og har erfaring
med. Et visst antall inspeksjoner bør fremdeles være
av generell art, og brukes til å skaffe et oppdatert
situasjonsbilde av en eller flere sider ved tjenestenes
virksomhet, samt opprettholde en god dialog med tjenestene. Inspeksjoner kan også gjennomføres for å få
bekreftet eller avkreftet bestemte teser eller antakelser. På grunnlag av slike inspeksjoner kan et antall
enkeltsaker knyttet til bestemte tema eller problemstillinger plukkes ut for nærmere gjennomgang.
Bekreftes tesen eller avdekkes andre prinsipielle problemstillinger eller systematiske problemer, kan en
sak iverksettes av eget tiltak. Alternativt kan det
iverksettes mer generelle eget tiltak-saker på områder som i seg selv er problematiske, for eksempel
PSTs bruk av skjulte tvangsmidler eller utveksling av
personopplysninger mellom Etterretningstjenesten
og PST. Dernest kan det gjennomføres inspeksjoner
med dette som utgangspunkt, der problematiske
saker eller enkelttilfelle plukkes ut og arbeides videre
med. Også undersøkelser av klagesaker kan spille en
rolle innenfor et slikt metodisk rammeverk, ved at de
686.
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Slik også vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av
EOS-utvalget. Teknologiske aspekter», side 22–23.
I risikobasert tilnærming finnes det en rekke både norske og
internasjonale standarder som kan bidra til at det først gjøres
en god skadepotensialvurdering, slik man ellers tilnærmer
seg en risiko- og sårbarhetsanalyse. Eksempler på bidrag til
dette første vil være NS 5814:2008 og NS 5832:2014. Videre finnes internasjonalt både ISO 27000 - serien (risikobasert styring/IT governance) og ISO 31000-serien (risikostyring).

kan føre til fokus på nye problemstillinger eller strukturelle problemer i tjenestene.
Et godt eksempel på en slik temabasert undersøkelse EOS-utvalget har foretatt av eget tiltak, er
undersøkelsen av PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer.688 Bakgrunnen for
undersøkelsen var at EOS-utvalget ved flere anledninger hadde stilt spørsmål til PST om grunnlaget for
å registrere personer med perifer tilknytning til miljøer som tjenesten overvåker i forebyggende øyemed. Som ledd i undersøkelsen foretok EOS-utvalget
en grundig og systematisk gjennomgang og sammenlikning av et omfattende antall registreringer knyttet
til to utvalgte miljøer. I den særskilte meldingen der
undersøkelsen er presentert, fremgår det at den har
avdekket en rekke krenkelser av individuelle rettigheter, og andre regelbrudd. Flere prinsipielle problemstillinger knyttet til PSTs virksomhet ble drøftet,
og utvalget kom med flere presiseringer av regelverket på området. Iverksettelsen av undersøkelsen førte
også til at PST på egenhånd gikk gjennom alle registreringer knyttet til de to miljøene, og avdekket ytterligere regelbrudd. PST opplyste etter dette at registreringspraksisen ville bringes i tråd med regelverket,
og at tjenesten vurderte en rekke oppfølgingstiltak.
Denne saken illustrerer at temabaserte undersøkelser
kan være godt egnet til å avdekke og forebygge individuelle krenkelser, samtidig som de bidrar til å sette
fokus på prinsipielle problemstillinger og fange opp
strukturelle problemer i tjenesten.
Andre gode eksempler på temabaserte undersøkelser kan hentes fra rapportene til det nederlandske
kontrollorganet CTIVD. Organet synes å ha utviklet
en målrettet og formålstjenlig kontrollmetodikk, som
er nærmere beskrevet i kapittel 25.2. CTIVDs prosjekter har et bredt spekter av både generelle og mer
spesifikke tema, og dekker således samlet sett store
deler av tjenestenes virksomhet. Enkelte undersøkelser gjennomføres hvert år, for eksempel de som er
knyttet til EOS-tjenestenes bruk av skjulte tvangsmidler, mens andre gjentas med noe lengre mellomrom. Dette illustrerer at en mer temabasert tilnærming ikke behøver å føre til at kontrollens omfang i
forhold til tjenestenes virksomhet reduseres.
I Evalueringsutvalgets møte med Sivilombudsmannen kom det frem at også han i senere tid har økt
fokuset på større systematiske undersøkelser av særlige spørsmål eller områder i forvaltningen, ettersom
dette etter ombudsmannens syn er en bedre måte å
hindre urett mot borgerne på. Dette har hittil vært
gjort hovedsakelig på grunnlag av mønstre i klagesaker. I fremtiden ønsker han i større grad å få innspill
fra eksterne aktører som for eksempel sivilsamfunnsorganisasjoner. Ombudsmannen understreket over688.

Særskilt melding til Stortinget 4. juni 2013 om PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer. Dokument 7:2 (2012–2013).
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for Evalueringsutvalget at det må gjøres strategiske
valg med hensyn til hvilke undersøkelser som iverksettes, og at antall saker ikke nødvendigvis er noen
god indikasjon på måloppnåelse i denne sammenhengen, ettersom én god undersøkelse kan gi større
effekt enn 100 dårlige. Ifølge ombudsmannen krever
denne kontrollformen at det settes av tilstrekkelig
med ressurser, samt et bevisst arbeid med en profesjonalisering av både metodikk og ansatte.
35.2. Reduksjon av kravene til antall inspeksjoner
35.2.1. GENERELT
EOS-utvalget har overfor Evalueringsutvalget
ønsket seg større fleksibilitet knyttet til tids- og ressursbruk, blant annet for å få frigjort tid til å gjennomføre flere prosjekter. Som redegjort for i kapittel
31.2 om kontrollmodellen, har utvalget imidlertid
vært tydelig på at kapasiteten i dag er fullt utnyttet,
og særlig pekt på den tiden og de ressursene som går
med på å oppfylle EOS-kontrollinstruksens krav til
antall inspeksjoner.
Evalueringsutvalget har derfor vurdert om EOSkontrollinstruksens krav til antall inspeksjoner og
innholdet i disse bør endres.
Evalueringsutvalget anerkjenner at EOS-utvalgets inspeksjoner er viktige, særlig for å opprettholde
en god dialog og tillit mellom EOS-utvalget og EOStjenestene. De er også sentrale for utvalgets generelle
kunnskap om tjenestenes virksomhet, og det er viktig
for å holde utvalgets kunnskap om de mer krevende
aspektene ved tjenestenes virksomhet ved like at det
ikke går for lang tid mellom hver inspeksjon i den
enkelte tjeneste. Som beskrevet i forrige punkt, bør
en viss «grunnsikring» bestående av minstefrekvenser for inspeksjoner, stikkprøvekontroller og andre
systematiske repeterende aktiviteter ligge til grunn
for EOS-utvalgets kontroll.689 Antallet inspeksjoner
totalt og i de respektive tjenestene bør derfor holdes
på et visst nivå. En videreføring av visse minimumskrav til inspeksjonshyppigheten vil også bidra til forutberegnelighet for tjenestenes del.
For Evalueringsutvalget er det imidlertid åpenbart at de kravene til antall inspeksjoner som i dag
følger av EOS-kontrollinstruksen er uhensiktsmessige, og gir EOS-utvalget for lite fleksibilitet i innretningen av kontrollen. Evalueringsutvalget slutter seg
til den teknisk sakkyndige som i rapporten i vedlegg
3 har uttalt følgende:690

689.

690.

Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 22.
Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 20-21.
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«Som plattform for tilsynsarbeid fremstår det
imidlertid som en tvangstrøye som utgjør et direkte
hinder for et risikobasert, effektivt tilsyn tilpasset et
kontrolloppdrag i stadig endring. Dette fremstår kanskje klarest i kontrollen med PST, som både i volum
(eksempelvis kravet om «gjennomgang av alle løpende saker minst to ganger årlig») og orientering er
sterkest styrt av kontrollinstruksen. Man ser eksempelvis at opplysninger slettes etter inspeksjon og at
prosedyrer endres og feil rettes, men det kan stilles
spørsmål om læringseffekten er på topp. Det synes i
beste fall å være en suboptimal arbeidsmetodikk som
beslaglegger betydelige deler av EOS-utvalgets og,
ikke minst, sekretariatets tid.
Det er en interessant observasjon i denne sammenheng at den tjenesten som gjennom kontrollinstruksen er underlagt den minst spesifiserte kontrollen med den laveste spesifiserte kontrollfrekvensen,
kanskje er den tjenesten som mest effektivt tar til seg
og internaliserer tilbakemeldingene fra EOS-utvalget. Dette gjelder Etterretningstjenesten som i utgangspunktet basert på blant annet beskyttelsesbehov, kompartmentering og teknisk kompleksitet
skulle antas å være et krevende kontrollobjekt. Det
vurderes som sannsynlig at dette funnet blant annet
skyldes at EOS-utvalget her står friere til å innrette
sin kontroll basert på det aktuelle situasjonsbildet.»
Etter Evalueringsutvalgets syn er det nødvendig,
forsvarlig og formålstjenlig å gi EOS-utvalget noe
større frihet til å disponere egne kontrollressurser,
ved å senke minimumskravene til antall inspeksjoner
i enkelte av tjenestene, samt kravene til hva den
enkelte inspeksjon skal inneholde. I kombinasjon
med Evalueringsutvalgets forslag om å ta saker om
sikkerhetsklarering ut av kontrollområdet og innføre
en mer risiko- og temabasert kontrollmetodikk, vil
reduksjonen av antallet obligatoriske inspeksjoner
bidra til å gjøre kontrollvirksomheten mer målrettet.
EOS-utvalget bør likevel gjennomføre flere inspeksjoner enn det som følger av minimumskravene, men
stå fritt til å beslutte hvem som skal inspiseres når og
hvordan inspeksjonene skal innrettes. Det antas at
utvalgets kapasitet uansett vil begrense antallet
inspeksjoner, og at det er liten fare for at det vil bli for
mange. Stortinget vil løpende kunne kontrollere om
kontrollintensiteten er tilstrekkelig, ved at EOSutvalget må oppgi antallet inspeksjoner i de respektive tjenestene i årsmeldingene.
Forslagene i det videre innebærer at EOS-utvalget
må gjennomføre minimum 15 inspeksjoner årlig.
EOS-utvalget vil med dette stå langt friere til å
bestemme rammene for og innholdet i disse. I lys av
at EOS-utvalget de siste årene i snitt har gjennomført
27,2 inspeksjoner årlig, burde det ha kapasitet til å
gjennomføre langt flere inspeksjoner enn 15, men det
vil også stå fritt til for eksempel å gjennomføre færre
inspeksjoner, men bruke mer tid på hver inspeksjon.
Færre inspeksjoner vil ikke nødvendigvis bety at den
totale tiden utvalget bruker hos eller på tjenestene
reduseres.
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35.2.2. KRAV TIL TILSTEDEVÆRELSE
Evalueringsutvalget har vurdert om reglene om
hvilket antall utvalgsmedlemmer som må være til
stede på inspeksjonene bør endres. Dagens regler er
ikke klare. Etter EOS-kontrollinstruksen § 2 første
ledd første punktum er utvalget beslutningsdyktig
når minst fem medlemmer er til stede. I annet punktum heter det at utvalget som hovedregel skal opptre
samlet, likevel slik at det «kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg». Dette kan enten
forstås slik at utvalget i unntakstilfelle kan stille med
færre enn fem medlemmer under inspeksjon av tjenestested eller anlegg, eller at utvalget må stille med
minst fem personer til inspeksjonen, men kan dele
seg i løpet av («under») selve inspeksjonen. Ifølge
EOS-utvalget deltar i de fleste tilfelle minst fem av
utvalgets medlemmer på inspeksjonene. På inspeksjonene av de sentrale enhetene i PST og Etterretningstjenesten tilstreber utvalget å være fulltallige.
Det har imidlertid hendt at færre enn fem medlemmer
har deltatt på inspeksjoner i lokale EOS-enheter.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør alle tilfelle av
møter mellom utvalgsmedlemmer og EOS-tjenestene
betegnes som «inspeksjoner». Dette vil gjøre karakteren av og rammene for kontakten med utvalget
tydelig for EOS-tjenestene.
Videre bør EOS-utvalget som et minimum være
beslutningsdyktige, det vil si representert ved minst
fem medlemmer, under de obligatoriske inspeksjonene i EOS-tjenestene sentralt. Det er viktig for dialogen mellom utvalget og tjenestene og tjenestenes
tillit til utvalget at det etableres relasjoner til samtlige
medlemmer. I den grad utvalget gjennomfører
inspeksjoner utover minimumskravene, bør det
aksepteres at færre utvalgsmedlemmer er til stede.
Det samme bør gjelde under lokale inspeksjoner.
Dette vil bidra til å gi utvalget mer fleksibilitet i kontrollvirksomheten, for eksempel ved at ansvaret for
ulike typer eller temabaserte undersøkelser i større
grad kan fordeles medlemmene imellom. Det bør
likevel alltid være minimum to utvalgsmedlemmer til
stede under inspeksjoner. EOS-tjenestene bør også
sikres muligheten til å legge frem sine synspunkter
for et beslutningsdyktig utvalg i saker der utvalget
vurderer å kritisere tjenestene. Beslutninger av om
saker skal resultere i kritikk eller ikke vil uansett måtte tas av et beslutningsdyktig utvalg, og det vil være
uheldig om slike beslutninger treffes på grunnlag av
enkeltmedlemmers gjengivelse av tjenestenes synspunkter. For eksempel dersom en temabasert undersøkelse ligger an til å resultere i kritikk, bør det sørges for at saken enten drøftes under en obligatorisk
inspeksjon eller at det avholdes en inspeksjon for
dette formålet, der et beslutningsdyktig utvalg er til
stede.
I tillegg bør EOS-sekretariatet fortsatt kunne
gjennomføre inspeksjonsforberedelser på egenhånd,

samt annen faktainnsamling hos tjenestene som er
nødvendig for gjennomføring av kontrollvirksomheten.
På inspeksjoner i lokale enheter bør det også
aksepteres at færre enn fem medlemmer er til stede,
likevel slik at utvalget også her representeres ved
minst to utvalgsmedlemmer. Som nevnt bør sekretariatet også kunne besøke slike enheter som ledd i
kartleggingen av hvor det er behov for at utvalget
drar på inspeksjon, likevel slik at slike enheter ikke
bør kunne kritiseres uten at et beslutningsdyktig
utvalg har inspisert enheten eller den er gitt anledning til å uttale seg om saken på annen måte.
35.2.3. I ETTERRETNINGSTJENESTEN
Etter EOS-instruksen § 11 nr. 2 skal to av EOSutvalgets 23 årlige inspeksjoner finne sted i Etterretningstjenesten sentralt. De senere årene har EOSutvalget gjennomført fire slike inspeksjoner i året,691
som følge av Etterretningstjenestens økte fokus på
norske borgere i utlandet og det tettere samarbeidet
med PST. EOS-utvalget står relativt fritt til å beslutte
innholdet i disse inspeksjonene, de skal ifølge
instruksen inneholde «innføring i den løpende virksomheten og slik besiktigelse som finnes nødvendig». Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget fremdeles gjennomføres, minimum to inspeksjoner i Etterretningstjenesten sentralt, og disse bør fortsatt inneholde en «innføring i den løpende virksomheten og slik besiktigelse som finnes nødvendig».
Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen
tilsier at EOS-utvalget bør ha et betydelig større
fokus på Etterretningstjenestens virksomhet enn det
som følger av minimumskravet, men dette bør EOSutvalget selv kunne avgjøre.
Etter instruksen skal EOS-utvalget også gjennomføre minst to inspeksjoner i året av Etterretningstjenestens stasjoner og/eller etterretnings- eller sikkerhetstjeneste ved militære staber og avdelinger.692
Evalueringsutvalget foreslår å gjøre Forsvarets spesialstyrker og Hærens etterretningsbataljon til gjenstand for årlig obligatorisk kontroll, se kapittel 34.6.
Etter Evalueringsutvalgets syn sender det et viktig
signal også til andre militære staber og avdelinger
som driver etterretnings- eller sikkerhetstjeneste om
at de potensielt kan bli kontrollert av EOS-utvalget.
Det er videre viktig at EOS-utvalget opprettholder en
viss oversikt over EOS-tjeneste som utøves i andre
deler av Etterretningstjenesten og Forsvaret. Det
foreslås derfor at utvalget fortsatt skal gjennomføre
691.

692.

Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 30: EOS-utvalgets
årsmelding 2013 side 36; EOS-utvalgets årsmelding 2012
side 29. I 2007 til 2011 var antallet tre, se EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 22; EOS-utvalgets årsmelding 2010 side
32; EOS-utvalgets årsmelding 2009 side 36, 2008 side 30;
EOS-utvalgets årsmelding 2007 side 25.
EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2 bokstav a.
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minst én inspeksjon årlig av Etterretningstjenestens
stasjoner eller EOS-tjeneste ved militære staber eller
avdelinger, likevel slik at utvalget som utgangspunkt
ikke behøver å være beslutningsdyktig på disse
inspeksjonene, se ovenfor.
35.2.4. I NSM
Det skal etter EOS-kontrollinstruksen § 11 nr. 2
gjennomføres fire årlige inspeksjoner hos NSM, med
gjennomgang av klareringssaker for personer og
bedrifter hvor klarering er nektet, tilbakekalt, nedsatt
eller suspendert og slik besiktigelse som finnes nødvendig. De siste årene har EOS-utvalget avholdt tre
inspeksjoner med fokus på klareringssaker og én med
fokus på NSMs tekniske løsninger og NorCert. I lys
av Evalueringsutvalgets forslag om at EOS-utvalget
ikke lenger bør føre kontroll med klareringssaker,
foreslås det at antallet obligatoriske inspeksjoner av
NSM reduseres til to. NSMs tekniske løsninger er
imidlertid ett av de områdene der EOS-utvalgets kontroll har størst utviklingspotensial, og mye kan derfor
tilsi at antallet inspeksjoner i praksis bør være høyere, se blant annet rapport fra Evalueringsutvalgets
teknisk sakkyndige i vedlegg 3 for mer om dette.
Også kravene til inspeksjonenes innhold må endres,
og det foreslås også her at inspeksjonene bør inneholde en «innføring i den løpende virksomheten og
slik besiktigelse som finnes nødvendig».
At klareringssakene tas ut av utvalgets kontrollområde er en forutsetning for gjennomføringen av
Evalueringsutvalgets øvrige anbefalinger. Dersom
det ikke foretas noe med klareringssakene, vil det
åpenbart få betydning for EOS-utvalgets andre
arbeidsoppgaver, ressursbehov og prioriteringer.
35.2.5. I PST
Ifølge EOS-kontrollinstruksen skal EOS-utvalget
årlig gjennomføre seks inspeksjoner i Den sentrale
enhet (DSE) i PST, og fire inspeksjoner i PSTs lokale
enheter i politidistriktene. Over en tredjedel av utvalgets obligatoriske inspeksjoner er dermed rettet mot
PST. Ifølge instruksen skal hver inspeksjon i DSE
inneholde en gjennomgang av nye saker og løpende
bruk av skjulte tvangsmidler, samt minst ti stikkprøver i arkiver og registre. I tillegg skal alle løpende
saker gjennomgås minst to ganger årlig. Etter Evalueringsutvalgets syn kan antallet obligatoriske
inspeksjoner i DSE reduseres til fire. I tillegg bør de
konkrete kravene til hva som skal gjennomgås på
inspeksjonen fjernes, og erstattes med krav tilsvarende de som gjelder for Etterretningstjenesten, nemlig en «innføring i den løpende virksomheten og slik
besiktigelse som finnes nødvendig». Det vises til at
beskrivelsen i instruksen § 11 nr. 1 av de kontrolloppgavene som gjelder for PST («at tjenestens behandling av forebyggende saker og etterforskningssaker,
dens bruk av skjulte tvangsmidler, behandling av
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personopplysninger og utveksling av informasjon
med innenlandske og utenlandske samarbeidspartnere, skjer etter det gjeldende regelverk og tilfredsstiller krav til gode rutiner, alt innen rammen av formålet i lovens § 2»), setter tilstrekkelig tydelige rammer for inspeksjonsvirksomheten. Reduksjonen i
antallet obligatoriske inspeksjoner behøver ikke bety
at EOS-utvalget reduserer sin samlede kontroll av
PST, men det gir større fleksibilitet for utvalget til å
organisere kontrollen på hensiktsmessig måte. For
eksempel kan det tenkes at det brukes mer tid per
inspeksjon, eller at flere inspeksjoner gjennomføres
over et kortere tidsrom, i forbindelse med oppfølging
av konkrete undersøkelser.
Kravet til antall inspeksjoner av lokale PST-enheter bør, etter Evalueringsutvalgets syn, kunne reduseres til to. EOS-utvalget har gitt uttrykk for at utbyttet
av slike inspeksjoner ofte er begrenset i forhold til de
ressursene som kreves i form av reisetid mv. Utvalget
har også vist til at det kan føre en viss kontroll med
lokale enheter via søk i de sentrale registrene hos
DSE. Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget, heller enn å bruke mye tid på et høyt antall lokale
inspeksjoner, gjennomføre målrettede undersøkelser
blant annet via de sentrale systemene for å kartlegge
hvilke lokale enheter det er størst behov for å inspisere. Sekretariatet bør også kunne besøke lokale
enheter for å kartlegge behovet for kontroll. Slike
enheter bør imidlertid ikke kunne kritiseres uten at
utvalget har inspisert enheten eller den for øvrig er
gitt anledning til å uttale seg om saken. Videre kan
også lokale enheter inspiseres som ledd i temabaserte
undersøkelser, der dette fremstår nødvendig eller
naturlig.
35.2.6. I FSA
I henhold til EOS-instruksen § 11 nr. 2 skal EOSutvalget gjennomføre tre årlige inspeksjoner i FSA,
med gjennomgang av virksomheten som klareringsmyndighet, og slik besiktigelse av annen sikkerhetstjeneste som finnes nødvendig. Inspeksjonene av
FSA har i stor grad fokusert på sikkerhetsklareringssaker. I lys av Evalueringsutvalgets forslag om at
EOS-utvalget ikke lenger skal føre kontroll med klareringssaker, bør antallet obligatoriske inspeksjoner i
tjenesten kunne reduseres til to. Kontrollen med den
militære kontraetterretningstjenesten tilliggende
FSA og tjenestens sikkerhetsundersøkelser bør likevel videreføres. Kravet til inspeksjonenes innhold
bør justeres til en «innføring i den løpende virksomheten og slik besiktigelse som finnes nødvendig».
35.2.7. ANDRE INSPEKSJONSOBJEKTER
Til sist krever EOS-kontrollinstruksen i dag at to
inspeksjoner skal rettes mot personellsikkerhetstjenesten ved departementer/etater. Behovet for slike
inspeksjoner vil bortfalle helt dersom Evalueringsut-
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valgets forslag om å ta klareringssaker ut av EOSutvalgets kontrollområde og eventuelt overføre kontrollansvaret til en annen kontrollinstitusjon følges
opp.
I tillegg følger det av EOS-instruksen § 11 nr. 2
bokstavene f og g at EOS-utvalget skal foreta
«inspeksjon av eget tiltak av det øvrige politi og
andre organer eller institusjoner som bistår Politiets
sikkerhetstjeneste» og «for øvrig slik inspeksjon som
lovens formål tilsier». Evalueringen har vist at dette
er en viktig bestemmelse i praksis, som blant annet
har gitt EOS-utvalget mulighet til å føre kontroll med
offentlige og private organer som bistår PST. Etter
Evalueringsutvalgets syn bør imidlertid bestemmelsen i bokstav f ikke være forbeholdt organer som
bistår PST, men utvides til å gjelde «andre organer
eller institusjoner som bistår EOS-tjenestene». Dersom også de øvrige EOS-tjenestene i fremtiden
benytter seg av bistand fra private aktører, bør det
være en tilsvarende mulighet til kontroll overfor
disse.
35.3. Automatisert kontroll
Som påpekt i kapittel 15 om samfunnsmessig og
teknologisk utvikling, er det etter Evalueringsutvalgets syn avgjørende at konkrete vurderinger av
behov, muligheter og tilrettelegging for kontroll,
integreres i prosessene knyttet til vurdering og implementering av nye metoder og kapasiteter i tjenestene.
Særlig dersom EOS-tjenestenes metodetilgang
utvides, bør den tradisjonelle kontrollen fra EOSutvalgets side suppleres med mekanismer som
forenkler EOS-utvalgets kontroll, og som i seg selv
utgjør kontrollfunksjoner. Det vises til Evalueringsutvalgets teknisk sakkyndige, som blant annet konkluderte slik:693
«Til slutt vurderes det tvingende nødvendig at en
fremtidig kontrollfunksjon må kombinere manuell
kontroll med automatisert maskinell kontroll. Nye
metoder eller tilgang til nye datakilder som kan tenkes implementert som et resultat av den teknologiske
og samfunnsmessige utviklingen, må legge inn automatisert maskinell kontroll allerede ved design. Krav
til notoritet og krav til kontrollfunksjon for tredjepart
(EOS-utvalget) må altså være like selvfølgelig som
krav til operasjonell funksjonalitet ved utarbeidelse
av kravspesifikasjon. Som tidligere kommentert vil
kontrollfunksjoner som legges til i ettertid veldig ofte
vise seg å bli langt mer kostbare og mindre effektive
enn dersom dette er en del av det opprinnelige konseptet.»
Slik automatisert kontroll vil være spesielt relevant dersom tjenestene i større grad gis tilgang til
store datamengder. Tilgang til, og bruk av, store data693.

Se vedlegg 3 Einar Lunde: «Innspill til evaluering av EOSutvalget. Teknologiske aspekter», side 24.

mengder krever systemer som effektivt, troverdig og
objektivt kan kontrollere spørring og respons i systemer, samt bevare notoritet om bruk av informasjonen. I tillegg må det føres kontroll med tjenestenes
tekniske bearbeidelse av informasjonsmengdene.
EOS-utvalget bør ikke stå for primærkontrollen i
slike tilfelle, her vil behovet for et helhetlig og dekkende kontrollsystem slå inn, men det må tilrettelegges for at EOS-utvalget kan utføre en etterfølgende
og uavhengig kontroll både med tjenestenes innhenting, bruk og behandling av informasjonen, og eventuelt med den kontrollen som føres av andre.
Evalueringsutvalget har ikke funnet grunn til å
foreslå endringer i regelverket for å åpne for etablering av automatiserte kontrollmekanismer. Det antas
at EOS-kontrolloven § 4 første ledd, som gir EOSutvalget adgang til forvaltningens arkiver og registre,
lokaler, installasjoner og anlegg av enhver art, er tilstrekkelig.
35.4. Krav til behandling av klagesaker
Etter Evalueringsutvalgets syn er muligheten til å
få klager på EOS-tjenestenes virksomhet behandlet
av EOS-utvalget av stor betydning for befolkningens
tillit til både EOS-tjenestene og kontrollen av dem.
Ettersom verken offentligheten eller enkeltpersoner
har rett til innsyn i tjenestenes virksomhet, er klageadgangen til EOS-utvalget den eneste muligheten
personer som frykter at de er utsatt for krenkelser fra
EOS-tjenestenes side, har til å få avkreftet eller
bekreftet dette. Evalueringsutvalget støtter derfor
EOS-utvalget, som har gitt uttrykk for at det bør være
en lav terskel for å ta klager til behandling.
Evalueringen har vist at behandlingen av klagesaker ikke er spesielt tidkrevende for EOS-utvalgets
del, men opptar en større del av sekretariatets kapasitet. Undersøkelsen av EOS-utvalgets klagesaksbehandling viser at utvalget i praksis avviser en større
andel klager (34 av 100 saker), primært fordi de ikke
vurderes å falle innenfor kontrollområdet, eller fordi
innholdet ikke var tilstrekkelig spesifikt til at de
kunne undersøkes nærmere. Alle de 66 øvrige sakene
ble imidlertid undersøkt nærmere, og av disse ble det
i 31 ikke funnet informasjon om klager hos tjenestene. Dette indikerer at 65 (31 + 34) av 100 klagesaker kan betegnes som «grunnløse». På bakgrunn av
dette har Evalueringsutvalget funnet grunn til å drøfte om EOS-utvalget bør ha en mer omfattende
adgang til å avvise klagesaker, eller om det finnes
andre måter å begrense sekretariatets bruk av tid og
ressurser på klagesaksbehandlingen.
I denne sammenheng må det også tas i betraktning at antallet klagesaker til EOS-utvalget er uforutsigbart, og vil kunne øke i fremtiden. I Sverige førte
stor oppmerksomhet om en enkelthendelse til kraftig
økning i antallet klager til ett av kontrollorganene i
2014.694 EOS-utvalget opplevde på sin side en kraftig
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økning i antallet klagesaker i 2013, men antallet gikk
ned igjen året etter. EOS-utvalget har likevel bemerket at de klagesakene som mottas er blitt mer komplekse enn tidligere. Selv om det som utgangspunkt
skal praktiseres en lav terskel for å ta klagesaker til
behandling, er det etter Evalueringsutvalgets syn,
viktig at EOS-utvalget har virkemidler for å møte en
plutselig eller gradvis økning i antall klagesaker på
en måte som ikke lammer eller går utover den øvrige
kontrollvirksomheten. Også av den grunn har Evalueringsutvalget vurdert om EOS-utvalget bør gis et
tydeligere og mer fleksibelt rettslig grunnlag for å
avvise klagesaker.
Etter EOS-kontrolloven § 3 skal EOS-utvalget
undersøke alle klager fra enkeltpersoner og organisasjoner. Videre følger det av EOS-kontrollinstruksen
§ 8 første ledd at «ved mottakelse av klager foretar
utvalget de undersøkelser i forvaltningen som klagen
tilsier», og at «utvalget avgjør om klagen gir tilstrekkelig grunn til ytterligere behandling før uttalelse
avgis». Ved vedtakelsen av instruksen ble det forutsatt at alle klager skal undersøkes så langt det er nødvendig, men utvalget ble gitt et skjønnsmessig spillerom til å beslutte om det skulle gå videre med ytterligere undersøkelser.695
Sivilombudsmannen har en langt klarere hjemmel
til å avvise klager etter eget skjønn. Det følger av
ombudsmannsloven § 6 siste ledd at «ombudsmannen avgjør om en klage gir tilstrekkelig grunn til
behandling». I tillegg må klager være satt fram innen
1 år etter at det forhold det klages over ble foretatt
eller opphørte.
En klagefrist basert på når det forhold det klages
over ble foretatt eller opphørte vil åpenbart ikke være
egnet i EOS-utvalgets tilfelle, ettersom det dreier seg
om klager over virksomhet som klagerne som
utgangspunkt ikke har kjennskap til eller innsyn i.
Evalueringsutvalget vil heller ikke foreslå en frist
som avskjærer klager over forhold som ligger langt
tilbake i tid, ettersom historikken på dette området
taler for at enkeltpersoner bør ha mulighet til å
avklare også slike forhold. Videre vil en frist basert
på når vedkommende fikk kunnskap eller mistanke
om de forhold klagen gjelder, skape vanskelige
bevisspørsmål og antakelig gi liten besparende
effekt.
Derimot vil Evalueringsutvalget foreslå at det
gjøres endringer i lov og instruks for å gi EOS-utvalget et tydeligere grunnlag for å avvise klager uten å
gjøre nærmere undersøkelser. Forslaget er ikke primært ment å heve EOS-utvalgets terskel for å undersøke klagesaker i dag, men å gi utvalget et mer fleksibelt grunnlag til å avvise klager dersom antallet
skulle øke voldsomt. Det foreslås tatt inn i loven at
694.
695.

SIN årsrapport 2014 side 15–16.
Innst. S. nr. 150 (1994–1995) side 7.
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EOS-utvalget «mottar» heller enn «undersøker» klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, at «utvalget
avgjør om klagen gir tilstrekkelig grunn til behandling» og i så fall «foretar de undersøkelser i forvaltningen som klagen tilsier».
Evalueringsutvalget har også vurdert om klagesaksbehandlingen bør forenkles i praksis. EOS-utvalget har opplyst at sekretariatsleder i dag har fullmakt
til å avvise klagesaker, likevel slik at disse forelegges
EOS-utvalget dersom det er tvilsomt om saken skal
behandles eller avvises. Etter Evalueringsutvalgets
syn er dette en hensiktsmessig og forsvarlig praksis,
så fremt utvalget også orienteres om de saker som er
avvist. Etter EOS-utvalgets instruks for sekretariatet,
har utvalgsleder fullmakt til å avslutte klagesaker
som det etter foretatte undersøkelser er åpenbart at
ikke kan føre til kritikk, eller må avvises. Klagesaker
som reiser spesielle spørsmål, skal etter utvalgsleders
vurdering forelegges for utvalget. Etter det opplyste
bruker imidlertid ikke utvalgsleder denne fullmakten
i dag. Etter Evalueringsutvalgets syn bør denne fullmakten tas i bruk, noe utvalgsleder vil ha gode forutsetninger for dersom Evalueringsutvalgets forslag
om at utvalgsleder engasjeres på heltid følges opp.
35.5. Strategisk orientering
EOS-utvalget har ikke noe overordnet strategidokument. Utover de formål og krav som følger av lov
og instruks, tar virksomhetene utgangspunkt i en årsplan. Årsplanen vedtas, ifølge utvalget, i november
og revideres på bakgrunn av Stortingets behandling
av utvalgets årsmelding i juni. I tillegg foretar utvalget, etter det opplyste, løpende vurderinger av egne
arbeidsmetoder, blant annet på grunnlag av utviklingen i tjenestenes arbeid og metoder, den teknologiske
utviklingen samt endringer i de juridiske rammene
for tjenestene. Utvalget har oppgitt at det opplever
rommet for å utferdige en mer overordnet eller langsiktig strategi som snevert, sett i lys av de strenge
kravene EOS-kontrolloven og -instruksen setter for
utvalgets virksomhet. EOS-utvalget har, etter det
opplyste, ikke gjennomført større, mer formaliserte
undersøkelser, evalueringer av eller prosesser knyttet
til egen virksomhet.
Evalueringen har gitt inntrykk av at EOS-utvalget
kunne brukt mer tid på strategisk orientering. Utvalget synes i all hovedsak å vie sin tid til kjernevirksomheten: å inspisere og kontrollere EOS-tjenestene.
Etter Evalueringsutvalgets syn, kan strategiske diskusjoner og planer bidra til ytterligere bevisstgjøring
om kontrollens formål og funksjon, i tillegg til å
skape beslutningseffektivitet, forutsigbarhet og forståelse for prioritering og valg. De kan også gi organisasjonen og lederen en bedre beredskap for å håndtere utfordrende situasjoner og kritikk. Dessuten kan
de bidra til nytenkning i tråd med den samfunnsmessige utviklingen for øvrig. Strategier som offentlig-
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gjøres kan videre bidra til å øke forståelse for utvalgets eksistensgrunnlag og beslutninger utad.
Evalueringsutvalget anbefaler derfor utvalget å gi
strategiutforming større prioritet. Evalueringsutvalgets forslag om å gi EOS-utvalget større fleksibilitet
i innretningen av kontrollen og å engasjere utvalgsleder på heltid, bør gi bedre rom og forutsetninger for
strategiske prosesser. Slike prosesser vil også kunne
være avgjørende for kvaliteten i utviklingen og gjennomføringen av en mer temabasert kontrollmetodikk.
36.

Kontrollverktøy

Evalueringsutvalget har vurdert om EOS-utvalget
har tilstrekkelige rettslige og faktiske verktøy til bruk
i kontrollvirksomheten.
EOS-utvalgets mest sentrale rettslige kontrollverktøy er retten til innsyn i EOS-tjenestenes arkiver,
registre og systemer. Ulike aspekter ved denne retten,
og hvorvidt den bør utvides er nærmere omtalt i
kapittel 40 om EOS-utvalgets innsynsrett.
Som ledd i vurderingen av EOS-utvalgets faktiske kontrollverktøy, har Evalueringsutvalget stilt
spørsmål ved om EOS-utvalget har tilstrekkelig faktisk tilgang til tjenestenes virksomhet, om det har
egnede lokaler og om det har tilstrekkelig tilgang til
teknologisk utstyr.
Ifølge EOS-utvalget er det et problem at utvalget
ikke har egnede lokaler hos tjenestene med tilstrekkelig antall PC-er til at samtlige utvalgsmedlemmer
kan søke i tjenestenes systemer og gå gjennom saker
samtidig. Hittil har EOS-utvalget ikke utfordret tjenestene på dette i altfor stor grad, ettersom det følger
av EOS-kontrollinstruksen § 4 annet ledd at kontrollen bør innrettes slik at den er til minst mulig ulempe
for tjenestenes løpende virksomhet. Etter Evalueringsutvalgets syn må slike praktiske spørsmål finne
sin løsning gjennom dialog mellom EOS-utvalget og
tjenestene.
EOS-utvalget har også pekt på at kommunikasjonen med tjenestene er tungvint fordi de ikke har
mulighet til å kommunisere på sikre telefonlinjer
eller over sikre nett. Mellom møter og inspeksjoner
må all kommunikasjon som inneholder gradert informasjon skje ved bruk av bud. Dette er også ressurskrevende for EOS-tjenestene.
I dag har EOS-utvalget fri tilgang til de mest sentrale datasystemene i EOS-tjenestene. EOS-utvalget
har imidlertid pekt på at kontrollen vil kunne bli langt
mer effektiv dersom utvalget fikk tilgang til systemene fra utvalgets egne lokaler. Det har pekt på at de
praktiske sidene ved inspeksjoner, for eksempel krav
til planlegging, tilgjengelighet i tjenestene mv. medfører at det er en viss terskel for å dra på inspeksjoner.
Utvalget anerkjente at slik tilgang vil ha en tekniskog sikkerhetsmessig side som ikke er utredet, med la
til grunn at samme system for loggføring av de søk

som gjennomføres og krav til sikkerhet knyttet til den
informasjonen som hentes ut bør kunne gjelde. EOSutvalget pekte også på at det kan spørres om slik
direkte tilgang vil føre til at kontrollen blir for nærgående.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør det tilrettelegges for at EOS-utvalgets kontroll kan gjennomføres
mest mulig effektivt, og det bør vurderes å etablere
linjer for sikker kommunikasjon og på sikt også
direkte tilgang til tjenestenes systemer. EOS-utvalget
må imidlertid være nærmest til å ta initiativ til slike
tiltak.
EOS-utvalget har gitt uttrykk for at utvalgets
lokaler er i ferd med å bli for små for virksomheten.
Evalueringsutvalget har ikke foretatt noen inngående
vurdering av sikkerheten knyttet til EOS-utvalgets
lokaler og utstyr. Det ligger imidlertid i kontrollvirksomhetens natur at EOS-utvalget har betydelig innsikt i det samlede etterretnings- og sikkerhetsbildet
Norge står overfor. Hensynet til objekt- og informasjonssikkerhet bør derfor tillegges betydelig vekt i
vurderingen av om EOS-utvalget bør flytte til andre
lokaler, og eventuelt for valget og innredning av
lokalene.
37.

Oppnevning, sammensetning og
organisering
37.1. Generelt
Det er mange måter å organisere en kontrollmodell på, noe som illustreres i kapittel 25 om andre
lands kontrollorgan. Norge har valgt et parlamentarisk oppnevnt kontrollutvalg som kombinerer både
politisk representasjon og faglig ekspertise. Evalueringsutvalget har som nevnt lagt til grunn at stortingsforankringen og utvalgsmodellen skal videreføres, men foreslår flere andre endringer i EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser, herunder justeringer i oppnevning, sammensetning og organisering av
EOS-utvalget.
Evalueringen har avdekket et behov for å styrke
EOS-utvalgets kompetanse, særlig på teknologi, men
også på det EOS-faglige området. Videre er det
påvist et behov for å styrke utvalgets kapasitet, og gi
rom for å etablere en mer målrettet kontrollmetodikk
og sterkere strategisk orientering.
På bakgrunn av dette foreslår Evalueringsutvalgets for det første at rekrutteringen av medlemmer til
EOS-utvalget som utgangspunkt bør skje gjennom
åpne prosesser, som sikrer at egnede kandidater med
den riktige kompetansen fanges opp, se kapittel 37.2
om oppnevning av medlemmer. Videre mener Evalueringsutvalget at EOS-utvalgets størrelse på syv
medlemmer bør fastholdes, og at bredden i den politiske representasjonen er en styrke ved EOS-utvalgets sammensetning. Likevel bør antallet medlemmer med politisk bakgrunn, etter Evalueringsutvalgets syn, reduseres til fire, for å gjøre plass til annen
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relevant kompetanse, se kapittel 37.3. nedenfor. De
tre øvrige medlemmene bør ha sterk juridisk, teknologisk og EOS- eller sikkerhetsfaglig innsikt. Det
anbefales også at sekretariatets teknologiske og
EOS-faglige kompetanse styrkes, se kapittel 37.6.
Evalueringsutvalget foreslår dessuten at EOS-utvalgets leder engasjeres på heltid, for å styrke utvalgets
kapasitet, ledelse og strategiske arbeid.
37.2. Oppnevning av medlemmer
Det følger av EOS-kontrolloven og instruksen at
medlemmene velges av Stortinget, etter innstilling
fra Stortingets presidentskap. Utover dette gjelder det
ingen regler eller retningslinjer for oppnevnelseseller rekrutteringsprosessen.
Stortingets administrasjon har opplyst til Evalueringsutvalget at presidentskapets innstilling utformes
på bakgrunn av drøftelser i presidentskapet, og at
partigruppene som ledd i denne prosessen anmodes
om å foreslå kandidater til medlemmer med politisk
bakgrunn. Medlemmer uten politisk bakgrunn kartlegges av Stortingets administrasjon på vegne av presidentskapet. Det gjelder, etter det opplyste, ingen
interne retningslinjer for hvem som forespørres,
hvilke kvalifikasjoner som vektlegges eller hvilken
informasjon som gis, utover det som har vært uttalt
av henholdsvis Skauge-utvalget og kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med vedtakelse og
endringer av lov og instruks, se ovenfor og kapittel
17.8.
Enkelte av de nåværende medlemmene av EOSutvalget har redegjort for sin opplevelse av rekrutteringsprosessen. De har blant annet gitt uttrykk for at
de fikk lite informasjon om innholdet i og omfanget
av vervet før de ble oppnevnt.
Evalueringsutvalget har registrert at Stortinget
den siste tiden har endret prosessene i forbindelse
med rekruttering og oppnevning av personer tilknyttet andre kontrollorganer. Det vises for eksempel til
at stillingen som sivilombudsmann for første gang
ble utlyst ved ansettelse av ny ombudsmann i 2014,
og at Stortinget nylig inviterte publikum til å foreslå
kandidater til styret i den nye nasjonale institusjonen
for menneskerettigheter.696 Listen over foreslåtte
kandidater ble deretter offentliggjort, før presidentskapet utferdiget en innstilling og medlemmene ble
valgt av Stortinget.697
Etter Evalueringsutvalgets syn er det ønskelig at
liknende endringer også gjøres i forbindelse med
rekruttering og oppnevning av medlemmer i EOSutvalget. Rekrutteringen bør skje gjennom åpne prosesser, som sikrer at egnede kandidater med den riktige kompetansen fanges opp. Større åpenhet om pro696.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/
Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2014-2015/kandidater-tilnasjonal-institusjon-for-menneskerettigheter/
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sessen vil også kunne styrke allmenhetens tillit til
utvalget.
Dersom Evalueringsutvalgets forslag om å engasjere utvalgsleder på heltid følges opp, se nedenfor,
bør stillingen utlyses på vanlig måte. Evalueringsutvalget har imidlertid forståelse for at alminnelige
utlysningsprosesser kan være uegnet ved rekruttering
av de øvrige medlemmene til EOS-utvalget, blant
annet fordi partigruppene bør involveres for å sikre
en bred partipolitisk sammensetning. Dette bør likevel ikke være til hinder for at det etableres en mer
åpen prosess knyttet til oppnevnelse av medlemmene
uten partipolitisk bakgrunn.
Videre vil Evalueringsutvalget anbefale at det
utarbeides en veiledende retningslinje eller kompetanseprofil for hvilke kvalifikasjoner og erfaringer
EOS-utvalgets medlemmer bør ha både enkeltvis og
samlet, i samsvar med forslagene nedenfor. Denne
bør ligge til grunn både for partigruppenes forslag
om kandidater og presidentskapets innstilling til
medlemmer uten politisk bakgrunn. Det bør også etableres rutiner for hvilken informasjon kandidater gis
om vervets innhold og omfang, samt sikres at kandidatene gis tilstrekkelig tid til å områ seg, sette seg inn
i utvalgets oppgaver og virksomhet og få avklart nødvendige spørsmål.
37.3. Sammensetning av utvalget
Ved opprettelsen av EOS-utvalget ble det lagt til
grunn at EOS-utvalgets sammensetning ville bli
avgjørende for Stortingets og samfunnets tillit til den
kontroll som utføres, og at utvalget derfor burde
besitte rikspolitisk erfaring, ha tilgang til juridisk
kompetanse og innsikt i EOS-tjenestenes fag og
arbeidsmetoder.698 Det ble også understreket at utvalget burde ha en «bredest mulig partipolitisk sammensetning»,699 likevel slik at EOS-utvalget ikke burde
bli oppfattet som et partipolitisk utvalg.700 Det ble
lagt til grunn at nåværende eller tidligere ansatte i
EOS-tjenestene verken kunne være utvalgsmedlemmer eller bistandspersoner for utvalget, blant annet
for å sikre publikums tillit til at det ble foretatt uhildede vurderinger. Den øvrige bakgrunnen for og his697.

Se Innst. 397 S (2014–2015) og Stortingets vedtak 18.
juni 2015 nr.722 og 723. Det kan også vises til prosedyren for rekruttering av medlemmer til det nederlandske kontrollorganet CTIVD, der vervene utlyses
offentlig, en valgkomité bestående av tre medlemmer
hvorav to høyesterettsdommere utferdiger en innstilling til parlamentet, som stemmer over innstillingen.
Ettersom det nederlandske kontrollorganet formelt
sett hører under regjeringen, foreslår parlamentet deretter den innstilte kandidaten for regjeringen, hvis utnevnelse bekreftes av Kongen.

698.

NOU 1994:4 side 56-57.
Innst. S. nr. 150 (1994–1995) kapittel 2.
Innst. S. nr. 77 (1997–1998) side 5.

699.
700.
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torikken rundt EOS-utvalgets sammensetning er
redegjort for i kapittel 17.8, der det også fremgår at
utvalget de siste årene har hatt fem medlemmer med
ulik partipolitisk bakgrunn, og to medlemmer med
annen relevant kompetanse, hovedsakelig juridisk.
Evalueringsutvalget har ikke grunn til å betvile
kompetansen og dedikasjonen til tidligere eller
nåværende medlemmer av EOS-utvalget, men har
undersøkt om sammensetningen av EOS-utvalget er
optimal i fremtiden i lys av målsettingene med kontrollen og den samfunnsmessige og teknologiske
utviklingen.
Ingen av aktørene Evalueringsutvalget har møtt,
har gitt uttrykk for at de opplever at EOS-utvalgets
vurderinger påvirkes av partipolitikk. De av medlemmene som har politisk bakgrunn har opplyst at de er
helt uavhengige av det partipolitiske arbeidet og
Stortinget, og at de ikke rapporterer til sine partigrupper eller har kontakt med dem om kontrollarbeidet.
Flere aktører har derimot pekt på at medlemmenes
betydelige og varierte livserfaring er tillitvekkende.
Også betydningen av sterk juridisk kompetanse er
blitt fremhevet, ettersom utvalgets hovedoppgave er
å drive legalitetskontroll. Samtidig har flere av EOStjenestene og deres overordnede etterlyst sterkere
kompetanse på EOS-faglige og teknologiske spørsmål, både i utvalget og sekretariatet. Enkelte av EOStjenestene har satt behovet for EOS-faglig kompetanse i sammenheng med det de opplever som en noe
ensidig vektlegging av personvern- og rettssikkerhetshensyn, se kapittel 28 om ivaretakelse av rikets
sikkerhet for mer om dette. Også flere andre aktører
har understreket betydningen av teknologisk kompetanse og forståelse på dette feltet, og stilt spørsmål
ved om denne er sterk nok hos EOS-utvalget i dag.
På denne bakgrunn har Evalueringsutvalget vurdert hvilke typer kompetanse EOS-utvalget bør
besitte og om det bør tilføres ytterligere kompetanse,
eventuelt om dette bør skje ved at antallet utvalgsmedlemmer økes eller ved at balansen mellom medlemmer med partipolitisk og annen bakgrunn endres.
Videre er det vurdert om det bør gis adgang til å velge
utvalgsmedlemmer med bakgrunn fra EOS-tjenestene, og om det bør gis klarere føringer for hvilken
kompetanse utvalget bør besitte samlet sett.
Som redegjort for i kapittel 31.1 om kontrollmodellen, har evalueringen vist at EOS-utvalgets parlamentariske forankring er en styrke ved dagens kontrollmodell og utvalgets arbeid. Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget fortsatt være et parlamentarisk forankret kontrollorgan, både ved at utvalget oppnevnes av Stortinget og ved at flere av
medlemmene har erfaring som stortingsrepresentanter. Dette er viktig for å signalisere kontrollens uavhengighet fra regjering og forvaltning, og dermed for
den tillitskapende effekten av utvalgets kontroll.

Medlemmer med politisk erfaring er også viktige
for EOS-utvalgets rolleforståelse. Rollen som folkevalgt har mange likhetstrekk med utvalgets rolle som
beskytter av enkeltpersoners rettigheter og samfunnets interesser. Videre ivaretar utvalget viktige og
krevende oppgaver i et skjæringspunkt mellom den
lovgivende, utøvende og dømmende makt, og kunnskap om skrevne og uskrevne regler i dette landskapet vil kunne være av betydning. Det vil være en fordel om personer med EOS-relevant politisk erfaring,
utdanning og/eller yrkeserfaring prioriteres.
Evalueringsutvalget vil også fremheve betydningen av bred politisk representasjon i EOS-utvalget.
Det gir en ekstra trygghet dersom personer som
representerer bredden i politiske standpunkter kan
enes om synet på EOS-tjenestenes virksomhet, og det
kan gi et bredt lag av befolkningen tillit til at ulike
interesser ivaretas gjennom kontrollen. Samtidig er
behovet for politisk representasjon i EOS-utvalget et
annet nå enn da utvalget ble etablert i 1996. Bakgrunnen for etableringen var nært knyttet til påviste tilfelle av misbruk av tjenestenes fullmakter for politiske formål. Faren for slikt misbruk må anses langt
mindre i dag enn den gang, og Evalueringsutvalget
vil derfor foreslå å redusere antallet medlemmer med
politisk bakgrunn noe, for å gjøre plass til annen relevant kompetanse, se nedenfor.
EOS-utvalget skal imidlertid ikke bestå av aktive
parlamentarikere, og det bør forsøkes forbeholdt
personer som har lagt en politisk karriere bak seg.
Dette er primært for å sikre at utvalget fortsatt oppfattes som partipolitisk uavhengig. Videre kan
utvalgsmedlemmene få tilgang til store mengder gradert informasjon om kontroversielle saker med
potensielle politiske konsekvenser, som aktive politikere vil kunne beskyldes for å bruke for politiske formål.
Det kan også være prinsipielt uheldig om det oppnevnes personer som tidligere har hatt konstitusjonelt ansvar for EOS-tjenestenes virksomhet. Dersom
EOS-utvalget kommer over forhold som ligger tilbake i tid, vil det kunne stilles spørsmål ved vedkommendes uhildethet, og vedkommende vil også kunne
måtte forsvare tidligere handlinger og inntatte standpunkter. Dette bør Stortinget ta hensyn til i oppnevningsprosessen.
Et annet viktig element for å styrke et utvalgs uavhengighet og tillit er tverrfaglighet. Det bidrar til å
sikre at ulike perspektiver ivaretas ved behandlingen
av komplekse saker, og det kan demme opp for gruppetenkning. Med gruppetenkning menes her den ensretting og innadvendthet som kan komme til å kjennetegne grupper av personer som har en felles bakgrunn eller som har fungert lenge sammen.701 Dette
701.

Se også Rapport fra arbeidsgruppe – Etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen side 46-47.
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kan igjen hindre nytenkning og kritisk vurdering av
de felles oppfatninger og praksiser som gruppen har
utviklet.
Det er viktig at EOS-utvalget samlet sett besitter
den overordnede kompetansen som er nødvendig i
kontrollarbeidet. Likevel er det enkelte former for
kompetanse som bør vektlegges ved oppnevnelsen av
medlemmer i EOS-utvalget. I denne forbindelse vil
Evalueringsutvalget peke på skillet mellom generell
kompetanse og innsikt på den ene siden og spisskompetanse på den andre. Spisskompetanse vil det som
regel bare være behov for i et fåtall av utvalgets
saker. Dette behovet vil dermed kunne dekkes gjennom antakelse av sakkyndig bistand eller innhenting
av sakkyndige uttalelser. Generell kompetanse og
innsikt på områder som gjennomsyrer utvalgets kontrolloppgaver, bør imidlertid vektlegges ved oppnevnelse av utvalgsmedlemmene.
I lys av EOS-utvalgets kontrollformål og -oppgaver, må utvalget besitte juridisk kompetanse. Etter
Evalueringsutvalgets syn bør juridiske spørsmål i
stor grad kunne avklares i sekretariatet, se nedenfor
om organisering, men det er likevel viktig at EOSutvalget innehar sterk juridisk kompetanse som kan
matche og kalibrere sekretariatets juridiske vurderinger. Juristene i utvalget bør dessuten ha bakgrunn fra
relevant juridisk virksomhet, for eksempel påtalemyndigheten, domstolene, forsvarerrollen eller
annen kontrollvirksomhet.
En rekke aktører har etterlyst sterkere teknologisk
kompetanse i EOS-utvalget. Den samfunnsmessige
og teknologiske utviklingen generelt, samt utviklingen i tjenestenes virksomhet og metoder, tilsier at
teknologisk kompetanse og innsikt vil bli avgjørende
for at EOS-utvalget skal kunne føre en effektiv og
reell kontroll med EOS-tjenestene i fremtiden, se del
III for mer om dette. Evalueringsutvalget har drøftet
en rekke løsninger for å ivareta behovet for teknologisk kompetanse i EOS-utvalget, og falt ned på at
behovet for teknologisk spisskompetanse primært må
ivaretas gjennom å øke bruken av innleid sakkyndighet og ved å styrke den teknologiske kompetansen i
sekretariatet ytterligere. Etter Evalueringsutvalgets
syn er det likevel viktig at EOS-utvalget har representanter med tilstrekkelig teknologisk innsikt til å
forstå de teknologiske løsningene tjenestene benytter
seg av, de utfordringene de står overfor, og til å stille
spørsmål ved de teknologiske aspektene ved tjenestenes virksomhet. Minst ett medlem bør derfor besitte
sterk teknologisk kompetanse.
Flere av EOS-tjenestene og deres overordnede
har også etterlyst sterkere EOS-faglig kompetanse i
EOS-utvalget. Betydningen av at utvalget ser og
anerkjenner ikke bare rettssikkerhets- og personvernhensyn, men også de EOS-faglige implikasjonene av
problemstillinger og konklusjoner har vært fremhevet.
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EOS-tjenestene har imidlertid vært delte i synet
på om det bør kunne oppnevnes medlemmer som tidligere har vært ansatt i tjenestene. Enkelte har pekt
på at det vil kunne gi nyttig forståelse og innsikt,
mens andre har understreket at det kan være ulike
grunner til at personer forlater tjenestene og at vedkommendes bakgrunn og motivasjon eventuelt ville
måtte vurderes grundig. Også blant de øvrige aktørene Evalueringsutvalget har møtt, har synspunktene
på dette spørsmålet vært delte. Advokatforeningen
pekte på at oppnevnelse av tidligere ansatte i tjenestene som medlemmer av utvalget vil kunne svekke
befolkningens tillit til utvalget og tjenestene, og at
den nødvendige kompetansen heller burde tilføres på
annen måte. ICJ-Norge hadde ingen kategorisk holdning til spørsmålet, men var i utgangspunktet enige i
at dette vil kunne svekke tilliten til utvalget. Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO) var derimot
positive til tidligere ansatte som medlemmer, så
lenge domstolslovens regler om inhabilitet følges.
Organisasjonen pekte på at fra et rettssikkerhetsståsted vil det være en fordel med personer som forstår hvordan tjenestene jobber og som vet hva de bør
se etter.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør det ikke oppnevnes utvalgsmedlemmer som tidligere har vært
ansatt i EOS-tjenestene. Risikoen for at disse vil oppfattes som lojale til sine tidligere arbeidsgivere, og
derved svekke tilliten til utvalgets uavhengighet, vurderes som for stor. Det vil også kunne oppstå problematiske situasjoner dersom EOS-utvalget kommer
over forhold tilbake i tid som vedkommende var
involvert i eller hvis vedkommende blir konfrontert
med tidligere handlinger eller standpunkter. Dette er
i tråd med Veneziakommisjonens anbefalinger, som
bygger på at det vil svekke tilliten til tilsynsorganet
dersom det har medlemmer med bakgrunn fra sikkerhetstjenestene.702
Evalueringsutvalget er imidlertid enig i at den
EOS-faglige kompetansen i EOS-utvalget bør styrkes. Dette er viktig både for balansen i utvalgets vurderinger og tjenestenes tillit til utvalget, og kan, som
OPO påpekte, også være et gode for rettssikkerheten.
Stortinget bør derfor aktivt søke å rekruttere medlemmer med slik kompetanse, for eksempel fra andre
deler av Forsvaret, politiet og påtalemyndigheten,
eventuelt universiteter og andre forskningsmiljøer.
Evalueringsutvalget har også vurdert om den EOSfaglige kompetansen i EOS-utvalget bør styrkes
gjennom ansatte i sekretariatet eller bruk av bistandspersoner, se nedenfor.
I løpet av evalueringen er det fremmet synspunkter på EOS-utvalgets aldersmessige sammensetning.
Med de krav som har vært stilt og bør stilles til både
702.
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yrkes- og livserfaring, vil gjennomsnittsalderen blant
medlemmene ikke kunne være for lav. I lys av de
kapasitetsmessige utfordringene utvalget står i og de
vanskeligheter som kan følge med å kombinere et
krevende verv med fulltids jobb, vil det kunne være
enklere å rekruttere personer som har gått av med
pensjon. Det kan være en god løsning for enkelte
medlemmer, men etter Evalueringsutvalgets syn blir
det da desto viktigere med en aldersmessig spredning
blant de øvrige medlemmene. Det er viktig både for
kompetansen og dynamikken i utvalget at det også
består av personer med et aktivt arbeidsliv og for
øvrig impulser fra flere generasjoner.
Utover ovennevnte variasjon i kompetanse og
alder er det også ønskelig at EOS-utvalget i størst
mulig grad speiler den norske befolkningssammensetningen. Historisk har representasjon fra både den
høyre og venstre siden i norsk politikk vært vektlagt.
Lik representasjon av hvert kjønn er en annen naturlig målsetting, og Evalueringsutvalget vil peke på at
det i fremtiden kan oppstå liknende behov for representasjon knyttet til enkeltgrupper i befolkningen
som det også bør tas høyde for. Når ikke samtlige
aspekter ved befolkningssammensetningen vil kunne
representeres i et utvalg på syv personer, må det legges til grunn at medlemmene med parlamentarisk og/
eller politisk erfaring evner å representere og ivareta
et bredt spekter av befolkningens interesser og perspektiver.
I lys av det kompetansebehovet og de kapasitetsutfordringene som er beskrevet ovenfor, kan det reises spørsmål om antallet utvalgsmedlemmer bør
økes. Selv om dette vil kunne øke utvalgets kapasitet
noe, særlig dersom kravene til antall medlemmer
som må være til stede på inspeksjoner senkes, vil en
økning i antall medlemmer ha begrenset betydning
for kapasiteten. Derimot vil det gi rom for en enda
bredere kompetansemessig sammensetning. Evalueringsutvalget mener imidlertid at utvalgets størrelse
bør fastholdes, likevel slik at sammensetningen bør
justeres noe. Etter utvalgets syn vil det være tilstrekkelig med fire medlemmer med partipolitisk bakgrunn, aller helst med erfaring som stortingsrepresentanter. Disse bør representere Stortingets sammensetning, men slik at minst to har bakgrunn fra
henholdsvis høyre og venstre side. De tre øvrige
medlemmene bør ha sterk juridisk, teknologisk og
EOS- eller sikkerhetsfaglig innsikt.
Det er viktig at de som oppnevnes som utvalgsmedlemmer har mulighet til å prioritere utvalgsarbeidet. Medlemmene bør med andre ord ha en
arbeidssituasjon som kan tilpasses den arbeidsbelastningen utvalgsarbeidet medfører og være forberedt
på denne. Dette har også en side til hvilken informasjon som gis potensielle medlemmer ved forespørsel,
se kapittel 37.2 om oppnevning for mer om dette.
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I lys av de kapasitets- og metodiske utfordringer
EOS-utvalget står overfor, har Evalueringsutvalget
vurdert om utvalgsleders rolle og kapasitet bør styrkes. Dette spørsmålet er drøftet i kapittel 37.8 om
organiseringen av utvalgets arbeid.
37.4. Vervsordningen
EOS-utvalgets kapasitet i forhold til dagens og
fremtidens kontrollbehov har vært en overordnet og
generell problemstilling som har fått mye oppmerksomhet i denne evalueringen. Som redegjort for i
kapittel 31.2 om kontrollmodellen, har Evalueringsutvalget ikke vurdert om kapasitetsutfordringene gjør
at den nåværende utvalgsmodellen bør erstattes med
en annen modell. Derimot har Evalueringsutvalget
sett det som sin oppgave å foreslå endringer i den
nåværende utvalgsmodellen som kan styrke EOSutvalgets kapasitet og gjøre det bedre rustet til å møte
fremtidens utfordringer.
Vervsordningen, samt at medlemmene som
utgangspunkt har fulltids arbeid ved siden av kontrolloppgaven, begrenser EOS-utvalgets kapasitet. I
dag møtes EOS-utvalget som hovedregel én gang i
måneden, og hvert møte varer i snitt tre dager. I tillegg må medlemmene besøke kontorene i forkant av
møtene, for å lese gjennom omfattende sikkerhetsgradert materiale, som ikke kan tas med andre steder.
Ifølge EOS-utvalget tilsvarer den totale tidsbruken
for utvalgsmedlemmene anslagsvis en 20-prosents
stilling, mens utvalgsleders tidsbruk tilsvarer om lag
en 30-prosents stilling. Det er likevel individuelle
variasjoner i hvor mye tid hvert medlem bruker på
utvalgsarbeidet, og flere medlemmer har oppgitt at
de bruker mer enn 20 prosent av arbeidstiden. Det
nåværende EOS-utvalget har gitt uttrykk for at det
ikke har kapasitet til å øke tidsbruken på utvalgsarbeidet vesentlig.
Evalueringsutvalget har forståelse for dette. Når
medlemskap i utvalget er et verv som er forutsatt å
kunne ivaretas ved siden av alminnelig arbeid, kan
det ikke forventes at medlemmene bruker mer enn 20
prosent av sin tid. Evalueringsutvalget har vurdert
om medlemmene i stedet burde engasjeres i deltidsstillinger, som eventuelt bare vil kunne kombineres
med andre deltidsstillinger. Denne løsningen er for
eksempel valgt av det nederlandske kontrollorganet,
som består av tre medlemmer i 80 prosent stilling.
EOS-utvalgets størrelse, samt hensynet til rekruttering og ønske om et bredt sammensatt utvalg, taler
imidlertid mot en slik løsning, og Evalueringsutvalget vil derfor ikke gå inn for dette. Noe annet bør
imidlertid gjelde for utvalgsleder, se nedenfor.
37.5. Adgangen til gjenoppnevnelse
I dag utnevnes EOS-utvalgets medlemmer for et
tidsrom inntil fem år, se EOS-kontrollinstruksen § 1.
Det gjelder ingen grense for hvor mange ganger med-
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lemmene kan gjenoppnevnes eller hvor lenge de kan
inneha vervet.
Enkelte aktører har stilt spørsmål ved om det bør
gjelde en grense for hvor mange ganger medlemmene kan gjenoppnevnes, eller en øvre aldersgrense
for hvor lenge de kan sitte. Det er blant annet vist til
behovet for jevnlig fornyelse og evne til nytenkning
i utvalget. EOS-utvalget selv og flere andre aktører
har imidlertid understreket betydningen av kontinuitet blant utvalgsmedlemmene, og vist til at EOS-tjenestenes virksomhet er komplisert og at det tar tid å
bygge seg opp tilstrekkelig kunnskap til å kunne
bidra til effektiv og reell kontroll.
Evalueringsutvalget har på bakgrunn av dette vurdert om det bør innføres regler som begrenser medlemmenes funksjonstid.
Lengden på denne typen verv kan tenkes regulert
på ulike måter, fra lengre åremål med eller uten gjenoppnevningsadgang til kortere åremål med mulighet
til én eller flere forlengelser. Valget vil bero på en
avveining av behovet for kontinuitet og kompetanse
opp mot behovet for utskiftning og fornyelse.
Lengre åremål eller vid adgang til gjenoppnevnelse vil sikre at medlemmene får tilstrekkelig tid til
å opparbeide seg kunnskap om og forståelse for EOStjenestene og kontrollen av dem. Det vil imidlertid
også kunne føre til lite fornyelse og at utvalgsmedlemmene i stor grad hviler på erfaring. Permanens i
utvalgets sammensetning vil dessuten kunne føre til
større konformitet og fare for gruppetenkning innad i
utvalget.
Prinsipielt sett vil gjenoppnevningsadgang fremstå uheldig i verv som forutsetter høy grad av uavhengighet. Et ønske om gjenoppnevning vil kunne
påvirke utførelsen av vervet, og uavhengig av om
dette faktisk skjer vil en slik adgang kunne svekke
allmennhetens tillit til utvalgsmedlemmenes uavhengighet. I så måte vil ett langt åremål være å foretrekke, mens adgang til gjenoppnevnelse for én
periode vil være i tråd med praksis i offentlig sektor.
En praktisk begrunnelse for kortere åremål kan
være at det er lettere å rekruttere nye medlemmer, så
vel som å få medlemmene til å akseptere gjenoppnevnelse. Kort funksjonstid vil også gjøre det enklere å
avløse personer som ikke fungerer tilfredsstillende i
rollen. Det synes imidlertid hittil ikke å ha vært noen
praksis for å la være å gjenoppnevne EOS-utvalgsmedlemmer som har ønsket å fortsette.
Dagens oppnevningsperiode på fem år fremstår i
utgangspunktet som lang nok til at medlemmene får
mulighet til å opparbeide seg solid kunnskap og kompetanse på området. Det er neppe grunn til å korte
ned perioden for å gjøre rekruttering lettere, da kan
den lange perioden heller gi potensielle medlemmer
en indikasjon på hva som kreves for å bidra til et solid
kontrollregime. Betydningen av kontinuitet, kunnskap og kompetanse i kontrollen tilsier også at med-
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lemmene bør kunne gjenoppnevnes én gang. Mer enn
ti år bør det imidlertid, etter Evalueringsutvalgets
syn, ikke være mulighet til å bli sittende, for å sikre
tilstrekkelig fornyelse i sammensetningen.
Evalueringsutvalget har også drøftet om det bør
gjelde en øvre aldersgrense, men har kommet til at
det viktigste er at det er en aldersmessig spredning
blant utvalgets medlemmer, og at utvalget samlet sett
besitter tilstrekkelig kompetanse. Med begrensningen i adgangen til gjenoppnevnelse, vil det uansett
være en grense for hvor lenge hvert enkelt medlem
kan bli sittende.
37.6. Sekretariatets sammensetning, størrelse og
organisering
Mellom inspeksjonene drives EOS-utvalgets
kontrollarbeid av sekretariatet. Som redegjort for i
kapittel 17.1, har sekretariatsfunksjonen i EOS-utvalget utviklet seg kraftig siden opprettelsen i 1996.
EOS-utvalget selv har uttrykt stor tilfredshet med
sekretariatets utvikling og arbeid. Det har fremhevet
de ansattes dyktighet, grundighet og lojalitet til utvalgets instruksjoner. Det har også understreket betydningen av sekretariatets forberedelser og arbeid for
øvrig, for at inspeksjonene har blitt mer målrettet enn
tidligere. Evalueringsutvalget har ikke grunn til å
betvile kvaliteten i EOS-sekretariatets arbeid. Som
det også er påpekt av Veneziakommisjonen, er det
viktig at tilsynsorgan støttes av erfarne ansatte, særlig dersom medlemmene bare er engasjert på deltid.703
Både EOS-utvalget og sekretariatet har understreket betydningen av kontinuitet blant de ansatte, for å
bygge faglig kompetanse på og forståelse for et komplisert område med mange særegne spørsmål. EOStjenestene har også understreket betydningen av kontinuitet, med tanke på all den graderte informasjonen
de sekretariatansatte får tilgang til og at faren for
spredning av informasjonen øker ved hyppige
utskiftninger. De senere årene har det tilsynelatende
vært god kontinuitet i sekretariatet, i form av en
kjerne av medarbeidere som har vært der i lengre tid.
Tilbakemeldinger fra EOS-utvalget, sekretariatet og
tjenestene tyder på at dette har muliggjort kunnskapsoppbygning om tjenestenes virksomhet generelt,
men også vært en viktig faktor i utviklingen av forståelsen for tjenestenes datasystemer og metoder, og
utvalgets metodikk for søk i og kontroll av disse. Et
sekretariat på størrelse med EOS-utvalgets, som jobber med et så vidt begrenset og avansert fagfelt, blir
imidlertid fort sårbart for utskiftninger.
I dag består sekretariatet av sekretariatsleder, fem
juridiske rådgivere, en samfunnsfaglig rådgiver og to
703.

Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 231.
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administrativt ansatte. I tillegg er det utlyst en stilling for en person med teknisk kompetanse. Sekretariatet har dermed en sterk overvekt av juridisk kompetanse. Ifølge flere av EOS-tjenestene og deres
overordnede, preger dette utvalgets fokus i kontrollvirksomheten. Etter Evalueringsutvalgets syn er det
naturlig og nødvendig at et flertall av de ansatte i
EOS-utvalgets sekretariat er utdannet jurister. Utvalget skal primært beskytte enkeltpersoners rettigheter
og drive legalitetskontroll, noe som fordrer kunnskap
om og forståelse for de juridiske problemstillingene
som oppstår i forholdet mellom enkeltindivider og
tjenestenes virksomhet.
Det er imidlertid også viktig å sette søkelys på
hvilken juridisk erfaring de ansatte har. Hittil har det
hovedsakelig vært ansatt relativt unge jurister, med
begrenset arbeidserfaring fra tidligere. Kvaliteten i
sekretariatets arbeid har dermed i større grad vært et
resultat av kontinuitet og kunnskapsoppbygning enn
de erfaringene de ansatte har hatt med seg fra tidligere. Etter Evalueringsutvalgets syn, bør det tas grep
for å øke rekrutteringen av personer med relevant fagbakgrunn eller erfaring fra tidligere. Eksempler på
dette kan være erfaring fra domstolene, politi- eller
påtalemyndighet eller annen kontrollvirksomhet.
Erfaring med grenseflaten mellom juss og teknologi,
for eksempel fra arbeid med forvaltningsinformatikk,
vil også være svært relevant for EOS-utvalget. Ett
eksempel på hvordan den juridiske kapasiteten kan
styrkes, kan hentes fra Sverige, der den svenske
Säkerhets- og integritetsskyddsnemnden viste til gode
erfaringer i forbindelse med rekrutteringen til sekretariatet av en eldre og rutinert dommer som også hadde
erfaring fra tilsynsvirksomhet. Vedkommende ble
ansatt som en juridisk forsterkning, er fristilt fra
alminnelig saksbehandlingsarbeid og tjener blant
annet som en sparringspartner for sekretariatslederen.
Et annet alternativ kan være å engasjere mer erfarne
jurister som bistandspersoner eller til utredning av
særlige spørsmål, se nedenfor for mer om dette.
Overfor Evalueringsutvalget har det vært stilt
spørsmål om EOS-sekretariatet, som ledd i en effektivisering av utvalgsarbeidet, i større grad burde
avklare eller konkludere i juridiske spørsmål, i stedet
for å legge dem frem til åpen diskusjon i utvalget.
Med tanke på at utvalget består av maksimum én
eller to jurister, vil det ikke ha forutsetninger for på
egen hånd å vurdere komplekse juridiske spørsmål,
uten at disse er utredet på forhånd. Som redegjort for
i kapittel 37.3 om utvalgets sammensetning og kompetanse, vil juristen(e) i utvalget primært kunne stille
spørsmål ved og kalibrere sekretariatets vurderinger.
Det kan også anføres at utvalgets hovedoppgave ikke
er å ta stilling til regelverkets innhold generelt, men å
vurdere anvendelsen av lover og regler på faktum i
konkrete tilfelle. Etter Evalueringsutvalgets syn bør
sekretariatet ha en viss terskel for å legge frem juri-
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diske problemstillinger for utvalget, og som et minimum kunne legge frem forslag til konklusjoner på
mer komplekse juridiske spørsmål, når disse forelegges utvalget.
Flere aktører har påpekt overfor Evalueringsutvalget at det er positivt at sekretariatet de siste årene
er tilført annen type kompetanse enn den juridiske.
Evalueringsutvalget er enig i dette, og viser til at
bredde og tverrfaglighet i sekretariatets sammensetning vil kunne gi viktige impulser både til utvalget og
sekretariatet selv. Det bør imidlertid ikke gå på
bekostning av saksbehandlerkapasiteten og forutsetter at det er tilstrekkelig med arbeidsoppgaver av
annen art enn de juridiske.
Som redegjort for i kapittel 37.3, har en rekke
aktører etterlyst sterkere teknologisk kompetanse i
EOS-utvalget. Evalueringen har også vist at de tekniske sidene ved enkelte av EOS-tjenestenes virksomhet har fått lite oppmerksomhet fra EOS-utvalgets side, og at kompleksiteten i tjenestenes bruk av
teknologi vil øke, se kapittel 34 om kontrolloppgavene og rapporten fra Evalueringsutvalgets teknisk
sakkyndige i vedlegg 3. Beslutningen om å ansette en
teknolog, som både har ansvar for drift av EOSutvalgets egne systemer, men også vil kunne bistå
den teknisk sakkyndige, må dermed anses som et
skritt i riktig retning. Evalueringsutvalget mener
imidlertid at det er påkrevd med minst én person i full
stilling med spisskompetanse på de teknologiske
aspektene ved kontrollvirksomheten, og som bruker
hele stillingen på kontrollarbeidet.
Både EOS-tjenestene og deres overordnede har,
som nevnt, etterlyst sterkere EOS-faglig kompetanse
i EOS-utvalget. Som nevnt ovenfor har Evalueringsutvalget gått imot å oppnevne personer med bakgrunn fra tjenestene som utvalgsmedlemmer, men
Evalueringsutvalget har også drøftet om det bør
åpnes for å ansette personer med slik bakgrunn i
sekretariatet. Utvalget legger til grunn at sekretariatsansatte med bakgrunn fra tjenestene ikke vil kunne
skade tilliten til EOS-utvalget i like stor grad som
utvalgsmedlemmer med slik bakgrunn. Dette underbygges av tilbakemeldingene fra de uavhengige aktørene Evalueringsutvalget har møtt. Det legges også
til grunn at slike personer kan besitte viktig kompetanse, og det vises til at den svenske Statens inspektion för försvarsunderrättelsesvärksomheten (SIUN)
etter det oppgitte har hatt gode erfaringer med rekruttering av tidligere ansatte i tjenestene til sekretariatet.
Det må imidlertid tas i betraktning at vedkommendes
erfaring som hovedregel vil begrense seg til én av
EOS-tjenestene. I enkelte situasjoner kan det også
stilles spørsmål ved vedkommendes motiv for å forlate den aktuelle tjenesten, og det vil være uheldig
dersom vedkommende har et problemfylt forhold til
tidligere arbeidsgiver. Videre vil det kunne være problematisk dersom EOS-utvalget undersøker deler av
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tjenestenes arbeid vedkommende har vært involvert
i. Evalueringsutvalget vil ikke utelukke muligheten
for å ansette personer med bakgrunn fra tjenestene i
sekretariatet, men understreker at det i så fall må utvises betydelig årvåkenhet med tanke på årsaken til at
arbeidsforholdet til tjenestene ble avsluttet. Det vil
være av betydning om arbeidsforholdet til tjenestene
ligger langt tilbake i tid, og dersom det vurderes å
ansette personer med erfaring fra EOS-tjenestene,
bør det uansett pålegges en karantenetid. Videre vil
Evalueringsutvalget understreke at det ikke er noe i
veien for at det ansettes personer med bakgrunn fra
andre deler av politiet eller Forsvaret, eller fra EOStjenestenes overordnede (departementene), der det
også kan finnes betydelig EOS- og kontrollfaglig
kompetanse.
Spørsmålet om sekretariatet er stort nok, ble blant
annet tatt opp i Evalueringsutvalgets møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen. Spørsmålet har også
vært en naturlig del av drøftelsen av hvordan EOSutvalgets kapasitetsutfordringer best kan løses. Evalueringen viser imidlertid at det først og fremst er
utvalgets kapasitet som er presset, og som også EOSutvalget selv har påpekt, fører et større sekretariat og
flere saksbehandlere lett til mer arbeid for utvalget.
Det er dermed ikke gitt at en ytterligere utvidelse av
sekretariatet vil øke EOS-utvalgets kapasitet som
sådan. Økning i antall ansatte vil også kunne få uheldige konsekvenser for balansen mellom utvalget og
sekretariatet, se nedenfor for mer om dette. Evalueringsutvalget vil ikke utelukke at det på sikt vil kunne
bli behov for flere saksbehandlere i sekretariatet, for
eksempel dersom bruken av en temabasert kontrollmetodikk viser seg å kreve mer kapasitet i sekretariatet, men ser ikke dette som noen umiddelbar løsning
på de utfordringer EOS-utvalget nå står overfor.
Evalueringsutvalgets generelle inntrykk ved
gjennomgangen av klagesakene og eget tiltak-sakene
er at EOS-utvalgets saksbehandling er svært grundig.
Eksempelvis utarbeider sekretariatet omfattende
interne notater i det store flertallet av sakene, også i
små enkeltsaker som ikke reiser prinsipielle eller
generelle spørsmål. Det antas at EOS-utvalget ville
oppfylt kravet til forsvarlig saksbehandling selv om
sekretariatets behandling av sakene, særlig de
enklere og mindre prinsipielle sakene, ikke var fullt
så omfattende og tidkrevende som i dag. I kapittel 35
om kontrollformer og metodikk har Evalueringsutvalget foreslått enkelte endringer i EOS-utvalgets
metodiske tilnærming til kontrollen. Ved å gå over til
en mer temabasert metodikk vil utvalgets saksbehandling også kunne bli mer effektiv, blant annet ved
at det opprettes færre av de små, mindre prinsipielle
eget tiltak-sakene. For klagesakene kan det vært
aktuelt med en noe forenklet saksbehandling, særlig
med tanke på de sakene som fremstår som åpenbart
grunnløse, se kapittel 35.4 for mer om dette.
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37.7. Forholdet mellom utvalget og sekretariatet
EOS-utvalgets kontroll utføres i dag gjennom et
nært samspill mellom utvalget og sekretariatet.
EOS-utvalget deltar først og fremst i kontrollvirksomheten ved månedlige inspeksjoner og interne
møter. Under inspeksjonene møter utvalget EOS-tjenestenes ledelse, gjennomgår enkeltsaker, registreringer og andre funn i tjenestenes arkiver, registre og
systemer. I de interne møtene drøftes det hvilke saker
som skal følges opp i etterkant av inspeksjonene, innkomne klager, eventuelle spørsmål i pågående saker
og resultatet av saker der undersøkelsene er avsluttet.
Som ledd i forberedelsen av inspeksjonene, gjennomfører sekretariatet både møter og undersøkelser i
EOS-tjenestene. Det gjør et utvalg av saker som forelegges utvalget under inspeksjonene, og kommer
med forslag til hvilke søk utvalgsmedlemmene kan
gjennomføre på egenhånd. Oppfølgingen av saker i
etterkant av inspeksjoner skjer ved brev fra sekretariatet til tjenestene, som utformes på bakgrunn av
utvalgets interne drøftelser.704 Basert på diskusjonene
i utvalget, skriver sekretariatet også utkast til avsluttende brev til tjenestene. Disse drøftes i utvalget og
signeres av utvalgsleder.
EOS-utvalgets instruks for faglig og administrativ drift av EOS-utvalgets sekretariat705 og sekretariatets saksbehandlingsinstruks706 har enkelte bestemmelser om forholdet mellom EOS-utvalget og sekretariatet, og sekretariatets fullmakter og opptreden
overfor EOS-tjenestene. Blant annet skal sekretariatets spørsmålsstillinger til tjenestene holdes i en nøytral form, og ikke gi uttrykk for kritikk eller andre
meningsytringer. Ved utadrettet arbeid uten utvalgets
deltakelse skal sekretariatets ansatte opptre saklig og
nøytralt. Eventuelle innvendinger mv. fra tjenestene
eller forvaltningen når det gjelder innsyn eller andre
forhold skal ikke utfordres, men fremlegges for
utvalgsleder eller utvalget.
Flere av aktørene Evalueringsutvalget har møtt,
har stilt spørsmål om de siste årenes økning i antall
ansatte i sekretariatet og intensiveringen i sekretariatets forberedelser til inspeksjonene har ført til at
sekretariatets rolle og betydning i kontrollvirksomheten har styrket seg på bekostning av utvalgets. Blant
annet er det påpekt at den nye inspeksjonsmetodikken, der sekretariatet gjennomfører opp til to dagers
formøter i EOS-tjenestene og gjør en rekke egne
undersøkelser i deres systemer, i stor grad setter rammene for utvalgets inspeksjoner. Det har også vært
704.

705.
706.

Ifølge Saksbehandlingsinstruks for EOS-utvalgets sekretariat 1. september 2015 punkt 8.2.1 skal spørsmålsbrev til tjenestene heretter som hovedregel ikke godkjennes av utvalget før utsendelse, men fremlegges som en orienteringssak i
ettertid, med mindre sekretariatsleder er i tvil om spørsmålene.
Fastsatt av EOS-utvalget 27. august 2008.
Fastsatt av EOS-utvalgets sekretariat 1. september 2015.
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anført at det utvalget er opptatt av på inspeksjonene i
stor grad samsvarer med det sekretariatet har vært
opptatt av under forberedelsene.
EOS-utvalget selv har gitt uttrykk for at sekretariatet ikke har noen uønsket innflytelse på utvalgets
arbeid og vurderinger. Det har pekt på at det er utvalget som legger premissene for kontrollen gjennom
avgjørelsene i de interne møtene om hva som skal
undersøkes nærmere og hva som eventuelt skal kritiseres eller ikke, og at sekretariatet er lydhøre og
lojale i oppfølgingen av de instruksjoner det får.
Utvalget har videre uttrykt forståelse for at tjenestene
kan få inntrykk av at sekretariatet styrer mer enn det
gjør, blant annet fordi tjenestene har utstrakt kontakt
med sekretariatet mellom instruksjonene og under
forberedelsen av disse. Utvalget har imidlertid pekt
på at tjenestene har begrenset grunnlag for å uttale
seg om dette, ettersom de ikke har innsikt i dialogen
mellom utvalget og sekretariatet. Etter EOS-utvalgets syn bidrar sekretariatet til tilrettelegging heller
enn styring.
Den som forbereder og utreder en sak vil alltid
kunne ha innflytelse på sakens resultat. Den vil selv
definere hvilket materiale som er relevant, velge
hvordan dette skal legges frem og eventuelt kunne
fremme egne synspunkter i et utkast til brev eller
avgjørelse. En viss innflytelse fra det som fremstår
som et kompetent sekretariat på arbeidet til og utfallet av utvalgets kontroll er både uunngåelig og ønskelig.
Etter Evalueringsutvalgets syn er et velfungerende sekretariat helt nødvendig for at EOS-utvalgets
kontroll skal ha den nødvendige grundighet og kvalitet. Sekretariatets bidrag til å forberede og gjøre
utvalgets inspeksjoner mer målrettede, samt øke forståelsen for tjenestenes tekniske systemer, har vært
viktig for utvalgets måloppnåelse, se kapittel 27.1
ovenfor. Evalueringsutvalget har ikke grunnlag for å
si at EOS-utvalgets sekretariat har noen uønsket innflytelse på EOS-utvalgets virksomhet.
Det er likevel viktig at både omverdenen og EOStjenestene kan stole på at det er EOS-utvalget som
står for den reelle kontrollen av tjenestenes virksomhet, og ikke utvalgets sekretariat. En forutsetning om
dette ligger til grunn for utvalgsmodellen som sådan,
dets parlamentariske forankring og sammensetning.
EOS-utvalgets eksistens hviler på en forutsetning om
at utvalgets avgjørelser skal fattes av utvalgsmedlemmene i fellesskap, og være uavhengige og selvstendige resultater av en kritisk diskusjon av de funn
utvalget og sekretariatet har gjort i undersøkelsen av
en sak. Selv om sekretariatet besitter særlig faglig
ekspertise og kontinuitet, har EOS-utvalgets medlemmer et særlig ansvar for å kontrollere at sakene er
tilstrekkelig utredet. Det er utvalget som har det
endelige ansvaret for avgjørelsenes innhold og eventuell kritikk som rettes mot EOS-tjenestene.
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EOS-utvalget bør derfor søke å synliggjøre de
prosessene som finner sted internt i utvalget, og som
legger føringer på sekretariatets gjennomføring av
kontrollvirksomheten. Flere av Evalueringsutvalgets
forslag tar sikte på å frigjøre kapasitet for EOS-utvalget, og legge til rette for mer strategisk, risikobasert
og tematisk kontroll. En slik omlegging kan gjøre
utvalgets føringer tydeligere, for eksempel ved at
utvalget vedtar mandater for de konkrete tematiske
undersøkelsene, som igjen kan formidles til utvalget.
Evalueringsutvalgets forslag om å engasjere utvalgsleder på heltid vil også kunne styrke kommunikasjonen mellom utvalg og sekretariat, mellom utvalget og
tjenestene og utvalgets oppfølging av sekretariatets
arbeid.
37.8. Utvalgsleders rolle
Rollen som utvalgsleder ble ikke spesifikt omtalt
i forbindelse med opprettelsen av utvalget, og det finnes ingen stillingsinstruks e.l. for vedkommende. Av
EOS-utvalgets årsplaner fremgår det imidlertid at
målet med utvalgsleders arbeid er å sikre at utvalgets
mål med virksomheten oppnås, på en hensiktsmessig
måte. Som ledd i dette skal leder forestå den overordnede styringen av utvalgets virksomhet, representere
utvalget utad, besvare spørsmål fra media eller andre,
alene eller sammen med andre utvalgsmedlemmer/
sekretariatsleder og lede utvalgets inspeksjoner og
møter. Denne beskrivelsen gir stort rom for den
enkelte til å forme lederrollen, og evalueringen tyder
på at rollen har vært tolket forskjellig av de som har
innehatt den til nå.
Ifølge årsplanene er målet for sekretariatsleder å
tilrettelegge utvalgets virksomhet slik at målene for
virksomheten oppnås. Som ledd i dette skal vedkommende forestå den løpende faglige og administrative
ledelsen av sekretariatet og tilrettelegge og arbeide
for gode rutiner og samarbeidsrelasjoner internt i
sekretariatet, overfor utvalgets leder og utvalget.
Vedkommende skal også stimulere til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø i sekretariatet.
Beskrivelsene av de to ledernes mål viser at
utvalgsleder har det overordnede ansvaret for at
målene med virksomheten nås, mens sekretariatsleder skal tilrettelegge for dette i det daglige. Samtidig
skal utvalgsleder ha den overordnede styringen med
utvalgets virksomhet, mens sekretariatsleder skal
forestå den løpende ledelsen av sekretariatet.
Etter Evalueringsutvalgets syn er det vanskelig å
se at det ansvaret og de oppgaver som er tillagt
utvalgsleder, i fremtiden vil la seg gjennomføre på en
god måte innenfor det som er beskrevet å tilsvare en
30 prosents stilling, der 20 prosent opptas av utvalgets kontrollvirksomhet. Evalueringen har avdekket
at EOS-utvalget står overfor store utfordringer, både
knyttet til utvalgets kapasitet, metodikk og tilpasning
til den teknologiske utviklingen. I tillegg er det
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ønskelig at utvalget etablerer en sterkere strategisk
orientering og en mer strategisk, risikobasert og
tematisk kontroll. Skal EOS-utvalget møte disse
utfordringene på en god måte, er det nødvendig med
en erfaren og kompetent leder, som gis rom til å drive
en sterk og tydelig ledelse av EOS-utvalgets virksomhet.
Evalueringsutvalget har derfor kommet til at
utvalgsleder bør engasjeres på heltid.
En slik løsning vil gi utvalgsleder mer tid til å
drive overordnet og strategisk arbeid og utvikling av
EOS-utvalgets kontrollvirksomhet. Dette vil måtte
skje i nært samarbeid med utvalget, og vil bedre
utvalgets forutsetninger for å ta opp og behandle
overordnede strategiske spørsmål knyttet til kontrollvirksomheten. En styrket lederrolle kan også bidra til
å styrke utvalgets uavhengighet i forhold til sekretariatet. Det vil gi mulighet til tettere oppfølging av og
kontroll med sekretariatets arbeid fra utvalgets
side.707
På den andre siden gir en slik lederrolle utvalgsleder en privilegert posisjon i forhold til de øvrige
medlemmene, som kan komme til å svekke utvalget
som kollegialt organ. En utvalgsleder som engasjeres
på heltid får en større mulighet til å påvirke det daglige arbeidet i sekretariatet, og til å forberede seg til
møtene. Dessuten kan en utvalgsleder som tar større
del i sekretariatets virksomhet, komme til å identifisere seg sterkere med sekretariatet enn med utvalget,
og dermed føle seg forpliktet til å forsvare sekretariatets forslag eller fremstillinger. Evalueringsutvalget
mener imidlertid at slike utfordringer vil kunne håndteres på en god måte, og at den økte kapasiteten en
heltidsengasjert utvalgsleder vil ha, vil ha langt større
positive enn negative effekter.
Det kan tenkes ulike løsninger for forholdet mellom utvalgsleder på den ene siden og sekretariatsleder/sekretariatet på den andre. Det mest naturlige er
å beholde dagens løsning, der utvalgsleder er den
overordnede virksomhetslederen, mens sekretariatsleder har det faglige og administrative ansvaret for
sekretariatet.

163

EOS-utvalget har flere erfaringer med bruk av
sakkyndige og andre bistandspersoner, både knyttet
til den teknologisk sakkyndige som utvalget har
benyttet på fast basis siden 1999, og i forbindelse
med undersøkelsen av konkrete saker eller prosjekter. I undersøkelsen av Treholt-saken i 2011 innhentet utvalget juridisk bistand i form av en juridisk
betenkning og samtaler med juridiske fagpersoner,
samt avholdt samtaler med historikere.708 I arbeidet

med avhør og samtaler engasjerte utvalget en politifaglig sakkyndig.709
Som nevnt ovenfor har Evalueringsutvalget konkludert med at medlemmene av EOS-utvalget ikke
bør besitte spisskompetanse på særskilte områder,
men at det bør finnes generell kompetanse på enkelte
av de områdene som er viktigst for EOS-utvalgets
kontroll. Videre er det fremhevet at hovedtyngden av
kompetansen i sekretariatet bør være juridisk, men at
det vil bli nødvendig med mer teknologisk kompetanse i fremtiden.
Utover dette bør behovet for bruk av sakkyndige
eller andre bistandspersoner, etter Evalueringsutvalgets syn, vurderes fortløpende, både i konkrete saker
og som tilførsel til kontrollvirksomheten generelt.
Bruk av sakkyndige eller andre bistandspersoner kan
være viktig for å dekke kompetansebehov eller få
utført oppgaver som utvalget eller sekretariatet ikke
selv har kapasitet til. Det kan også være en nyttig
måte å få et friskt blikk på viktige eller utfordrende
deler av kontrollvirksomheten, for eksempel i forbindelse med etablering av sterkere strategisk orientering og metodeutvikling. Dersom EOS-utvalget i
fremtiden gjennomfører flere temabaserte undersøkelser, fremstår det særlig aktuelt å bruke sakkyndige
eller bistandspersoner med særkompetanse innenfor
det enkelte tema.
I dag følger det av EOS-kontrollinstruksen § 2 at
EOS-utvalget ikke kan anta bistand fra tidligere
ansatte i tjenestene. Det følger også forutsetningsvis
av dette at det vil være utelukket å engasjere nåværende ansatte. Etter Evalueringsutvalgets syn er det
ikke tilstrekkelig sterke grunner til å videreføre
denne bestemmelsen. På samme måte som for sekretariatsansatte, vil ikke bistandspersoner med bakgrunn fra tjenestene kunne skade tilliten til EOSutvalget i like stor grad som utvalgsmedlemmer med
slik bakgrunn. I dag er både tjenestenes virksomhet
og EOS-utvalgets kontroll mer omfattende og kompleks enn da den aktuelle bestemmelsen ble vedtatt,
og betydningen av at utvalget til enhver tid kan anta
den mest kompetente bistandspersonen på det aktuelle området vil være viktigere. Dette er i tråd med
Veneziakommisjonens anbefalinger, som gir uttrykk
for at organene bør kunne bruke personer med bakgrunn fra sikkerhetstjenestene som bistandspersoner,
ettersom de innehar viktig kompetanse og kan bidra
til å styrke tilliten mellom tjenesten og tilsynsorganet.710 Nåværende ansatte bør imidlertid ikke kunne
engasjeres.
Det er viktig at behovet for å holde gradert informasjon innenfor en begrenset krets hensyntas, og at
det derfor vurderes å bruke de samme personene over

707.

709.

37.9. Bruk av bistandspersoner

708.

Se Rapport fra arbeidsgruppe – Etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen side 50–53.
Se Særskilt melding side 7–8.

710.

Se Særskilt melding side 6.
Veneziakommisjonen «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 168–169.
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tid eller begrenset antallet bistandspersoner på annen
måte.
38. Taushetsplikt, rapportering og offentlighet
38.1. EOS-utvalgets taushetsplikt
EOS-kontrolloven § 8 pålegger EOS-utvalget og
dets sekretariat taushetsplikt «hvis annet ikke blir
bestemt».
EOS-utvalgets taushetsplikt om graderte opplysninger og andre sensitive opplysninger utvalget
behandler er av grunnleggende betydning både for
EOS-tjenestenes og enkeltpersoners tillit til utvalget.
Denne tilliten er en forutsetning for at kontrollen kan
utføres på betryggende måte, og unntak fra taushetsplikten bør derfor etter Evalueringsutvalgets syn bare
kunne besluttes ved lov. Utvalget foreslår derfor at
formuleringen «hvis ikke annet blir bestemt» tas ut
av lovteksten.
38.2. EOS-utvalgets meldinger
Etter EOS-kontrolloven § 8 nr. 2 skal utvalget
årlig avgi melding til Stortinget om sin virksomhet.
Slik melding kan også gis hvis det er avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne til. Meldingene
og deres vedlegg skal være ugraderte.
Ifølge EOS-kontrollinstruksen § 13 nr. 3 skal
EOS-utvalgets årsmeldinger avgis innen 1. april
hvert år. Etter samme bestemmelse annet ledd bør
årsmeldingen omfatte
–
–
–
–
–
–
–
–

en oversikt over utvalgets sammensetning, møtevirksomhet og utgifter,
en redegjørelse for utført tilsyn og resultatet av
det,
en oversikt over klagesaker fordelt etter art og
tjenestegren og med angivelse av hva klagene har
resultert i,
en redegjørelse for saker og forhold som er tatt
opp av eget tiltak,
en angivelse av eventuelle tiltak som er bedt
iverksatt og hva det har ført til,
en angivelse av eventuelle protester fra forvaltningens side mot utvalgets beslutninger om å
kreve innsyn,
en omtale av saker eller forhold som bør behandles av Stortinget,
utvalgets alminnelige erfaringer med kontrollen
og regelverket og mulige behov for endringer.

Hvis utvalget anser at hensynet til Stortingets
kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør
gjøres kjent med graderte opplysninger i en sak eller
et forhold det har undersøkt, skal det i særskilt melding eller i årsmeldingen gjøre Stortinget oppmerksom på det, se EOS-kontrollinstruksen § 13 nr. 2. Det
samme gjelder dersom det er behov for ytterligere

undersøkelser om forhold som utvalget selv ikke kan
komme videre med.
EOS-utvalgets meldinger begrenses som
utgangspunkt til å omtale de emner som har dannet
grunnlag for merknader fra utvalget.711 Dette begrunnes særlig med at opplysninger om lovpålagte oppgaver som tjenestene har utført innenfor regelverkets
rammer, har et legitimt behov for beskyttelse.
EOS-utvalget har gitt uttrykk for at det er utfordrende å finne en god form på utvalgets meldinger.
Dette skyldes blant annet at utvalgets saker i stor grad
inneholder gradert informasjon. Utvalget arbeider
imidlertid aktivt med å få sagt sensitive ting på en
nøytral måte.
Flere av aktørene Evalueringsutvalget har møtt,
har gitt EOS-utvalget ros for gode, grundige og
omfattende meldinger. ICJ-Norge påpekte for
eksempel at rapportene gir inntrykk av et utvalg som
tar både kontrolloppgaven og offentlighetens informasjonsbehov på alvor. Flere av EOS-tjenestenes
overordnede har gitt uttrykk for at de finner nyttig
informasjon og korrektiver i meldingene, til bruk i
eget tilsyn med tjenestene.
Andre aktører har gitt uttrykk for at særlig årsmeldingene er omfattende og detaljerte, og ikke gir et
oversiktlig bilde av de utfordringene EOS-tjenestene
står overfor.
Norsk presseforbund understreket i møte med
Evalueringsutvalget betydningen av åpenhet rundt
EOS-utvalgets konklusjoner og grunnlaget for dem,
og rundt EOS-tjenestenes virksomhet. Forbundet
pekte på at mediene må ha et visst innsyn i tjenestenes virksomhet for å kunne utøve sin kontrollfunksjon. Om meldingene anførte forbundet at de ofte er
kryptisk formulerte, noe som kan gi grunnlag for
unødvendige spekulasjoner, feiltolkninger og mistillit. Forbundet anførte videre at det er vanskelig å
bedømme om utvalgets konklusjoner er velbegrunnede når innsynet i grunnlaget for dem er så vidt
begrenset. Forbundet stilte også spørsmål om EOSutvalgets kritikk er slagferdig nok, om den er konkret
nok i forhold til hva som bør foretas og om samfunnet
og tjenestene forstår betydning av den. I den forbindelse pekte forbundet på at tydelighet ville styrket
tilliten til utvalget.
På denne bakgrunn har Evalueringsutvalget vurdert om EOS-utvalgets meldinger er en egnet måte å
formidle resultatet av EOS-utvalgets virksomhet på.
Etter Evalueringsutvalgets syn har EOS-utvalgets
meldinger en viktig funksjon, ved at de er hovedkanalen for synliggjøring av utvalgets kontroll med
EOS-tjenestene.
EOS-utvalgets meldinger må imidlertid utformes
og leses i lys av hva som er deres formål og hvem
som er deres mottaker: meldingene er EOS-utvalgets
711.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 3.
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redegjørelse for kontrollvirksomheten og dens resultater, til Stortinget som utvalgets oppdragsgiver. Som
tidligere nevnt, er formålet med EOS-utvalget som
stortingsoppnevnt kontrollorgan, å legge grunnlag
for Stortingets behandling av kontrollsaker og være
et hjelpemiddel for Stortinget til å sikre effektiv parlamentarisk kontroll, i tillegg til å verne enkeltpersoner mot urett. Meldingene må derfor gi Stortinget et
så helhetlig og forståelig bilde av kontrollvirksomheten som mulig, de funn som er gjort og den kritikk
som er rettet mot EOS-tjenestene. Særlig viktig er det
at Stortinget informeres om kritikk mot tjenestene
som kan aktualisere statsrådens parlamentariske eller
konstitusjonelle ansvar, eller som indikerer generelle, omfattende eller strukturelle problemer i tjenestene.
Innenfor denne rammen bør imidlertid også hensynet til andre potensielle lesergrupper påvirke utformingen av meldingene. Et annet formål med EOSutvalgets kontroll er å skape tillit til at EOS-tjenestenes virksomhet, som befolkningen ikke har fullt innsyn i, holdes innen rammen av det lovlige. Dette tilsier at meldingene, i tillegg til å gi et så helhetlig og
forståelig bilde av kontrollvirksomheten som mulig,
ikke bør være for omfattende eller kompliserte.
Pressen er viktig kanal for formidling av informasjon til befolkningen, i tillegg til at den innehar en
kontrollfunksjon for forholdet mellom staten og innbyggerne. Denne kontrollfunksjonen omfatter også
spørsmålet om kontrollen med EOS-tjenestenes virksomhet er tilstrekkelig. Hensynet til pressens formidlerrolle og kontrollfunksjon tilsier dermed også at
EOS-utvalgets årsmelding bør gi et så helhetlig og
forståelig bilde av kontrollvirksomheten som mulig,
de funn som er gjort og den kritikk som er rettet mot
EOS-tjenestene.
På dette området står man imidlertid overfor en
krevende balansegang mellom Stortingets, befolkningens og pressens rett til informasjon og det
beskyttelsesbehov som knytter seg til informasjonen
EOS-tjenestene besitter. Dette dilemmaet fører til at
EOS-utvalgets meldinger aldri vil kunne gi et fullstendig bilde av kontrollvirksomheten, at meldingene
av og til vil kunne fremstå som kryptiske og at pressens ønske om informasjon aldri vil kunne tilfredsstilles full ut. Opprettelsen av et stortingsoppnevnt
kontrollorgan var nettopp en anerkjennelse av at man
befinner seg på et område der verken Stortinget selv
eller offentligheten kan gis fullt innsyn. Som kompensasjon for dette ble et bredt sammensatt utvalg
gitt innsyn og i oppgave å kontrollere at tjenestene
ikke misbruker sine fullmakter, på Stortingets og
befolkningens vegne.
I denne forbindelse vil Evalueringsutvalget
understreke at formålet med EOS-utvalgets meldinger er å informere om kontrollen av EOS-tjenestene,
og ikke om tjenestenes virksomhet generelt. EOS-
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utvalget kan oppfordre tjenestene til å være så åpne
som mulig, noe det er gitt eksempler på at det har
gjort i kapittel 27.4 ovenfor. EOS-utvalget plikter
likevel å ivareta hensynet til rikets sikkerhet i sin
informasjonsformidling, og det er tjenestene selv
som har eierskap til og beslutter om informasjon om
egen virksomhet kan deles. Eventuelle innvendinger
mot tjenestenes praktisering av offentlighet, må dermed adresseres til tjenestene og deres overordnede.
38.3. Forholdet mellom årsmeldingen og særskilte
meldinger
EOS-utvalget er, som nevnt, pålagt å avgi årlig
melding til Stortinget om kontrollvirksomheten. I tillegg «kan» EOS-utvalget også avgi melding til Stortinget «hvis det er avdekket forhold som Stortinget
straks bør kjenne til». Slike meldinger kalles «særskilte meldinger». EOS-utvalget har avgitt syv særskilte meldinger i perioden 1996–2015. Seks av disse
er avgitt i perioden 2011–2015.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen pekte i møte
med Evalueringsutvalget på at det tar lang tid mellom
det tidspunktet EOS-utvalget behandler en sak og til
den presenteres for Stortinget i årsmeldingen. Komiteen stilte spørsmål om EOS-utvalget burde rapportere hyppigere til Stortinget, for eksempel ved å avgi
flere særskilte meldinger.
Videre har andre aktører, som nevnt, gitt uttrykk
for at særlig årsmeldingene er omfattende og detaljerte, og ikke gir et oversiktlig bilde av de utfordringene EOS-tjenestene står overfor.
Som nevnt ovenfor, er hovedformålet med EOSutvalgets meldinger å gi Stortinget et så helhetlig og
forståelig bilde av kontrollvirksomheten som mulig,
de funn som gjøres og den kritikk som rettes mot
EOS-tjenestene. Særlig viktig er det at Stortinget
informeres om kritikk mot tjenestene som kan aktualisere statsrådens parlamentariske eller konstitusjonelle ansvar, eller som indikerer generelle, omfattende eller strukturelle problemer i tjenestene.
Av hensyn til årsmeldingens omfang og leservennlighet, bør disse, etter Evalueringsutvalgets syn,
begrense seg til å gi et oversiktlig bilde av den kontrollen som er utført, den kritikk som er rettet mot
EOS-tjenestene, de utfordringene EOS-utvalget står
overfor i kontrollen, samt andre prinsipielle forhold.
En mer overordnet og generell årsmelding bør
imidlertid, etter Evalueringsutvalgets syn, suppleres
med flere særskilte meldinger fra EOS-utvalget til
Stortinget. Dette vil også være en naturlig følge dersom EOS-utvalget går over til en mer temabasert
metodikk. For eksempel bør større temabaserte
undersøkelser resultere i en særskilt melding til Stortinget, der undersøkelsen og dens resultater presenteres.
Flere særskilte meldinger til Stortinget vil føre til
hyppigere dialog mellom EOS-utvalget og Stortin-
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get, og det vil gi Stortinget mulighet til å gå mer i
dybden på de enkelte temaene de særskilte meldingene tar for seg. Det kan også føre til en hyppigere og
mer konkret dialog mellom Stortinget og statsråden i
forbindelse med de enkelte meldingene. Det kan
dessuten føre til at resultatene av EOS-utvalgets kontroll hyppigere omtales i media og i større grad når
frem til befolkningen. Denne endringen er foreslått
signalisert ved at ordlyden i bestemmelsen om EOSutvalgets forhold til Stortinget endres fra at EOSutvalget «kan» avgi melding til Stortinget hvis det er
avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne til,
til at EOS-utvalget «bør» gjøre dette.
Evalueringsutvalget har også vurdert om EOSutvalget bør publisere resultatene av sine undersøkelser på andre måter enn gjennom meldinger til Stortinget. For eksempel publiserer Sivilombudsmannen
løpende uttalelser på sine nettsider. Dette ville føre til
mer og tidsriktig informasjon om utvalgets arbeid til
offentligheten. Evalueringsutvalget er imidlertid
kommet til at EOS-utvalget fremdeles bør rapportere
til Stortinget, som utvalgets oppdragsgiver. Publisering på nettsidene vil ikke ha den samme positive
effekten på dialogen med Stortinget som rapportering direkte dit. Ved slik publisering vil heller ikke
EOS-tjenestenes mulighet til kontradiksjon kunne
ivaretas på samme måte, se kapittel 38.4 nedenfor.
38.4. EOS-tjenestenes rett til å uttale seg om
EOS-utvalgets meldinger
Flere av EOS-tjenestene har gitt uttrykk for at
EOS-utvalgets omtale i årsmeldingen av saker som
har resultert i kritikk mot tjenestene av og til kan
fremstå som unyansert. Tjenestene har blant annet
pekt på at tjenestenes forklaringer eller motargumenter i saken i liten grad gjengis i meldingen, og at tjenestene også ellers har begrenset mulighet til å imøtegå kritikken for eksempel overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen. EOS-utvalget har på sin side
opplyst at det er kritisk til at EOS-tjenestene skal
kunne definere utformingen av årsmeldingen, ettersom dette er utvalgets rapporter til Stortinget. Utvalget anser eventuelle diskusjoner om kritikkens innhold som avsluttet i forbindelse med avslutningen av
den aktuelle saken, og har pekt på at avklaringer må
skje som ledd i denne prosessen. Utvalget er imidlertid ikke avvisende til å vurdere om uenigheter mellom utvalget og tjenestene i større grad burde fremgå
i årsmeldingen.
I dag finnes det ikke regler for en eventuell dialog
med tjenestene i forbindelse med årsmeldingen. Før
det gis uttalelse i saker som kan munne ut i kritikk
eller meningsytringer rettet mot forvaltningen, skal
imidlertid den ansvarlige sjef ha hatt anledning til å
uttale seg om de spørsmål saken reiser, se EOS-kontrollinstruksen § 7 tredje ledd.

Dokument 16 – 2015–2016
Før årsmeldingen overleveres til Stortinget, sender EOS-utvalget et meldingsutkast til EOS-tjenestene, der tjenestene bes undersøke om utkastet inneholder faktiske feil eller gradert informasjon. Evalueringsutvalget har gjennomgått all korrespondanse
mellom EOS-utvalget og tjenestene knyttet til årsmeldingene for de fem siste årene. Korrespondansen
viser at tjenestene i begrenset og varierende grad gir
tilbakemeldinger til utvalget. Tjenestene har ved
enkelte anledninger bedt utvalget endre formuleringer eller beskrivelser av hensyn til gradering, og det
er Etterretningstjenesten som oftest ber om dette.
Ved enkelte anledninger har tjenestene også gitt tilbakemeldinger utover det som gjelder gradering eller
fakta, ved å be om korrigeringer i EOS-utvalgets
fremstilling eller argumentasjon. EOS-utvalget har i
varierende grad tatt hensyn til slike tilbakemeldinger.
Også Sivilombudsmannen rapporterer til Stortinget, blant annet i årlige meldinger, og Evalueringsutvalget drøftet formen til og innholdet i slike i møte
med ombudsmannen. I ombudsmannens uttalelser og
i årsmeldingen refereres store deler av forvaltningens
argumenter i saken, fordi det etter ombudsmannens
syn er viktig å vise at ombudsmannen har forstått forvaltningens argumentasjon, og fordi ombudsmannen
er avhengig av tillit i begge leire, både hos befolkningen og forvaltningen. Forvaltningen har imidlertid
ingen rett til å uttale seg i forbindelse med årsmeldingen, korrespondansen med forvaltningen avsluttes
som hovedregel med ombudsmannens uttalelse.
Evalueringsutvalget har drøftet om EOS-tjenestene burde gis en mer omfattende rett til å uttale seg i
forbindelse med utformingen eller avgivelsen av
EOS-utvalgets meldinger.
Etter Evalueringsutvalgets syn må også hensynet
til EOS-tjenestene vektlegges ved utformingen av
EOS-utvalgets meldinger. For at kontrollen skal
bidra til å styrke tilliten til tjenestenes virksomhet, er
det viktig at EOS-utvalget formidler et helhetlig bilde
av resultatene av kontrollvirksomheten. Også sider
ved kontrollvirksomheten som ikke resulterer i kritikk av tjenestene bør dermed også fremgå av årsmeldingene. Dette innebærer ikke at meldingene bør bli
mer detaljerte enn de er i dag, men at meldingene bør
gjenspeile omfanget av utvalgets kontroll på et overordnet nivå både i forhold til utvalgets undersøkelser
som endte med kritikk og undersøkelser som ikke
endte med kritikk. Over tid vil slike observasjoner
også gi et bilde av utviklingen i kontrollen med tjenestene og innenfor tjenestenes virksomhet.
Evalueringsutvalget har ikke funnet grunn til å
lovfeste eller instruksfeste tjenestenes rett til å uttale
seg i saker som omtales i meldingene i større grad
enn det er gjort i dag. Evalueringsutvalget vil likevel
understreke at hensynet til kontradiksjon er et grunnleggende og sentralt hensyn i denne prosessen. Det er
derfor viktig at tjenestenes synspunkter fremgår av
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årsmeldingene og de særskilte meldingene til Stortinget, og dette er særlig viktig i saker der det er uenighet mellom EOS-utvalget og tjenestene. Dette vil gi
Stortinget et nyansert og helhetlig bilde av problemstillingene som sakene i meldingene reiser, samt gjøre det tydelig for Stortinget dersom det er behov for
utredning eller avklaringer av spørsmål det eventuelt
er uenighet om. Utover dette er det den ansvarlige
statsråden som eventuelt må formidle EOS-tjenestenes synspunkter på EOS-utvalgets kritikk, når denne
møter i Stortinget under behandlingen av meldingen.
38.5. EOS-tjenestenes rett til å beslutte
avgradering av opplysninger
Etter EOS-kontrolloven § 9 er EOS-utvalgets
medlemmer og sekretariat bundet av regler om
behandling av dokumenter mv. som må beskyttes av
sikkerhetsmessige grunner. Hvis utvalget er i tvil om
graderingen av opplysninger i uttalelse eller meldinger, eller mener at av- eller nedgradering bør skje,
forelegger det spørsmålet for vedkommende etat
eller departement. Forvaltningens avgjørelse er bindende for utvalget.
Etter EOS-utvalgets syn er det ikke noe stort problem å redegjøre for utvalgets virksomhet i meldinger til Stortinget uten bruk av graderte opplysninger.
Dette er, etter utvalgets syn, mer krevende i klagesaker, se nedenfor.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av korrespondansen med tjenestene i forbindelse med årsmeldingene bekrefter, som nevnt, at tjenestene sjelden ber
om endringer av hensyn til gradering av opplysninger. EOS-utvalget har stilt spørsmål om dette tilsier
at utvalget kunne inntatt flere detaljer i årsmeldingene.
Norsk Presseforbund har i møte med Evalueringsutvalget anført at det utgjør et hinder for EOS-utvalgets kommunikasjon med offentligheten at EOSutvalget er prisgitt tjenestene i spørsmålet om informasjon skal være gradert. Forbundet stilte spørsmål
om det graderes mer enn nødvendig, og etterlyste en
mulighet for EOS-utvalget til å overprøve tjenestenes
vurdering eller føre en mer inngående kontroll med
graderingspraksisen.
Det er et grunnleggende prinsipp, både nasjonalt
og internasjonalt, at den instansen som har eierskap
til informasjon, også beslutter om informasjonen kan
deles med andre. Dette er nedfelt i forskrift for informasjonssikkerhet, der det heter at informasjon gradert med norsk sikkerhetsgrad bare kan omgraderes
av virksomhet som har utstedt informasjonen, av
virksomhet overordnet denne, eller av NSM. Overordnet virksomhet kan innenfor sin alminnelige
instruksjonsmyndighet også instruere underordnede
virksomhet til å omgradere. Informasjon gradert med
utenlandsk sikkerhetsgrad kan bare omgraderes av
den stat eller organisasjon som har utstedt informa-
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sjonen, med mindre det foreligger samtykke til
omgradering fra vedkommende stat eller organisasjon.
Også andre lands kontrollorganer som Evalueringsutvalget har vært i kontakt med, har opplyst at
de er bundet av avgivers gradering av informasjon,
og pålagt samme taushetsplikt om slik informasjon
som tjenestene selv.
Evalueringen har vist at forvaltningens rett til å
beslutte avgradering av opplysninger ikke har utgjort
noe stort hinder i EOS-utvalgets kontrollvirksomhet.
Selv om det har den naturlige konsekvens at utvalget
ikke fritt kan dele informasjon om tjenestenes virksomhet, oppleves det ikke som noe stort problem for
formidlingen av informasjon om utvalgets kritikk av
tjenestene til Stortinget. EOS-utvalget har bare sjelden måttet gjøre bruk av muligheten i EOS-kontrollinstruksen § 13 nr. 2 til å gjøre Stortinget oppmerksom på det når utvalget har ansett at hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget
bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en
sak eller et forhold det har undersøkt.712
Evalueringsutvalget har vanskelig for å se at dette
grunnleggende prinsippet kan avvikes ved at EOSutvalget gis adgang til å beslutte avgradering av opplysninger i forbindelse med kontrollvirksomheten. I
dag må utvalget eventuelt gjøre Stortinget oppmerksom på det dersom det mener Stortinget bør gjøre seg
kjent med gradert informasjon eller dersom det er
behov for ytterligere undersøkelser om forhold som
utvalget selv ikke kan komme videre med. I slike tilfelle vil Stortinget kunne henvende seg til regjeringen og be den vurdere avgradering av opplysningene
eller informere Stortinget på annen måte. Dette må,
etter Evalueringsutvalgets syn, være veien å gå i slike
tilfelle.
Som nevnt er dette et område der offentlighetens
informasjonsbehov ikke vil kunne tilfredsstilles fullt
ut. Det vises til det som er sagt ovenfor, om at opprettelsen av et stortingsoppnevnt kontrollorgan var en
anerkjennelse av at man befinner seg på et område
der verken Stortinget selv eller offentligheten kan gis
fullt innsyn. Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOSutvalget likevel arbeide for å være så åpne som mulig
om kontrollen av EOS-tjenestenes virksomhet,
innenfor de rammer som er beskrevet ovenfor.
712.

Ett av få eksempler er omtalt i EOS-utvalgets årsmelding
2003 på side 7–9, nemlig den såkalte Risør-saken, der EOSutvalget blant annet undersøkte pressespekulasjoner om
amerikansk vervingsvirksomhet og etterretningsvirksomhet
mot eksil-irakere i Norge forut for Irak-krigen. Utvalget uttalte at gradering i saken gjorde at det ikke kunne gi opplysninger om resultatet av undersøkelsene, men at PST ga inntrykk av å være bevisst på kravet om at fremmed etterretningsvirksomhet skal være underlagt nasjonal kontroll, og
hva det innebærer i relasjon til eventuell aktivitet utøvd av
samarbeidende tjenester.
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38.6. EOS-utvalgets uttalelser til klagere
Etter EOS-kontrolloven § 8 skal uttalelser til klagere være ugraderte. Opplysning om noen har vært
gjenstand for overvåkingsvirksomhet eller ikke,
anses som gradert hvis annet ikke blir bestemt. Ifølge
instruksen § 8 annet ledd bør uttalelser til klagere
være så fullstendige som det er mulig uten å gi graderte opplysninger. Ved klager mot Politiets sikkerhetstjeneste om overvåkingsmessig virksomhet skal
det likevel bare uttales om klagen har gitt grunn til
kritikk eller ikke. Mener utvalget at en klager bør gis
en fyldigere begrunnelse, gir det forslag om det overfor vedkommende departement.
Forbudet mot å dele gradert informasjon er, ifølge
EOS-utvalget, en utfordring i klagesaker. Særlig
gjelder dette der klagerne viser tegn til å være psykisk ustabile og/eller ha vrangforestillinger om at de
er overvåket, og hvor EOS-utvalgets undersøkelser
viser at de er helt ukjente for tjenesten. EOS-utvalget
har opplyst at dette gjelder en ikke ubetydelig andel
av de som klager til utvalget, og at oppfølgingen av
slike saker kan være krevende. I slike tilfelle kan
utvalget verken bekrefte eller avkrefte om en person
er registrert i tjenestens registre eller har vært utsatt
for overvåkingsvirksomhet, men er henvist til å
underrette om utvalgets undersøkelser har avdekket
ulovlig overvåking og om utvalget har kritisert tjenestene for dette. For enkelte klagere kan det være
vanskelig å slå seg til ro med en slik standardisert tilbakemelding, og utvalget ser derfor kontinuerlig på
måter å utvikle sine svar til klagere om resultatet av
utvalgets undersøkelser, slik at klagerne blir mer tilfredse med det svaret de får.713 I enkelte saker har
opplysninger også da blitt avgradert slik at EOSutvalget har kunnet gi klagere en noe fyldigere
begrunnelse.714
Evalueringsutvalget mener tilbakemeldinger til
klagere også i det videre må baseres på den ovennevnte praksisen. Dersom EOS-utvalget bekreftet
overfor klagere at det ikke var funnet informasjon om
dem hos tjenestene, ville personer som fikk et annet
svar anse dette som en bekreftelse på det motsatte.
Det er derfor nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet
at gradert informasjon skjermes slik det gjøres i dag.
Hensynet til enkeltpersoners rettssikkerhet i klagesaker ivaretas ved at klagerne informeres dersom tjenestene har gjort noe ulovlig i deres sak, og ved at
EOS-utvalget tilstreber å gi klagerne så fullstendige
uttalelser som mulig uten å gi graderte opplysninger.
Evalueringsutvalget foreslår også en endring av
kontrollinstruksens regel i § 8 annet ledd annet punktum om tilbakemelding til klagere. I dag følger det av
bestemmelsen at det, ved klager mot PST «om over713.
714.

Se EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 26.
Se EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 23.

våkingsmessig virksomhet» bare skal uttales om klagen har gitt grunn til kritikk eller ikke. Regelen praktiseres imidlertid ifølge EOS-utvalget på samme
måte ved klager om overvåkingsvirksomhet rettet
mot de øvrige tjenestene. Evalueringsutvalget mener
dette bør gjenspeiles i bestemmelsens ordlyd. Hvorvidt klagen gjelder slik virksomhet, vil måtte vurderes konkret.715
39.

Regelverk

I dag er EOS-utvalgets virksomhet regulert i henholdsvis EOS-kontrolloven og EOS-kontrollinstruksen. Stortingets adgang til å gi instruks følger av
loven § 1 fjerde ledd.
Vanligvis gis regler i henholdsvis lov og forskrift,
fordi vedtakelses- og endringsprosessene knyttet til
lovvedtak er langt mer kompliserte enn de knyttet til
forskrifter. Ettersom Stortinget er vedtaksmyndighet
for både EOS-loven og instruksen, er imidlertid den
eneste forskjellen mellom prosessene at førstnevnte
vedtas og endres ved lovvedtak, som må fattes to
ganger, mens sistnevnte vedtas og endres ved ett stortingsvedtak. I tillegg må lovvedtak sanksjoneres av
Kongen.
Fra et brukervennlighetssynspunkt vil det være
enklere dersom ett dokument regulerte hele EOSutvalgets virksomhet. I dag er det særlig forvirrende
at samme temaer er behandlet i begge dokumenter,
uten at det er foretatt noen krysshenvisninger mellom
de bestemmelsene som omhandler samme tema. De
to dokumentenes begrensede omfang tilsier også at
det er forsvarlig å samle dem i ett dokument.
Evalueringsutvalget foreslår derfor at bestemmelsene i EOS-kontrollinstruksen integreres i EOS-kontrolloven. Begrunnelsen for de enkelte forslagene er
inntatt i kapittel 44 sammen med forslag til ny lov.
40.

EOS-utvalgets innsynsrett

40.1. Bakgrunn
I utvalgets mandat er det vist til at kontroll- og
konstitusjonskomiteens flertall i Innst. 376 S (2012–
2013) pekte på behovet for å se nærmere på enkelte
konkrete problemstillinger knyttet til EOS-utvalgets
arbeid, herunder:
«I hvilken grad har begrensningen i EOS-utvalgets adgang til å kreve innsyn i dokumenter og forvaltningens rett til å ta den endelige avgjørelsen om
innsyn representert et hinder for utvalgets arbeid, og
eventuelt på hvilken måte?»
715.

EOS-utvalget foretok en slik vurdering av FSAs «OS/KEvirksomhet» i en sak gjengitt i årsmeldingen 2011 på side
20, og kom til at karakteren av det arbeidet den aktuelle seksjonen utfører har likhetstrekk med PSTs og Etterretningstjenestens arbeid, slik at det måtte anses som «overvåkingsvirksomhet».
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Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere
uttalt at EOS-utvalget bør ha ubegrenset adgang til å
kreve innsyn i alle dokumenter utvalget måtte mene
er relevante.716
EOS-kontrollovens utgangspunkt er at EOSutvalget har en ubetinget innsynsrett i forvaltningens
arkiver og registre innenfor kontrollformålene, herunder i gradert informasjon og forvaltningens interne
dokumenter, se kapittel 36 om kontrollverktøy for
mer om reguleringen av innsynsretten. Utvalget skal
imidlertid ikke søke et mer omfattende innsyn i graderte opplysninger enn det som er nødvendig ut fra
kontrollformålene, og det skal så vidt mulig iaktta
hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet, se EOS-kontrollinstruksen § 5.
Videre følger det av instruksen § 6 at utvalget selv
beslutter hva det skal søke innsyn i og om omfanget
og utstrekningen av kontrollen. Tjenestene kan protestere mot slike beslutninger, og slike protester skal
eventuelt inntas i eller følge utvalgets årsmelding.
I praksis er det særlig to situasjoner som aktualiserer spørsmål om innsynsrettens omfang, og som
mandatet har gitt Evalueringsutvalget grunn til å se
nærmere på. EOS-utvalgets rett til innsyn i departementenes dokumenter er behandlet i kapittel 40.2
nedenfor, mens EOS-utvalgets rett til innsyn i det
som Etterretningstjenesten har definert som «særlig
sensitiv informasjon», er behandlet i kapittel 40.3.
Hvert punkt innledes med en redegjørelse for det
rettslige grunnlaget og den historiske bakgrunnen for
begrensningene, etterfulgt av en beskrivelse av de
funn som er gjort og innspill som er kommet om
begrensningene som ledd i evalueringen, før Evalueringsutvalget drøfter om det er grunn til å endre
regelverket for fremtiden.
Problemstillingen i mandatet er formulert som et
spørsmål om i hvilken grad innsynsbegrensningene i
praksis har representert en hindring for EOS-utvalgets arbeid. Evalueringsutvalget forstår imidlertid
mandatet dithen at utvalget også kan foreslå endringer i regelverket på dette punktet.
40.2. Innsynsretten i departementenes dokumenter
40.2.1. HISTORIKK OG BEGRUNNELSE
Selv om statsrådene og departementene omfattes
av EOS-utvalgets kontrollområde, følger det av
EOS-kontrolloven § 6 at de ikke er underlagt de
alminnelige reglene om møte- og forklaringsplikt og
innsyn i §§ 4 og 5, unntatt i forbindelse med klarering
og autorisasjon av personer og bedrifter for behandling av graderte opplysninger. Videre følger det av
EOS-kontrollinstruksen § 10 at EOS-utvalget uansett
ikke kan kreve innsyn i departementets interne dokumenter. Dersom utvalget ønsker opplysninger eller
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uttalelser fra et departement eller dets personell i
saker om annet enn klarering og autorisasjon, må
disse innhentes skriftlig fra departementet.
Sett i sammenheng, innebærer regelverket at
EOS-utvalget som hovedregel ikke har rett til innsyn
i departementenes dokumenter, mens de i saker som
gjelder klarering og autorisasjon har rett til innsyn i
alle dokumenter som ikke anses som interne. I praksis har imidlertid EOS-utvalget innsyn i de av departementenes dokumenter som befinner seg i EOS-tjenestenes arkiver og registre, det vil si dokumenter
som inngår i kommunikasjon med eller instruksjon
av tjenestene. Ovennevnte begrensninger gjelder altså dokumenter som befinner seg hos departementene.
Skauge-utvalget la til grunn at behovet for kontroll med statsrådene og departementene fulgte av
deres kontroll- og instruksjonsmyndighet over underlagte ledd.717 Utvalget påpekte at feil eller forsømmelser begått i ytre etat kan skyldes mangelfulle eller
uheldige retningslinjer, eventuelt at departementene
kan ha kjent til uregelmessige forhold uten å ha gjort
noe med dem. Behovet for kontroll med departementet ville, ifølge utvalget, være sterkere jo mer inngripende departementets styring er, og dermed særlig
gjøre seg gjeldende på de operative feltene innenfor
overvåkings- og etterretningstjenestene, samt på de
områdene departementene utøver beslutningsmyndighet i enkeltsaker, typisk ved klareringsavgjørelser. Skauge-utvalget pekte imidlertid også på at en
kontroll som omfattet departementene kunne vanskeliggjøre og svekke den egentlige parlamentariske
kontrollen av om statsråden har overholdt sitt konstitusjonelle eller parlamentariske ansvar.718 Utvalget
foreslo derfor den mellomløsningen som følger av
dagens regelverk, der det blant annet gjøres unntak
fra EOS-utvalgets innsynsrett. Om unntaket fra innsynsretten for departementenes interne dokumenter,
uttalte Skauge-utvalget at disse «som alminnelig
regel» er unntatt innsyn, og at det vil være uhendig
dersom et kontrollorgan som stående ordning skulle
få fullt innsyn i departementenes interne overlegninger.719
Ifølge Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) var begrunnelsen for unntakene i § 6 «blant annet at statsrådene er
konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget, og av
den grunn ikke bør omfattes av kontrollorganets virksomhet»,720 og at det også overfor statsrådenes sekretariater, det vil si departementene og deres ansatte,
burde vises varsomhet. Justiskomiteen hadde ingen
merknader til forholdet mellom EOS-utvalget og
departementene, eller utvalgets rett til innsyn.
717.
718.

716.

Innst. 376 S (2012–2013) side 3–4 og brev 3. juni 2013 til
Stortingets presidentskap.

719.
720.

NOU 1994:4 side 48–49.
NOU 1994:4 side 49–50.
NOU 1994:4 side 49–50.
Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) side 26.
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EOS-utvalget har opplyst til Evalueringsutvalget
at begrensningene i EOS-utvalgets rett til innsyn i
departementenes dokumenter ikke anses som noe
vesentlig hinder i kontrollvirksomheten. Det har pekt
på at slikt innsyn nok kunne vært lærerikt for forståelsen av prosessene i departementet, men at det er
spørsmål om hva som er kontrollrelevant, og at hensynet til statsrådens ansvar taler sterkt imot at slikt
innsyn gis. Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet hadde noen innvendinger mot praktiseringen
av unntaket i dag. Departementet viste til at EOSutvalget har rett til innsyn i alle offentlige dokumenter på området, som for eksempel departementets tildelingsbrev til tjenestene, samt all øvrig dokumentasjon som befinner seg i tjenestene. Når det gjelder
innsyn i departementets interne dokumenter, følges
de alminnelige reglene, som blant annet innebærer at
det ikke gis innsyn i regjeringsnotater o.l.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger har heller ikke avdekket
mange eksempler på at manglende innsyn i departementets dokumenter i praksis har vært noen hindring
for EOS-utvalgets kontroll. Ett fremtredende eksempel er imidlertid Furre-saken fra 1997. Her forsøkte
utvalget forgjeves å kartlegge hva som hadde foregått
internt i departementet, og da det ikke lyktes, ble
Stortinget gjort oppmerksom på forholdet, som fulgte
opp forholdet blant annet med høringer i kontroll- og
konstitusjonskomiteen.721
40.2.2. EVALUERINGSUTVALGETS VURDERINGER
Evalueringen har vist at unntaket fra retten til innsyn i departementets dokumenter primært utgjør en
formell begrensning i EOS-utvalgets kontrollmuligheter. EOS-utvalget opplever den ikke som noe reelt
hinder for kontrollen, og Evalueringsutvalget har
ikke funnet nyere eksempler på at dette har vært tilfellet. I lys av det behovet for kontroll med departementene som Skauge-utvalget skisserte, og de problemstillinger som oppsto i Furre-saken, kan det
imidlertid tenkes at manglende innsynsrett også vil
kunne utgjøre en reell hindring i kontrollen. Dette
kan for eksempel skje dersom utvalget ønsker å
undersøke om departementene kan ha kjent til uregelmessige forhold uten å ha gjort noe med dem, eller
om feil begått av tjenestene kan skyldes manglende
styring eller kontroll fra statsrådens side, og departementet motsetter seg dette. Evalueringsutvalget har
derfor vurdert om unntaket fra innsyn i EOS-kontrolloven § 6 bør opprettholdes.
Etter Evalueringsutvalgets syn er unntaket fra retten til innsyn i departementenes dokumenter ikke
721.

Se «Melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste om Overvåkingstjenestens innhenting av opplysninger fra tidligere DDR.» Dok.
nr. 16 (1996–1997) side 6; Innst. S. nr. 235 (1996–1997).

noen lovmessig nødvendighet. Utvalget viser til
Fredrik Sejersted, som skriver følgende om dette:722
«Hvorvidt dette unntaket er hensiktsmessig skal
ikke drøftes her. Det kan vel være det. Hensikten med
å opprette EOS-utvalget var å styrke kontrollen med
de hemmelige tjenesters virksomhet, ikke med regjering og departementet. Men noe konstitusjonelt nødvendig unntak er dette ikke. Det er klart at Stortinget,
om det hadde ønsket, kunne gitt EOS-utvalget innsynsrett i departementets dokumenter. Det valgte
man ikke å gjøre. Dersom det i de kontrollsaker som
utvalget avdekker også skal granskes hvilke tiltak
som er truffet av regjering og departement, vil dette
måtte gjøres av Stortinget selv, som illustrert i Furresaken vinteren 1997.»
Derimot tilsier behovet for klare ansvarsforhold
og ryddighet i forholdet mellom regjering og Storting
at unntaket opprettholdes. EOS-utvalgets primæroppgave er å kontrollere EOS-tjenestenes virksomhet, og å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter og andre samfunnsmessige interesser. Statsrådenes involvering og ansvar er derimot kjernen i den
parlamentariske kontrollen som Stortinget selv er
forutsatt å utøve, se kapittel 10 for mer om konstitusjonelle rammer for kontrollen. Dersom EOS-utvalgets kontroll stopper opp på grunn av manglende innsynsmulighet i departementene, må utvalget opplyse
Stortinget om dette. Avgjørelsen av om undersøkelsene skal fortsette vil dermed være Stortingets, som
eventuelt vil ha en lang rekke muligheter for å fortsette prosessen og holde statsråden til ansvar.
Evalueringsutvalget har derfor konkludert med at
unntaket fra EOS-utvalgets rett til innsyn i departementenes dokumenter bør opprettholdes.
40.3. Innsynretten i Etterretningstjenestens
«særlig sensitive informasjon»
40.3.1. HISTORIKK OG BEGRUNNELSE
I praksis har EOS-utvalget i dag begrenset innsyn
i såkalt «særlig sensitiv informasjon» som finnes i
Etterretningstjenestens arkiver, registre og systemer.
Bakgrunnen for praksisen er et stortingsvedtak fra
1999, fattet i forbindelse med behandlingen av EOSutvalgets årsmelding for 1998.723
Vedtaket var et resultat av en tvist mellom Forsvarsdepartementet og Etterretningstjenesten på den
ene siden og EOS-utvalget på den andre. Tvisten
oppsto som resultat av at daværende forsvarsminister
Jørgen Kosmo ga sjefen for Etterretningstjenesten en
generell adgang til å holde tilbake informasjon fra
EOS-utvalget om identiteten til kilder, det være seg
tjenestens egne eller samarbeidende tjenesters kilder,
722.
723.

Sejersted 2002 side 899.
Se EOS-utvalgets årsmelding 1998, Innst. S. nr. 232 (1998–
1999) og referat og vedtak i Stortinget 15. juni 1999, jf. Stortingstidende 15. juni 1999 side 3876–3901 og 3945.
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samt identiteten til personer som inngår i okkupasjonsberedskapen.724 Ved bruk av adgangen skulle
sjefen for Etterretningstjenesten henvise EOS-utvalget til forsvarsministeren. Adgangen ble ikke brukt
umiddelbart, og EOS-utvalget ble ikke opplyst om
retningslinjen, men kom over den under en rutinemessig inspeksjon av tjenestens arkiver i august
1998.725 EOS-utvalget omtalte deretter problemstillingen i årsmeldingen for 1998.726
I forbindelse med behandlingen av årsmeldingen,
aksepterte kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall adgangen til å holde de aktuelle typene opplysninger tilbake, og uttalte blant annet følgende:727
«Flertallet, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet vil videre understreke at i de tilfeller det
måtte oppstå tvil eller uenighet mellom utvalget og
tjenesten om utvalgets innsynsrett, innenfor dette avgrensede området, må spørsmålet forelegges forsvarsministeren. Dette flertallet vil understreke at
dersom det ikke oppnås enighet om spørsmålet, må
utvalget ha rett til å bringe spørsmålet inn for Stortinget. I den tid som er nødvendig for å avklare en tvist
om innsynsrett kan utvalget etter dette flertallets mening ikke kreve å få dokumenter utlevert. Dette flertallet vil påpeke at kontroll- og konstitusjonskomiteen bør varsles om at en tvist om innsyn mellom utvalget og departementet er oppstått.»
Saken ble deretter behandlet i Stortinget, og under
debatten ble det tydelig at flertallets merknader i innstillingen var et resultat av krevende forhandlinger
mellom partiene.728 EOS-utvalgets årsmelding ble
besluttet vedlagt protokollen.729
Den prosedyren som ble skissert i Stortingets
vedtak er etter dette aldri brukt. Det har imidlertid
flere ganger vært omtalt i og under behandlingen av
EOS-utvalgets årsmeldinger. I forbindelse med evalueringen av EOS-utvalget som ble gjennomført i
1999, uttalte utvalget følgende om temaet:730
«Etter saken fra 1998 har det ikke oppstått tvister
om innsyn, og det er i dag et betydelig bedre samarbeid mellom etterretningstjenesten og utvalget. Etter
utvalgets syn er det på bakgrunn av erfaringene fra
det siste året ikke behov for å foreta endringer i det
formelle regelverket. En formalisering vil også kunne virke mot sin hensikt fordi formelle regler gjerne
gir mindre rom for fleksibilitet.»
724.

725.

726.
727.
728.
729.
730.

Brev 16. april 1997 fra forsvarsministeren til sjef for Etterretningstjenesten.
Brev 12. mai 1999 fra EOS-utvalget til Stortingets presidentskap, gjengitt som vedlegg til Innst. S. nr. 232 (1998–
1999) på side 12.
Dok. nr. 16 (1998–1999) side 13.
Innst. S. nr. 232 (1998–1999) side 7 flg.
Stortingstidende 15. juni 1999 side 3876-3901.
Stortingstidende 15. juni 1999 side 3945.
Jf. brev 29. november 2000 fra EOS-utvalget til Presidentskapet, gjengitt i Innst. S. nr. 225 (2000–2001) på side 1-2.
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Som følge av den prosedyren som ble etablert i
1999, utviste EOS-utvalget lenge forsiktighet ved
praktiseringen av innsyn i Etterretningstjenesten. I
årsmeldingen for 2005 skrev utvalget blant annet at
«[i]nformasjonsutveksling med samarbeidspartnere
utgjør et sensitivt område, hvor utvalget skal vise
varsomhet. Utvalget har ikke gjennomført noen kontroll relatert til informasjonsutveksling».731 Kontrollog konstitusjonskomiteen kommenterte dette på følgende måte:732
«Komiteen har forståelse for at informasjonsutveksling med utenlandske samarbeidende tjenester er
et sensitivt område og vil understreke viktigheten av
at regelen om at informasjon om norske borgere ikke
skal utleveres til utenlandske samarbeidspartnere fra
Etterretningstjenesten etterleves og at slike forespørsler videresendes PST. Komiteen finner det
imidlertid lite tilfredsstillende at utvalget ikke har
funnet grunnlag for å gjennomføre kontroll relatert til
slik informasjonsutveksling i 2005 og forutsetter at
utvalget arbeider videre med sikte på å finne fram til
en hensiktsmessig løsning på hvorledes en slik kontroll skal kunne gjennomføres.»
I forbindelse med at EOS-utvalget i 2009 fremmet forslag til endringer i EOS-kontrolloven og
-instruksen, uttalte utvalget at det ikke var behov for
å formalisere den ordningen som var etablert av Stortinget i 1999.733 Utvalget viste til at ordningen ikke
hadde vært benyttet, at det gjeldende innsynsregime
fungerte godt i forhold til den aktuelle tjenesten og at
formalisering kunne medføre en mindre fleksibel
ordning. Kontroll- og konstitusjonskomiteen delte
utvalgets vurdering av at særordningen burde opprettholdes uten nærmere formalisering.734
I årsmeldingen for 2013 tok EOS-utvalget igjen
opp problemstillingen, og uttalte følgende:
«Utvalget mener det er nødvendig å få en avklaring fra Stortinget som oppdragsgiver om innsynsretten i E-tjenesten og hvordan en eventuell tvist mellom utvalget og E-tjenesten om innsynsretten skal løses. Spørsmålet er om Stortinget mener
bestemmelsene i lov og instruks skal gjelde fullt ut
også for E-tjenesten, eller om Stortingets vedtak fra
1999 skal opprettholdes. I så fall mener utvalget at
kontrolloven og kontrollinstruksen bør endres, slik at
innholdet i vedtaket fremkommer eksplisitt i regelverket. Avklaringen vil være avgjørende for intensiteten i og karakteren av utvalgets kontroll med E-tjenesten.»
Under behandlingen av EOS-utvalgets årsmelding for 2013 viste kontroll- og konstitusjonskomiteen til nedsettelsen av Evalueringsutvalget, og
uttalte:735
731.
732.
733.
734.

EOS-utvalgets årsmelding 2005 side 17.
Innst. S. nr. 164 (2005–2006) side 9.
Innst. S. nr. 228 (2008–2009) side 2 og 9.
Innst. S. nr. 228 (2008–2009) side 10.
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«Komiteen mener EOS-utvalgets årsrapport med
all tydelighet viser hvor nødvendig det er for Stortinget og den demokratiske kontrollen av de hemmelige
tjenestene å få disse spørsmålene besvart. Dette er
særlig avgjørende for å gi utvalget mulighet til å utføre kontroll av samarbeid med utenlandske tjenester. Komiteen mener det er naturlig at Stortinget avklarer innsynsretten i den forbindelse. Komiteen understreker at det er avgjørende at Stortinget fatter en
avgjørelse i denne pågående diskusjonen som har
skapt unødig uklarhet. Komiteen stiller seg bak utvalgets vurderinger, også omtalt i rapporten. Denne
avklaringen vil avgjøre hvor omfattende og grundig
EOS-utvalget kan kontrollere E-tjenesten på vegne
av Stortinget.»
40.3.2. REGULERINGEN I DAG
Den prosedyren som er skissert i Stortingets vedtak fra 1999 er, som nevnt, aldri brukt. Både EOSutvalget og Etterretningstjenesten har imidlertid opplyst til Evalueringsutvalget at det praktiseres en ordning der såkalt «særlig sensitiv informasjon» holdes
utenfor EOS-utvalgets innsyn og kontroll. Etterretningstjenesten har regulert denne ordningen i egne
rutiner, der det fremgår at EOS-utvalget som klar
hovedregel skal ha innsyn i all informasjon i Etterretningstjenesten som utvalget mener er av betydning
for utvalgets kontroll med tjenesten.736 Kun helt unntaksvis har sjefen for Etterretningstjenesten rett og
plikt til å unnlate å gi utvalget «særlig sensitiv informasjon», og i stedet henvise utvalget til Forsvarsdepartementet for videre vurdering av om innsyn skal
gis. Forsvarsdepartementet godkjente i 2014 følgende ugraderte definisjon «særlig sensitiv informasjon»:
«informasjon som røper opplysninger om:
1. Identiteten til E-tjenestens og utenlandske partneres menneskelige kilder.
2. Identiteten til utenlandske partneres særskilt beskyttede tjenestemenn.
3. Personer og operative planer i okkupasjonsberedskapen.
4. E-tjenestens og/eller utenlandske partneres særlig sensitive utenlandsoperasjoner som ved kompromittering
a. alvorlig kan skade forholdet til fremmed
makt grunnet operasjonens politiske risiko,
eller
b. kan medføre alvorlig skade eller tap av liv for
eget personell eller tredjepersoner.»
Med «utenlandsoperasjoner» menes her «operasjoner rettet mot utenlandske forhold (fremmede stater, organisasjoner eller individer), inkludert aktivitet
relatert til slike operasjoner som forberedes og gjennomføres på norsk territorium».
Unntaket begrenser ikke EOS-utvalgets innsyn i
opplysninger om og fra norske og utenlandske kilder
735.
736.

Innst. 225 S (2013–2014) side 16.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 38–39.

generelt. Utvalget får som hovedregel innsyn i slik
informasjon, likevel slik at kildenes identitet er anonymisert ved at hver kilde er gitt et unikt nummer
eller på annen måte. I enkelte tilfelle vil slik anonymisering ikke være tilstrekkelig til å skjule kildens
identitet, for eksempel fordi andre opplysninger om
kilden eller tjenestens kontakt med vedkommende vil
være egnet til å avsløre identiteten. Hvis kildens
identitet i slike tilfelle anses som særlig sensitiv, vil
opplysningene om og fra kilden unntas i sin helhet i
medhold av ovennevnte unntak.
EOS-utvalget har også, som hovedregel, innsyn i
Etterretningstjenestens og samarbeidende partneres
utenlandsoperasjoner. Unntaksadgangen brukes bare
overfor utenlandsoperasjoner som anses som «særlig
sensitive», fordi eventuell kompromittering vil
kunne skade forholdet til fremmed makt alvorlig
grunnet operasjonens politiske risiko, eller kan medføre alvorlig skade eller tap av liv for eget personell
eller tredjepersoner. EOS-utvalget har tilgang til
informasjon om slike operasjoner i den grad den inngår i mer generelle rapporter eller e-produkter. EOSutvalget gis også orienteringer om antall operasjoner
innen hver kategori, og om operasjonene er pågående
eller avsluttet.
Okkupasjonsberedskapen er en betegnelse på
Forsvarets arbeid for ivaretakelse av en nasjonal evne
til å innhente og formidle informasjon og etterretning
til norske myndigheter fra et helt eller delvis okkupert Norge, se e-loven § 3 tredje ledd. Beredskapen
har ingen operativ rolle i Norge i fredstid. EOS-utvalget har ikke direkte innsyn i opplysninger om okkupasjonsberedskapen. Utvalget har imidlertid fått
generelle orienteringer om virksomheten.
EOS-utvalget har ikke direkte innsyn i opplysninger om utenlandske partneres særskilt beskyttede tjenestemenn. Dette løses ved at slike tjenestemenn
anonymiseres i de tilfelle identiteten deres inngår i
øvrig materiale som EOS-utvalget har innsyn i.
Den unntaksordningen som er beskrevet ovenfor
var lenge en av årsakene til at EOS-utvalget ikke
kunne søke fritt i Etterretningstjenestens arkiver og
systemer, men måtte akseptere veiledning og tilstedeværelse fra tjenestens personell ved slike undersøkelser. I løpet av første halvår 2014 fikk EOS-utvalget imidlertid mulighet til å søke i tjenestens systemer på egen hånd.737 Ifølge Forsvarsdepartementet
brukte Etterretningstjenesten store ressurser på å
endre sitt arkiveringssystem for å muliggjøre den
type frisøk som utvalget ønsket.
Løsningen innebærer at informasjon som Etterretningstjenesten vurderer som «særlig sensitiv»,
plasseres på egne områder i datanettverket eller egne
lagringsmedier, og dermed holdes utenfor utvalgets
søkemuligheter. Utvalget orienteres imidlertid om
737.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 38.
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det generelle innholdet i informasjonen, for eksempel
hvor mange saker og hvor mye informasjon som holdes utenfor utvalgets kontroll og begrunnelsen for
dette. Det informeres også om endringer i antall saker
og mengde informasjon som holdes utenfor innsyn.
Ifølge EOS-utvalget har Etterretningstjenesten i
noen få konkrete tilfelle nektet utvalget innsyn.
Begrunnelsen har i disse tilfellene vært i samsvar
med Stortingets vedtak, og utvalget har ikke funnet
grunn til å bringe spørsmålet inn for forsvarsministeren og Stortinget.738 Et eksempel på at ordningen har
fått praktisk betydning i en konkret sak, er EOSutvalgets undersøkelse av norske kilder mv. i Etterretningstjenesten, der tjenesten gjennomgikk mappene og anonymiserte opplysninger som den mente
falt utenfor utvalgets kontrollområde, før utvalget
fikk tilgang til kildearkivet.739
40.3.3. ANDRE INSTANSERS SYN
I hvilken grad de praktiserte begrensningene i
EOS-utvalgets rett til innsyn i Etterretningstjenestens
særlig sensitive informasjon har representert et hinder for utvalgets kontroll, og hvorvidt utvalget i
fremtiden bør gis en sterkere rett til innsyn også i
denne informasjonen, har vært et sentralt tema i evalueringen, og er drøftet med alle involverte aktører.
EOS-utvalget har uttrykt at spørsmål knyttet til
innsynsretten i slik informasjon sjelden kommer på
spissen i konkrete saker, men at begrensningene
medfører at Etterretningstjenesten reelt sett er underlagt en mindre omfattende kontroll enn de øvrige tjenestene, og at kontrollen med tjenestens arkiver,
registre og systemer skjer på et mer overordnet nivå.
EOS-utvalget har vært tydelig på at utvalget ikke har
behov for kjennskap til kilders navn eller identitet for
øvrig, og at løsninger der navn og andre personopplysninger anonymiseres er uproblematiske, men at
problemet oppstår der hele sakskompleks unntas innsyn fordi også annen informasjon i saken vil kunne
avsløre kildens identitet eller for øvrig er sensitiv.
Utvalget har fremhevet at slike unntak er prinsipielt
problematiske, og kan utfordre tilliten til utvalgets
kontroll og tjenestens virksomhet.
Etterretningstjenesten har fastholdt at det er et
behov for å begrense EOS-utvalgets innsyn i tjenestens særlig sensitive informasjon. Dette skyldes ikke
at tjenesten mistenker at utvalget vil bryte taushetsplikten, men at det objektivt sett er større fare for at
informasjonen vil komme ut jo flere personer som får
tilgang til den. Tjenestens argumentasjon følger to
hovedlinjer: Den knytter seg for det første til de
potensielle skader som kan oppstå dersom informasjonen kommer ut, slik som fare for kilders liv og
helse mv. Videre knytter argumentasjonen seg til den
738.
739.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 38.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 38.
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skade innsynsmuligheten i seg selv kan føre til, for
eksempel ved at kilder og utenlandske samarbeidspartnere vil unnlate å dele informasjon med den norske tjenesten av frykt for at denne vil komme ut.
Dessuten har Etterretningstjenesten anført overfor
Evalueringsutvalget at den særlig sensitive informasjonen tjenesten besitter ikke er «kontrollrelevant», i
den forstand at den ikke berører norske innbyggeres
personvern eller rettssikkerhet.
Forsvarsdepartementet har blant annet gitt
uttrykk for følgende i en skriftlig oppsummering av
sine synspunkter til Evalueringsutvalget:
«Enhver kompromittering av etterretningsrelevant gradert informasjon har skadepotensiale, og all
gradert informasjon er av natur sensitiv og må behandles deretter. Dette er ikke til hinder for kontroll
av utvalget, eller for innsynsrett både for utvalgets
medlemmer og dets sekretariat. I vurderingen av behovet for skjerming av det som utgjør særlig sensitiv
informasjon er det derfor avgjørende å erkjenne det
enorme skadepotensialet som kompromittering av
denne informasjonen kan medføre for Norge og for
enkeltpersoner. Konsekvenser kan være at operasjoner ikke vil bli gjennomført, at deler av okkupasjonsberedskapen vil bli nedlagt som en følge av at både
personer og planverk ikke lenger kan benyttes, og at
antall kilder må forventes redusert. Dersom utvalget
uforbeholdent får tilgang til slik informasjon uten en
konkret politisk vurdering av behov og potensielle
skadevirkninger i den enkelte sak, vil det medføre at
ytterligere 10-15 personer gis innsyn i informasjon
som det legges vekt på at kun noen få personer i landet bør ha kunnskap om. Dette utgjør en sikkerhetsutfordring i seg selv, selv om det ikke er grunnlag for
å anta at utvalget ikke beskytter informasjon på en
god måte.»
Både Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet har anført at den ordningen som følger av
Stortingets vedtak fra 1999 ikke innebærer et prinsipielt unntak fra innsynsretten, men et unntak fra kontrollinstruksen som gir EOS-utvalget myndighet til å
beslutte innsyn. Departementet har vist til at Stortingets vedtak i saken er av samme rettslige trinnhøyde
som kontrollinstruksen og derfor vil ha forrang etter
lex posterior-prinsippet.
Flere aktører har imidlertid gått inn for å gi EOSutvalget en sterkere rett til innsyn også i Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon. I Evalueringsutvalgets møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen fremhevet flere medlemmer av komiteen faren for at det utvikler seg subkulturer i tjenestene som kan holdes skjult gjennom denne typen
begrensninger i innsynsretten. Advokatforeningen
uttrykte også bekymring for de begrensninger som
gjelder i utvalgets innsynsrett, og at disse burde lempes betraktelig.
Den internasjonale juristkommisjonen viste i
møte med Evalueringsutvalget til rapporten Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake. I
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rapporten er begrensningen i EOS-utvalgets rett til
innsyn i Etterretningstjenesten fremhevet som én av
flere begrensninger i EOS-utvalgets mandat og kapasitet som gjør at det kan stilles spørsmål ved «om
kontrollen er effektiv nok med hensyn til å forebygge
og hindre at EOS-tjenestenes virksomhet griper lenger inn i borgernes personvern og kommunikasjonsfrihet enn forsvarlig i et demokrati».740 Det pekes på
at en slik begrensning er vesentlig med tanke på
omfanget av den utveksling som finner sted mellom
samarbeidende tjenester i dagens samfunn.
Videre understreker en rekke internasjonale
instrumenter betydningen av at tilsynsorgan gis tilgang til all informasjon, uavhengig av gradering, som
organet anser relevant for ivaretakelse av tilsynsoppgaven,741 samtidig som tilsynsorganet må ha plikt til
å utøve kontrolloppgaven, herunder søke innsyn i og
behandle gradert informasjon, profesjonelt og i tråd
med sine lovpålagte oppgaver.742
Kontrollutvalgenes innsynsrett var dessuten et
viktig tema under Evalueringsutvalgets besøk i Sverige og Nederland. De svenske kontrollorganene har
i utgangspunktet ubegrenset rett til innsyn i tjenestenes arkiver, registre og saksbehandlingssystemer, jf.
kapittel 25.1 for mer om det svenske kontrollsystemet. SIUN har også fri adgang til å søke i tjenestenes
systemer på egen hånd, mens SIN utfører søk med
bistand fra tjenestenes ansatte. Begge organene opplyste at de forsøker å begrense innsynet til den informasjonen som er nødvendig for ivaretakelse av kontrollformålene, og at innsynsretten i praksis i stor
grad avgrenses mot særlig sensitiv informasjon. Kontrollorganenes medlemmer og sekretariat er også
underlagt samme taushetsplikt som tjenestene selv.
Etter det opplyste har innsynsretten ikke vært problematisert fra de svenske tjenestenes side, og kontrollorganene har en god dialog med tjenestene om dette.
Også det nederlandske kontrollorganet CTIVD har
en ubetinget rett til innsyn i tjenestenes informasjon,
og fri søkeadgang i tjenestenes systemer, se kapittel
25.2 for mer om det nederlandske kontrollsystemet.
Utvalget praktiserer innsynsretten i tråd med kontrollformålene, og opplyste at det ikke viker tilbake
for å søke innsyn i sensitivt materiale dersom formålet med den aktuelle undersøkelsen tilsier at det er
nødvendig. Det har ikke opplevd å få negative tilbakemeldinger på dette fra de nederlandske tjenestene.
740.

741.

742.

Wessel-Aass, Jon: Pressefrihetens kår 2014: Ett skritt frem
– og to tilbake side 54-55. Rapporten er en del av prosjektet
Status for ytringsfrihet i Norge - Fritt ords monitorprosjekt.
Jf. FNs spesialrapportør for beskyttelse og fremme av menneskerettighetene i terrorbekjempelse anbefaling nr. 7, Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr. 14,
Tshwane-prinsippene nr. 6 og 32.
Europarådets menneskerettighetskommisærs anbefaling nr.
15, Tshwane-prinsippene nr. 35 bokstav a.

40.3.4. EVALUERINGSUTVALGETS VURDERINGER
Som redegjort for ovenfor, er det fremført ulike
synspunkter på den rettslige betydningen av Stortingets vedtak fra 1999. For Evalueringsutvalget er det
ikke avgjørende om dagens ordning, der EOS-utvalgets tilgang til Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon i praksis begrenses ved at den holdes utenfor utvalgets søkemuligheter og utvalget
eventuelt må bringe spørsmål om innsynsrett inn for
forsvarsministeren eller Stortinget, vurderes som et
unntak fra utvalgets lovbestemte innsynsrett eller fra
utvalgets instruksfestede rett til endelig å beslutte hva
det skal søke innsyn i.
Evalueringsutvalget vil likevel peke på at den
prosessuelle ordningen som er skissert på bakgrunn
av Stortingets vedtak fra 1999, fremstår som uegnet
for å løse en eventuell konflikt om EOS-utvalgets rett
til innsyn i Etterretningstjenestens særlig sensitive
informasjon. Evalueringsutvalget viser til Fredrik
Sejersted, som skriver følgende om Stortingets merknad fra 1999 i boken Kontroll og konstitusjon:743
«…kjernen i den nye løsningen er at en innsynstvist skal løftes opp på politisk nivå, i første omgang
til forsvarsministeren med varsel til kontrollkomiteen, og deretter eventuelt inn for Stortinget selv. Om
dette praktisk sett vil la seg gjøre er usikkert. Hvordan skal 165 representanter meningsfullt og forsvarlig kunne ta stilling til en konkret tvist om innsyn i
dokumenter fra E-tjenesten som er så sensitive at selv
ikke Stortingets betrodde kontrollører skal kunne få
se dem? Det beste som kan sies om denne prosedyren
er at den forhåpentligvis aldri vil bli brukt i praksis,
og at gjensidig varsomhet mellom partene kombinert
med trusselen om å bringe saken inn for Stortinget
nok vil være tilstrekkelig til at tvister lar seg løse i
minnelighet.»
Det avgjørende spørsmålet for Evalueringsutvalget har vært om den begrensningen som skjer i praksis, representerer et hinder for utvalgets kontroll, og
om den ordningen som følger av Stortingets vedtak
fra 1999 bør endres eller videreføres.
Evalueringsutvalget mener at retten til innsyn i
EOS-tjenestenes arkiver, registre og systemer er en
forutsetning for en grundig demokratisk kontroll med
reell mulighet til å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter og samfunnsmessige interesser.
Dette tilsier at EOS-utvalget som den klare hovedregel må ha en ubetinget rett til innsyn i EOS-tjenestenes virksomhet. Eventuelle unntak krever en tungtveiende begrunnelse.
Evalueringsutvalget anerkjenner at EOS-tjenestene, for å kunne ivareta sine oppgaver, har reelle
behov for å beskytte informasjon, og at skadepotensial ved lekkasje av visse typer informasjon er spesielt stort. Opplysninger fra norske og utenlandske kil743.

Sejersted (2002) side 901.
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der kan dessuten få avgjørende betydning for forebygging og avverging av alvorlige angrep på nasjonal sikkerhet og andre beskyttelsesverdige interesser.
Det er derfor viktig at Etterretningstjenestens tilgang
til slik informasjon ikke svekkes.
Hvorvidt Etterretningstjenestens adgang til å
begrense EOS-utvalgets innsyn i og kontroll av særlig sensitiv informasjon bør opprettholdes, må dermed bero på en avveining av om og eventuelt hvordan den begrensede innsynsretten svekker kontrollen
opp mot de hensyn som ligger til grunn for unntaksmuligheten.
EOS-utvalget har i dag en omfattende rett til innsyn i Etterretningstjenestens arkiver, registre og systemer. Evalueringen har vist at begrensningen i EOSutvalgets rett til innsyn i Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon innebærer at en svært liten
del av tjenestens virksomhet fullstendig unndras
utvalgets kontroll. Unntaket medfører ikke store
praktiske problemer i den forstand at EOS-utvalget
ikke får avklart konkrete mistanker om ulovligheter.
Det skaper likevel en risiko for at krenkelser av individuelle rettigheter eller samfunnets interesser går
uoppdaget.
Evalueringsutvalget har søkt å kartlegge mer konkret hvilken risiko det er for at enkeltpersoners rettigheter eller samfunnets interesser krenkes gjennom
Etterretningstjenestens behandling av særlig sensitiv
informasjon. I den forbindelse har Evalueringsutvalget fått en redegjørelse fra Etterretningstjenesten for
følgende spørsmål:
–
–
–
–
–

–
–
–

–

Hvilke typer/kategorier informasjon holdes utenfor?
Hvor mye informasjon holdes utenfor?
Hva kan den særlig sensitive informasjonen brukes til?
Hvilke beslutninger kan treffes på grunnlag av
den særlig sensitive informasjonen?
Brukes den særlige sensitive informasjonen i
etterretningstjenestens virksomhet for øvrig på
en måte som gjør at også annen informasjon unntas EOS-utvalgets innsyn?
Videreformidles informasjonen til andre?
Hvilke interne rutiner gjelder for beslutningen
om hvilken informasjon som skal anses særlig
sensitiv?
Hvilken intern kontroll føres med den informasjonen som holdes utenfor? Fører andre eksterne
aktører kontroll med den informasjonen som holdes utenfor?
Hvilken informasjon får EOS-utvalget om den
særlig sensitive informasjonen?

Utover det som fremgår av dette kapittelet, er svarene på disse spørsmålene i hovedsak gradert informasjon. Svarene tilsier imidlertid at faren for kren-
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kelser av enkeltpersoners rettigheter og samfunnets
interesser gjennom Etterretningstjenestens behandling av særlig sensitiv informasjon er begrenset. Etter
utvalgets syn vil informasjonen likevel, etter omstendighetene, kunne være relevant for formålene med
EOS-utvalgets kontroll. Unntaket skaper dermed,
som nevnt, en risiko for at krenkelser av individuelle
rettigheter eller samfunnets interesser går uoppdaget.
EOS-utvalgets kontroll av Etterretningstjenesten
var tradisjonelt mer begrenset enn kontrollen av de
øvrige EOS-tjenestene, med den begrunnelse at tjenestens virksomhet i liten grad var rettet mot norske
borgere eller innbyggere. Dette er fremdeles tilfellet
for store deler av virksomheten, likevel slik at Etterretningstjenestens fokus på norske borgere eller innbyggere i utlandet og tjenestens samarbeid med norske og utenlandske tjenester har økt kraftig de senere
årene, jf. kapittel 14 om utviklingstrekk for mer om
dette. Dette tilsier at risikoen for rettighetskrenkelser
knyttet til personer i kjernen av EOS-utvalgets kontrollområde som følge av begrenset innsyn i informasjon om norske og utenlandske kilders identitet, og
annen informasjon om/fra andre lands tjenester, må
antas å være større i dag enn i 1999.
Det er ikke grunn til å tro at Etterretningstjenesten
misbruker ordningen til å holde annen informasjon
enn den som er definert som særlig sensitiv utenfor
EOS-utvalgets innsyn. Likevel er det en teoretisk
mulighet for dette. Et slikt innhugg i EOS-utvalgets
kontrollmulighet som unntaksmuligheten innebærer
vil dessuten kunne skade allmennhetens tillit både til
utvalgets kontroll og til tjenestens virksomhet.
All den informasjonen som unntas EOS-utvalgets
innsyn er gradert «strengt hemmelig», ut fra en vurdering av at «det kan få helt avgjørende skadefølger
for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til
fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende».744 Dette gjelder imidlertid også deler av
den informasjonen EOS-utvalget har ubegrenset innsyn i. Behovet for konfidensialitet ut over dette varierer for den enkelte typen informasjon som er omfattet
av definisjonen på særlig sensitiv informasjon, og
Evalueringsutvalget har derfor vurdert behovet for å
unnta hver enkelt opplysningskategori konkret.
Begrunnelsen for ønsket om å holde informasjon
som kan avsløre identiteten til Etterretningstjenestens egne kilder utenfor EOS-utvalgets innsyn er på
generelt grunnlag knyttet til frykten for at kilder vil
slutte å dele informasjon med tjenesten dersom den
ikke kan gi dem et ubetinget løfte om anonymitet. I
det enkelte tilfelle kan det også være grunn til å frykte
for kildens liv og sikkerhet dersom informasjonen
kommer ut. Bekymringen for å gi EOS-utvalget innsyn i informasjon om utenlandske tjenesters beskyt744.

Jf. sikkerhetsloven § 11 første ledd bokstav a.
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tede tjenestemenner er på generelt grunnlag knyttet
til frykten for at disse tjenestene vil slutte å dele
informasjon med Norge dersom det opplyses at informasjonen vil deles med EOS-utvalget. I enkelte tilfelle kan det også være grunn til å frykte for kildens
liv og sikkerhet dersom informasjonen blir kjent for
uvedkommende.
Informasjon om okkupasjonsberedskapen ønskes
holdt utenfor EOS-utvalgets innsyn fordi hensikten
med tiltakene vil falle bort dersom informasjonen blir
kjent for uvedkommende.
Informasjon om enkelte særlig sensitive utenlandsoperasjoner ønskes holdt utenfor EOS-utvalgets
innsyn fordi den, ifølge Forsvarsdepartementet, kan
ha et skadepotensial av en slik art at det vil sette liv i
fare dersom den kommer ut. Videre vil en mulighet
til innsyn i informasjon om slike operasjoner kunne
medføre at operasjonene ikke kan gjennomføres.
Evalueringsutvalget har konkludert med at EOSutvalgets leder og nestleder på anmodning bør gis
innsynsrett i Etterretningstjenestens særlig sensitive
informasjon. Denne konklusjonen vil begrunnes i det
følgende.
Argumentasjonen til Etterretningstjenesten bygger for det første på en antakelse om at risikoen for at
informasjon lekker ut, øker dersom EOS-utvalget gis
innsyn. Dette skyldes ikke at det er konkret grunn til
å tro at utvalget vil bryte taushetsplikten, men at det
objektivt sett er større fare for at informasjonen vil
komme ut jo flere personer som får tilgang til den.
Det er også et svært begrenset antall av Etterretningstjenestens ansatte som har tilgang til slik informasjon. Det kan imidlertid spørres om en slik objektiv
risikovurdering bør være tilstrekkelig til å nekte
EOS-utvalget innsyn i kontrollrelevant informasjon.
Utvalget er underlagt streng lovbestemt taushetsplikt, har strenge rutiner for behandling av informasjon og siden opprettelsen i 1996 har EOS-utvalget
aldri vært anklaget for å ha lekket gradert informasjon. Utvalget har også en sterk interesse i å opprettholde et godt og tillitsfullt forhold til EOS-tjenestene
for på best mulig måte å kunne ivareta kontrolloppgavene. Risikoen for at utvalget vil lekke gradert
informasjon må dermed anses svært liten. Denne risikoen vil reduseres ytterligere dersom tilgangen til
den særlig sensitive informasjonen begrenses også
innenfor utvalget, se nedenfor.
Videre bygger argumentasjonen på en antakelse
om at kilder og utenlandske tjenester vil bli mer tilbakeholdne med å dele informasjon og samarbeide
operativt med den norske etterretningstjenesten dersom dette omfattes av EOS-utvalgets lovbestemte
innsynsrett. Ordningene i Sverige og Nederland taler
imidlertid imot at dette er tilfellet. Her synes både tjenestene og kontrollorganene tilfredse med en løsning
der innsynsretten i prinsippet er ubetinget og det faktiske innsynet beror på kontrollorganenes skjønns-
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messige vurdering av behovet. Det må antas at tjenestene i disse landene ville protestert mot en slik
løsning dersom den i praksis hadde skadet tilgangen
til informasjon fra kilder eller andre lands tjenester.
Også internasjonalt synes utviklingen å gå i retning
av større åpenhet og kontroll med etterretnings- og
sikkerhetstjenestene, noe som taler mot å opprettholde begrensningen i EOS-utvalgets innsynrett.
Dernest bygger Etterretningstjenestens og Forsvarsdepartementets argumentasjon på at det kan
være grunn til å frykte for kildens liv og sikkerhet
dersom informasjonen kommer ut. Når det gjelder
særlig sensitive utenlandsoperasjoner, har departementet vist til at det kan sette liv i fare dersom informasjon om dette kommer ut, samt at det kan medføre
at operasjonene ikke kan gjennomføres. Det kan
imidlertid anføres at et abstrakt skadepotensial knyttet til en kategori opplysninger generelt ikke bør
kunne begrunne begrensninger i innsynsretten. Dersom det derimot kan påvises et konkret skadepotensial knyttet til opplysninger om en bestemt kilde eller
utenlandsoperasjon eller dersom det foreligger konkret fare for liv, er det både rimelig og forståelig at
bare et minimum antall mennesker bør kjenne til
opplysningene.
Behovet for å begrense EOS-utvalgets innsyn
synes dermed å stå sterkest der det foreligger konkret
fare for liv og sikkerhet dersom informasjonen kommer ut. Etterretningstjenestens generelle argument
om at tjenestens informasjonstilgang vil reduseres
dersom innsyn gis, synes derimot svekket. Utover
dette taler hensynet til en grundig og reell kontroll, og
tilliten til kontrollen og EOS-tjenestenes virksomhet,
for at innsyn bør kunne gis.
I lys av dette foreslår Evalueringsutvalget at
EOS-utvalget gis en ubetinget innsynsrett også i
Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon,
likevel slik at utvalgets plikt til å balansere kontrollbehovet opp mot hensynet til rikets sikkerhet, vern av
kilder og samarbeidet med andre land skjerpes.
Innenfor en slik løsning kan dagens ordning der særlig sensitiv informasjon holdes utenfor EOS-utvalgets frisøksadgang opprettholdes, slik at innsyn i den
særlig sensitive informasjonen bare gis på anmodning fra utvalget. Videre foreslår Evalueringsutvalget at innsyn bare gis til EOS-utvalgets leder og nestleder. Disse to kan beslutte om det skal gis kritikk i
saker som involverer særlig sensitiv informasjon.
Leder og nestleder må videre være enige for at kritikk
skal uttales i disse sakene. Den generelle regelen om
at utvalget avgjør hva det skal søke innsyn i og
omfanget av og utstrekningen av kontrollen bør, etter
Evalueringsutvalgets syn, gjelde også her.
Denne løsningen innebærer at EOS-utvalget bare
skal be om innsyn i særlig sensitiv informasjon i konkrete tilfelle der formålene med kontrollen tilsier det.
Rikets sikkerhet, vern av kilder og forholdet til andre
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land skal hensyntas så langt som mulig. Dersom forhold i den enkelte sak tilsier at det kan være fare for
enkeltmenneskers liv eller sikkerhet dersom informasjonen kommer ut, bør utvalget vurdere på det sterkeste å trekke eller avvente innsynsanmodningen.
Løsningen likner i prinsippet på de ordningene
som praktiseres i Sverige og Nederland, men legger
tydeligere og mer konkrete begrensninger på EOSutvalgets praktisering av innsynsretten.
41.

Norsk demokratisk kontroll av fremmede
staters overvåking

41.1. Bakgrunn
I brev 4. juni 2014 til Evalueringsutvalget adresserte Stortingets presidentskap fire punkter som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 159 S (2013–
2014) anbefalte at Evalueringsutvalget ble gitt i oppgave å drøfte. Det siste punktet var:
«Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av
fremmede staters overvåking av norske borgere?»
Bakgrunnen for kontroll- og konstitusjonskomiteens interesse for spørsmålet var et representantforslag fremsatt av Sosialistisk Venstreparti om å nedsette en kommisjon med mandat til å undersøke og
vurdere den samlede overvåkingen som norske borgere er utsatt for.745 Forslaget fikk ikke flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som viste til at «perspektivene som fremsettes i representantforslaget
ivaretas ved en utvidelse av mandatet til utvalget som
skal evaluere EOS-utvalget». Flertallet gikk inn for å
be Stortingets presidentskap om å supplere mandatet
til utvalget som skulle nedsettes for å evaluere EOSutvalget, blant annet med spørsmålet «hvordan sikre
norsk demokratisk kontroll av fremmede staters
overvåking av norske borgere».
I etterkant av presidentskapets brev 4. juni 2014
ble Evalueringsutvalget blant annet bedt om å
komme med sine synspunkter på om den aktuelle
problemstillingen burde omfattes av utvalgets mandat, eventuelt en hensiktsmessig presisering av
temaet. Til dette svarte Evalueringsutvalget følgende:
«Evalueringsutvalget har fått i oppdrag å evaluere
EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser, samt belyse enkelte konkrete problemstillinger knyttet til
EOS-utvalgets arbeidsområder. Evalueringsutvalget
er videre bedt om å ta høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen i sitt arbeid. Et sentralt tema for Evalueringsutvalget vil dermed bli å
vurdere hvilke konsekvenser de senere års utvikling
av nye muligheter for overvåking, og intensivering
av EOS-tjenestenes samarbeid med hverandre og
745.

Se Dokument 8:9 S (2013–2014).
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med utenlandske tjenester, bør få for EOS-utvalgets
arbeid og rammebetingelser. På denne bakgrunn finner Evalueringsutvalget det naturlig å behandle de
aspekter ved det ovennevnte temaet som har en naturlig tilknytning til EOS-utvalgets mandat og kontrollområde, evt. til spørsmål om det bør gjøres endringer
i dette.»
Stortingets presidentskap tok dette til etterretning.
41.2. Andre lands overvåking av norske borgere på
deres territorium
Om Norge kan utøve noen form for demokratisk
kontroll av fremmede staters overvåking av norske
borgere, og eventuelt hvordan, vil bero på omstendighetene i det enkelte tilfelle. I det videre vil det bli
redegjort for enkelte ulike typer tilfeller, og hvilke
muligheter for kontroll som foreligger.
Ovennevnte problemstilling omfatter for det
første tilfelle der andre land overvåker norske borgere som oppholder seg på det aktuelle landets eget
territorium.746
I slike tilfelle gjelder det aktuelle landets lovgivning, og nordmenn vil kunne bli gjenstand for slik
overvåking som denne lovgivningen tillater, eventuelt også for ulovlig overvåking av det aktuelle landets myndigheter. På samme måte som norsk politi
kan avlytte utenlandske personer som er mistenkt for
kriminalitet i Norge eller PST kan holde oppsyn med
utenlandske personer med tilknytning til terrorgrupper som ankommer Norge, vil andre lands myndigheter ha liknende fullmakter overfor norske borgere i
utlandet. Omfanget av fullmaktene og hvilke rettigheter norske borgere har i slike situasjoner, vil bero
på det aktuelle landets lovgivning.
Hvilke kontrollmekanismer som gjelder vil i slike
tilfelle vil også bero på det aktuelle landets lovgivning. Til illustrasjon omfatter EOS-utvalgets kontrollområde ikke personer som ikke er bosatt i Norge
eller organisasjoner som ikke har tilhold her, med
mindre «særlige forhold» tilsier det, se EOS-instruksen § 4 første ledd. Andre land har ingen plikt til å
opplyse Norge om at norske borgere er under overvåking i det aktuelle landet, og med mindre virksomheten kommer til enkeltpersoners kunnskap eller det
aktuelle landets myndigheter utveksler informasjon
om dette med norske myndigheter, vil Norge som
746.

Som «overvåking» regner Evalueringsutvalget «formålsrettet informasjonsinnsamling», for eksempel ved bruk av
menneskelige sanser, tekniske hjelpemidler eller andre former for kartlegging, se Bruce og Haugland 2014 side 47.
Overvåking kan skje ved registrering av informasjon fra åpne eller lukkede kilder, eller ved direkte innsamling av informasjon om eller fra enkeltpersoners privatliv, for eksempel
ved fysisk overvåking eller avlytting. Bare informasjonsinnsamling som er av et visst omfang, en viss varlighet eller
som involverer en viss systematikk er naturlig å betegne
som «overvåking».

Dokument 16 – 2015–2016

178

utgangspunkt ikke ha kjennskap til slik overvåkingsvirksomhet.
Etter Evalueringsutvalgets syn har EOS-utvalget
som utgangspunkt dermed ikke forutsetninger for å
føre kontroll med andre lands overvåking av norske
borgere på vedkommende lands territorium. Slik
virksomhet vil som utgangspunkt være lovlig myndighetsutøvelse fra et annet lands side, og ikke et
norsk anliggende. Et norsk kontrollorgan vil heller
ikke ha noen innsynsrett eller påvirkningskraft overfor andre lands myndigheter i slike saker. Norske
myndigheter vil i enkelttilfelle kunne ta initiativ til å
undersøke om andre land driver slik overvåking, det
være seg på politisk plan eller fra den enkelte EOStjenestes side, men det anses å ligge utenfor Evalueringsutvalgets mandat å vurdere om dette bør gjøres,
se brevet 24. februar 2015 til presidentskapet. Det er
uansett ikke naturlig at EOS-utvalget, som Stortingets kontrollorgan, inntar en slik rolle.
Dersom andre lands overvåking av norske borgere på deres territorium skjer i samarbeid med norske EOS-tjenester, for eksempel ved eller på grunnlag av utlevert informasjon fra norske registre, kontrollerer EOS-utvalget at de norske tjenestenes side
av samarbeidet skjer i tråd med gjeldende regler og
retningslinjer og de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene Norge er bundet av.747 Omfanget
av og innholdet i denne kontrollen er redegjort for i
del IV om kontrollen av EOS-tjenestene og del V om
resultatene av evalueringen. Der fremgår det at utvalget blant annet kontrollerer hvem opplysningene
utleveres til, at utleveringen oppfyller bestemte formål og at det er forholdsmessighet mellom formålet
med utleveringen og mulige konsekvenser for den
enkelte. Opplysningenes art og kvalitet blir også vurdert. Et annet kontrollpunkt er at opplysninger ikke
utleveres til stater som unnlater å respektere menneskerettighetene. I årsmeldingen for 2013 uttalte EOSutvalget dessuten at det, som følge av Edward Snowdons opplysninger om amerikansk overvåking i
utlandet, også hadde hatt oppmerksomhet rettet mot
det å undersøke om opplysninger utlevert til samarbeidende tjenester kan ha blitt brukt til urettmessig
overvåking av norske borgere i Norge.748 Som påpekt
i kapittel 27.2. om ivaretakelse av individuelle rettigheter har EOS-utvalgets kontroll på dette området
også enkelte svakheter, for eksempel der informasjonsgrunnlaget som oversendes fra samarbeidende
tjenester er sparsomt eller der informasjon utveksles
uformelt på saksbehandlernivå.
Ut over kontroll med den informasjonen som
deles med de norske tjenestene, kan EOS-utvalget
heller ikke kontrollere lovligheten av den fremmede
747.

748.

Se for eksempel EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 22–
23.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 23.

statens virksomhet mot norske borgere eller den
videre bruken av de opplysninger som utleveres. Slik
kontrollmulighet vil eventuelt kunne oppnås gjennom en utvikling av samarbeid mellom ulike lands
kontrollorgan for etterretnings- og sikkerhetstjenester. Evalueringsutvalget har vurdert status og mulighetene for utvikling av slikt samarbeid i kapittel 41.4
nedenfor.
41.3. Andre lands overvåking av norske borgere på
norsk territorium
En annen situasjon som er omfattet av problemstillingen er der norske borgere oppholder seg på
norsk territorium, samtidig som de er gjenstand for
oppmerksomhet fra andre stater. Dette kan for
eksempel være fordi de er mistenkt for å være involvert i straffbare handlinger eller sikkerhetstruende
virksomhet med tilknytning til et annet lands territorium eller nasjonale forhold.
I slike tilfelle står en stat fritt etter folkeretten til å
gjennomføre rene undersøkelseshandlinger fra eget
territorium, for eksempel innsamling av åpent tilgjengelig informasjon fra Internett eller andre kilder.749 Andre stater vil også kunne ha adgang etter
nasjonal rett til å be private selskap e.l. om utlevering
av opplysninger om norske borgere i slike situasjoner, for eksempel fra Facebook og Google. Videre vil
fremmede stater ha en rekke faktiske muligheter til å
samle informasjon om norske borgere som befinner
seg på norsk territorium ved hjelp av teknologi som
brukes på eller fra eget territorium. Slik informasjonsinnhenting er ikke direkte regulert av folkeretten, og det er uklart hvor grensen for hva som er tillatt. Det vises blant annet til Sårbarhetsutvalget, som
i NOU 2015: 13 skriver følgende om alminnelige folkerettslige skranker for grenseoverskridende informasjonsinnhenting:750
«Det legges på denne bakgrunn til grunn at det
ikke er internasjonal konsensus om at grenseoverskridende etterretningsvirksomhet, herunder i det digitale rom, som utelukkende består i informasjonsinnhenting, og som ikke forårsaker noen form for fysisk skade eller tap av funksjonalitet, i seg selv utgjør
em suverenitetskrenkelse. Det kan imidlertid diskuteres, ikke minst i lys av den tekniske utviklingen, om
det kan tenkes situasjoner der de negative konsekvenser for eksempel på en stats økonomi (industrispionasje) er av en slik art at handlingen vil kunne utgjøre et brudd på suverenitetsprinsippet. Hensikten
med informasjonsinnhentingen, og hvordan denne er
foretatt, vil også kunne ha betydning.»
I praksis er for eksempel antatt at et lands myndigheter har adgang til å avlytte telefonsamtaler som
fanges opp av, eller epost som registreres i, vedkom749.
750.

Se Bruce og Haugland 2014 side 96.
NOU 2015:13 side 76 og vedlegg 2 side 3.
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mende lands telenett, selv om deltakern(e) befinner
seg i et annet land. Det samme gjelder antakelig dersom et lands myndigheter gjennom lovlig ransaking
av en datamaskin får tilgang til materiale lagret på en
utenlandsk server. I etterkant av avsløringene til
amerikanske Edward Snowdon sommeren 2013, er
det også påvist at amerikanske etterretningstjenester,
selv eller i samarbeid med andre, har utført utstrakt
avlytting og informasjonsinnsamling knyttet til andre
lands telenett.
Der andre lands myndigheter samler informasjon
om norske borgere fra eget territorium, vil Norge vil
som utgangspunkt ikke ha kjennskap til og mulighet
til å drive demokratisk kontroll med informasjonsinnhentingen. Hvilke kontrollmekanismer som gjelder, vil også her bero på det aktuelle landets lovgivning, se ovenfor i kapittel 41.2.
Det kan likevel tenkes at norske myndigheter får
kunnskap om at norske borgere er gjenstand for slik
overvåking av andre lands myndigheter. Et eksempel
på dette er omtalt i EOS-utvalgets årsmelding for
2013.751 PST orienterte i dette tilfellet EOS-utvalget
om at tjenesten, som ledd i samarbeid med amerikanske myndigheter, hadde fått kunnskap om at det
befant seg opplysninger om nordmenn i en database
tilhørende Terrorist Screening Centre, som ikke var
lagt inn av PST. Senteret er en avdeling i FBI med
oppgave å identifisere mistenkte eller mulige terrorister. EOS-utvalget uttalte blant annet følgende om
forholdet til utvalgets kontrollområde:
«Utvalgets kontrolloppgave omfatter ikke utenlandske tjenesters etterretnings- og overvåkingsvirksomhet, men utvalget skal avdekke og forebygge at
det øves urett mot enkeltpersoner i Norge. Sett i lys
av konsekvensene behandlingen kan ha for den enkelte, mener utvalget at det kan være rettssikkerhetsmessig betenkelig at amerikanske myndigheter behandler opplysninger om norske borgere i databasen,
når opplysningene verken er lagt inn, godkjent eller
kvalitetssikret av PST. Utvalget anmodet på denne
bakgrunn Justis- og beredskapsdepartementet i brev i
juni 2013 om å følge opp saken, eventuelt ved å ta
kontakt med amerikanske myndigheter.»
Departementet svarte at det kunne være flere legitime årsaker til at det befant seg opplysninger om
nordmenn i den amerikanske databasen, og at det
derfor ikke fant grunn til å ta dette opp med amerikanske myndigheter. EOS-utvalget anmodet deretter
departementet på nytt om å gjøre dette, hvorpå departementet meldte at det likevel ville ta kontakt med
amerikanske myndigheter på hensiktsmessig måte,
med sikte på å få belyst saken best mulig. Av EOSutvalgets årsmelding for 2014 fremgår det at Justisog beredskapsdepartementet ved flere anledninger i
2014 og 2015 ba amerikanske myndigheter om å
751.

EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 23–24.
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redegjøre for registreringene av opplysninger om
norske personer og personer med norsk tilknytning i
den aktuelle databasen, uten å få svar.752 Departementet opplyste at det ville fortsette å følge opp
saken, og EOS-utvalget understreket betydningen av
dette.
Etter Evalueringsutvalgets syn er det riktig av
EOS-utvalget å orientere departementet dersom
utvalget avdekker at andre lands myndigheter har
overvåket eller samlet informasjon om enkeltpersoner i Norge, uten at norske tjenester er involvert eller
informert. Det bør imidlertid primært være opp til de
politiske myndighetene å bestemme hvorvidt det
andre landets myndigheter skal konfronteres med
funnene. Som Justis- og beredskapsdepartementet
påpekte, kan det være legitime årsaker til at andre
land registrerer opplysninger om personer i Norge.
Evalueringsutvalget viser også til at EOS-kontrollovens forarbeider forutsetter at EOS-utvalgets
kontroll ikke bør bli så inngripende at departementenes styringsmulighet og ansvar svekkes vesentlig,753
og at forholdet til andre stater og den praktiske
utøvelsen av utenrikspolitikken først og fremst er tillagt regjeringen å vurdere.754
Derimot følger det av det folkerettslige prinsippet
om staters suverenitet at andre lands myndigheter
ikke kan drive informasjonsinnhenting som fordrer
fysiske tiltak på norsk territorium, uten samtykke og
bistand fra norske myndigheter. For eksempel kan
representanter for andre lands myndigheter verken
montere teknisk overvåkingsutstyr på norsk territorium eller bruke teknologisk utstyr til å hacke eller på
annen ulovlig måte skaffe seg tilgang til informasjon
lagret i Norge. Dette vil i tilfelle kunne utgjøre spionasje eller ulovlig etterretningsvirksomhet etter straffeloven og sikkerhetsloven.
Beskyttelse mot og kontroll av andre lands eventuelle bruk av informasjonsinnhentingsmetoder som
fordrer fysiske tiltak på norsk territorium uten at
dette skjer i samarbeid med norske myndigheter, vil i
utgangspunktet være kontraetterretningsvirksomhet.
Dette er en oppgave for EOS-tjenestene, og da særlig
PST, NSM og FSA. EOS-utvalgets driver i og for seg
en legalitetskontroll med at tjenestenes kontraetterretningsvirksomhet holdes innenfor gjeldende regelverk, mens spørsmålet om denne virksomheten er
effektiv og i tilstrekkelig grad beskytter norske bor752.
753.
754.

EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 18–19.
NOU 1994:4 side 34.
Se Innst. S. nr. 232 (1998–1999) side 6, der kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av EOSutvalgets årsmelding 1998 og utvalgets omtale av den såkalte Lamark-saken, uttalte at regjeringens forhold til andre stater først og fremst er tillagt regjeringen å vurdere. Se også
Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen i Norge (2006), side 301
og side 307–308.
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gere mot andre lands overvåking, faller i dag utenfor
utvalgets kontrollområde.
EOS-utvalget har siden 2000 likevel flere ganger
tatt opp spørsmål som berører utenlandsk etterretningsvirksomhet i Norge. I årsmeldingen for 2003
uttalte utvalget følgende om utvalgets kontrolloppgave og kontrollområde i slike tilfelle, i forbindelse
med den såkalte Risør-saken:755

Utsagnet innebærer en presisering av hva EOSutvalget anser som sin oppgave ved mistanker om at
andre land driver ulovlig etterretningsvirksomhet i
Norge, nemlig å kartlegge om norske tjenester har
hatt kunnskap om virksomheten, og om den har
håndtert kunnskapen på lovmessig måte. I den
aktuelle saken gjorde graderingen av informasjonen
at utvalget ikke kunne si så mye om resultatet av
undersøkelsene, men det bemerket på generelt grunnlag at PST ga inntrykk av å være bevisst på kravet om
nasjonal kontroll og hva det innebærer, også i relasjon til eventuell aktivitet utøvd av samarbeidende
tjenester.756 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
omtalte ikke EOS-utvalgets kontrollfunksjon i slike
saker konkret, men sluttet seg til EOS-utvalgets
påpekninger og var tilfreds med at utvalget anser at
PST ivaretar kravet om nasjonal kontroll.757
I 2000 og 2001 omtalte EOS-utvalget også utvalgets undersøkelser av det såkalte Echelon-samarbeidet, «et påstått kommunikasjonsavlyttingssystem i
bred skala mellom flere vestlige etterretningstjenester som hevdes å bryte med de rettslige rammer som
er lagt for tjenestene i nasjonal lovgivning og direktiver».758 Utvalget stilte blant annet spørsmål til
daværende Forsvarets Overkommando/Etterretningsstaben (FO/E) som opplyste at tjenesten verken
deltok i eller hadde kjennskap til et slikt system.
I 2011 undersøkte EOS-utvalget enkelte sider av
påstander som ble fremsatt i media om at gruppen

Surveillance Detection Unit (SDU) skal ha drevet
overvåking og registrering av norske borgere i Norge
på vegne av den amerikanske ambassaden i Oslo.759 I
omtalen av utvalgets kontrolloppgave i saker som
berører fremmede staters virksomhet på norsk jord,
viste utvalget til uttalelsen i årsmeldingen fra 2003.
Videre kritiserte utvalget PST for at verken Justis- og
politidepartementet eller utvalget ble orientert om
tjenestens kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den
amerikanske ambassaden i Oslo. Kontroll- og konstitusjonskomiteen la utvalgets forståelse av kontrolloppgaven til grunn for behandlingen av saken.760 I sitt
innlegg i Stortinget uttalte komiteleder Anders
Anundsen at komiteen «støttet opp om EOS-utvalgets forståelse av eget mandat, slik at det også inkluderer kartlegging og undersøkelser knyttet til om det
er pågått fremmed etterretningsvirksomhet på norsk
jord som også norsk sikkerhetstjeneste har godkjent
eller vært kjent med».761 Videre uttalte han at utvalget
naturligvis også kan undersøke hvordan de norske
tjenestene har håndtert situasjonen og informert
overordnet myndighet.
Av EOS-utvalgets årsmelding for 2013 fremgår
det at utvalget, som følge av opplysninger om amerikanske myndigheters overvåking i utlandet, stilte
spørsmål til NSM om hvordan direktoratet eventuelt
arbeider med bevisstgjøring av norske institusjoner
mv. knyttet til informasjon som gjøres tilgjengelig på
Internett og sikker nettbruk mv., samt hva direktoratet eventuelt vil foreta seg for å finne ut hvilke norske
institusjoner mv. som bruker dataprogrammer som
utenlandsk etterretning kan ha plantet svakheter i.762
Utvalgets forespørsel var ikke besvart da årsmeldingen ble skrevet. Temaet for utvalgets spørsmål til
NSM i denne forbindelse synes å være av en noe
annen karakter enn i de sakene som er beskrevet
ovenfor. De adresserer norske myndigheters tiltak for
å beskytte mot andre lands etterretningsvirksomhet
og er ikke egnet til å «klarlegge om det har pågått slik
virksomhet som norsk sikkerhetstjeneste har vært
kjent med og eventuelt har godkjent», se uttalelsen
fra 2003.
Av årsmeldingen for 2014 fremgår det at EOSutvalget hadde stilt PST spørsmål blant annet om
hvorvidt en samarbeidende tjenestes eventuelle kildeføring/HUMINT-virksomhet på norsk territorium
var rapportert til og godkjent av PST.763 PST informerte om at tjenesten hadde et godt samarbeid med
den utenlandske tjenesten i saken, og at den ikke
hadde grunn til å tro at den utenlandske tjenesten

755.

759.

«Utvalget har også sett på pressespekulasjonene
om amerikansk vervingsvirksomhet og etterretningsvirksomhet mot eksil-irakere i Norge forut for Irakkrigen. Fremmed etterretningsvirksomhet mv. skal
være undergitt nasjonal kontroll også når det dreier
seg om allierte land. Uautorisert fremmed etterretningsvirksomhet mv. berører suverenitetsspørsmål,
og kan ha konsekvenser for den enkeltes rettsbeskyttelse. Ut fra kontrolloppgaven vil utvalgets mandat i
en slik sammenheng være å klarlegge om det har pågått slik virksomhet som norsk sikkerhetstjeneste har
vært kjent med og eventuelt har godkjent, og å se på
hvordan tjenesten i tilfellet har håndtert situasjonen
og informert overordnet myndighet.»

756.
757.

758.

EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 8.
EOS-utvalgets årsmelding 2012 side 9.
Innst. S. nr. 217 (2003–2004) side 5. EOS-utvalgets kontrollfunksjon var ikke tema da saken ble debattert i Stortinget, se stortingsforhandlingene 7. juni 2003 side 2999–3001.
EOS-utvalgets årsmelding 2000 side 7; EOS-utvalgets årsmelding 2001 side 14.
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761.
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Særskilt melding til Stortinget om overvåking av norske
borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection
Unit (SDU), Dokument 7:1 S (2010–2011).
Innst. 280 S (2010–2011) side 2.
Referat fra møte i Stortinget 12. april 2011 side 3474.
EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 27.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 15–16.
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hadde benyttet HUMINT-ressurser i Norge. EOSutvalget tok PSTs redegjørelse til orientering, men
bemerket at det er betenkelig dersom den utenlandske samarbeidende tjenesten hadde hatt egeninnsamling eller ført en kilde i Norge, uten at forholdet er
rapportert til PST. Utvalget bemerket at opplysningene i den aktuelle saken ikke utelukket at det kunne
ha vært tilfellet. Videre uttalte EOS-utvalget:764
«På generelt grunnlag la utvalget til grunn at PST
har oppmerksomhet rettet mot utenlandske staters etterretningsaktivitet i Norge. Utvalget pekte på at PST
i tilfeller der samarbeidende tjenester gir PST etterretningsinformasjon om forhold som har foregått på
norsk territorium, bør forsøke å avklare hvordan
utenlandsk samarbeidende tjeneste har tilegnet seg
informasjonen. Dette for å fastslå om innhentingen
har skjedd i strid med forutsetningene om at fremmede staters etterretningsvirksomhet i Norge skal skje
etter godkjenning fra PST.»
Etter Evalueringsutvalgets syn, har EOS-utvalget
med dette etablert hensiktsmessige rammer for kontrollen av om andre land driver overvåking av norske
borgere ved fysiske tiltak på norsk territorium. EOSutvalgets oppgave i slike tilfelle bør være å undersøke
om dette skjer i samarbeid med norske myndigheter,
og eventuelt kontrollere om samarbeidet skjer i tråd
med gjeldende regelverk. Utover dette bør EOSutvalget ikke kontrollere om andre lands myndigheter
driver overvåking av norske borgere på norsk territorium. Dette er i realiteten et spørsmål om effektiviteten av norske myndigheters kontraetterretningsarbeid, og vil i tilfelle innebære at EOS-utvalgets mandat utvides fra å gjelde en ren legalitetskontroll til
også å gjelde kvalitets- eller effektivitetskontroll.
Effektiviteten av norske myndigheters kontraetterretningsarbeid faller derimot innenfor statsrådens konstitusjonelle og parlamentariske ansvar og er gjennom
dette gjenstand for Stortingets kontroll. Om det finnes
andre måter å intensivere kontrollen med effektiviteten av norske myndigheters kontraetterretning på,
anses å ligge utenfor Evalueringsutvalgets mandat, se
brevet 24. februar 2015 til presidentskapet.
41.4. Utviklingen av internasjonalt samarbeid
mellom kontrollorgan
Som EOS-utvalget påpekte i årsmeldingen for
2013, er det en utfordring at internasjonalt samarbeid
mellom EOS-tjenester er grenseoverskridende, mens
kontrollen er nasjonalt begrenset.765 Evalueringsutvalget har undersøkt den mulige utviklingen av internasjonalt samarbeid om demokratisk kontroll av
grenseoverskridende sikkerhets- og etterretningsarbeid. Slikt samarbeid ville kunne styrke ikke bare
muligheten til å kontrollere andre lands myndighe764.
765.
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ters overvåking av norske borgere, men bruken av all
informasjon som utleveres fra norske EOS-tjenester
til samarbeidende tjenester i andre land. Problemstillingen har vært drøftet i Evalueringsutvalgets møter
med EOS-utvalget, under besøkene hos de svenske
og nederlandske kontrollorganene, og i møte med
medlemmer av henholdsvis Veneziakommisjonen og
EUs parlamentarikerforsamling.
I dag foregår det et internasjonalt og europeisk
samarbeid på overordnet nivå, der tilsynsorgan fra
ulike regioner og land kommer sammen og utveksler
erfaringer. Enkelte internasjonale instrumenter og
initiativer adresserer også behovet for nærmere mellomstatlig samarbeid på dette området. For eksempel
har Veneziakommisjonen pekt på at økningen av
samarbeidet mellom nasjonale og utenlandske sikkerhetstjenester i etterkant av 11. september 2001
taler for styrket kontroll.766 Den anførte at nasjonale
systemer for tilsyn med sikkerhetstjenestene er
designet for en tid der hovedbekymringen var knyttet
til politisk misbruk av tjenestene, og har ikke tatt inn
over seg misbruksfaren som er oppstått for eksempel
i forbindelse med internasjonalt samarbeid.767 Kommisjonen har påpekt at dersom både den stat som
utleverer informasjon og den stat som mottar informasjonen nekter kontrollorganet innsyn med henvisning til internasjonalt samarbeid, oppstår et kontrollvakum.768 Også Europaparlamentet har adressert
behovet for styrket kontroll med samarbeidet mellom
nasjonale etterretningstjenester. I 2014 ba parlamentet om etablering av en gruppe for å undersøke anbefalinger for styrket demokratisk tilsyn med slike tjenester og økt tilsynssamarbeid i EU, særlig knyttet til
muligheten for å etablere minimumsstandarder for
tilsyn, herunder hvorvidt tilsynsorgan bør anses som
tredjeparter i forbindelse med tredjepartsregelen eller
prinsippet om avsenders kontroll over informasjon.769 Denne prosessen er ikke avsluttet.
Det internasjonale fokuset på slikt samarbeid har
blitt større etter avsløringene av amerikanske etterretningstjenesters virksomhet i Europa, men initiativene virker fremdeles å være på et tidlig stadium.
EOS-utvalget deltar i flere slike internasjonale
fora, og har opplyst at det følger den internasjonale
debatten om hvordan demokratisk kontroll av internasjonalt sikkerhets- og etterretningsarbeid skal sikres. I tillegg har EOS-utvalget bilateral kontakt med
766.
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Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 64–68.
Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 116.
Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
of the Security Services» (2007) avsnitt 120.
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surveillance programme, surveillance bodies in various
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enkelte land, som Sverige og Nederland, men også
denne kontakten begrenser seg til erfaringsutveksling
og generell kunnskapsdeling, uten at gradert eller
taushetsbelagt informasjon formidles. Videre har
EOS-utvalget tatt initiativ til et nærmere samarbeid
på erfaringsutvekslingsnivå mellom sekretariatene i
de nordiske kontrollorganene. EOS-utvalget har også
samarbeidet nært med Geneva Centre of Democratic
Control of Armed Forces (DCAF), blant annet i forbindelse med publiseringen av bøkene International
Intelligence Cooperation and Accountability i 2011
og Making International Intelligence Cooperation
Accountable i 2015.
I dag er det ingenting som tyder på at ulike lands
kontrollorganer samarbeider om kontroll av bestemte
saker, eller at det utveksles gradert eller sensitiv
informasjon.770 De ulike aktørene Evalueringsutvalget har møtt, har pekt på at samarbeid mellom ulike
lands kontrollorganer i enkeltsaker vil være vanskelig fordi informasjonen i slike saker i all hovedsak er
taushetsbelagt og/eller gradert. Det kan kanskje hevdes at kontrollorganene burde ha samme mulighet
som EOS-tjenestene selv til å dele gradert informasjon. Om dette står det imidlertid følgende i DCAFs
bok Making International Intelligence Cooperation
Accountable:771
«While this logic may appeal, there are two serious shortcomings that render the sharing of classified
information very unlikely. First, information (about
and from intelligence services) accessed by oversight
bodies does not become their information; the information is not theirs to share with foreign oversight
bodies. It is hard to imagine an intelligence service
acceding to a request from its overseer to transmit
classified information to a foreign oversight body.
Second, intelligence services would likely resist any
sharing of classified information with foreign oversight bodies, not least because they have no relationship with these bodies and may not be able to trust
them with information.»
Ifølge denne boken er et mer realistisk alternativ
at ulike lands kontrollorganer kan samarbeide ved
hjelp av gjensidige anmodninger om å kontrollere
bestemte temaer eller spørsmål, og deling av ugradert
informasjon om resultatene av undersøkelsene.772 For
eksempel burde EOS-utvalget kunne be kontrollorganet i et annet land undersøke om informasjon som
er utlevert fra norske EOS-tjenester til det aktuelle
landet er behandlet i tråd med de vilkår som er satt i
forbindelse med utleveringen, eller om informasjon
som er utlevert til norske EOS-tjenester er innhentet
770.
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Se også Born, Leigh, Wills: Making International Intelligence Cooperation Accountable (2015) side 156–157.
Born, Leigh, Wills: Making International Intelligence
Cooperation Accountable (2015) side 157.
Born, Leigh, Wills: Making International Intelligence
Cooperation Accountable (2015) side 157.

på lovlig måte. Funn i slike tilfelle vil eventuelt måtte
rapporteres uten bruk av gradert informasjon.
Veneziakommisjonen har pekt på måter kontrollen med internasjonalt samarbeid mellom tjenester
kan styrkes, for eksempel ved at det settes som vilkår
for mottak og utlevering av informasjon at den gjøres
til gjenstand for slik kontroll som følger av nasjonal
lovgivning. Videre har den foreslått at dersom ett
kontrollorgan ikke får tilgang til informasjonen, så
kan det kreves en bekreftelse fra et tilsvarende kontrollorgan i det andre landet på at informasjonen er
lovmessig innhentet og oppfyller kravene til utlevering mv.773
Også det nederlandske kontrollorganet CTIVD
uttrykte overfor Evalueringsutvalget at de ser muligheter til at konkrete spørsmål bør kunne følges opp
parallelt i ulike land, uten at taushetsplikten behøver
å være noen hindring.
I tråd med disse anbefalingene mener Evalueringsutvalget at EOS-utvalget bør arbeide med kontrollorgan i land som de norske EOS-tjenestene samarbeider med, for å utvikle prosesser der kontrollorganene gjør hverandre oppmerksom på og eventuelt
anmoder hverandre om å undersøke tema av felles
interesse.
42. Bruk av kilder
I Evalueringsutvalgets mandat er utvalget, med
henvisning til kontroll- og konstitusjonskomiteens
uttalelser i Innst. 376 S (2012–2013), bedt om å se
nærmere på om det er «behov for særlige regler om
sivile informanter, herunder hvordan sivile informanter benyttes og hvordan EOS-utvalget kan kontrollere denne bruken».
Problemstillingen er utdypet på følgende måte i
brev 3. juni 2013 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Stortingets presidentskap:
«De hemmelige tjenestenes bruk av sivile informanter er i liten grad behandlet som selvstendig problemstilling i et kontrollperspektiv. Presidentskapet
bes å vurdere hvorvidt det bør utvikles bedre rutiner
for kontroll av – og dermed grunnlag for – hvordan
informanter velges, hva slags sikkerhet som gjelder
for sivile informanter under og etter deres virke, hva
slags kompensasjon de har rett til i arbeid, og hvilke
rettigheter som gjelder for informanter i ettertid.»
Problemstillingen, slik den er formulert i Evalueringsutvalgets mandat, har to deler: (1) om det er
behov for særlige regler om sivile informanter, herunder om hvordan sivile informanter benyttes, og (2)
hvordan EOS-utvalget kan kontrollere denne bruken.
Den første delproblemstillingen fordrer en vurdering av det eksisterende regelverket for tjenestenes
773.

Veneziakommisjonen: «Report on the democratic oversight
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bruk av kilder eller informanter. Dette er en problemstilling som skiller seg fra de øvrige spørsmålene i
Evalueringsutvalgets mandat, ettersom den primært
gjelder regelverk for tjenestenes virksomhet, og ikke
EOS-utvalgets kontroll av denne virksomheten. I det
videre vil det redegjøres kort for denne delen av problemstillingen, og hvorfor Evalueringsutvalget ikke
har behandlet den i sin fulle bredde. Evalueringsutvalget vil i denne forbindelse peke på at det har sett
på kontrollspørsmålene som kjernen i og formålet
med sitt arbeid.
Verken for det alminnelige politiet eller noen av
EOS-tjenestene er det gitt lovregler om bruk av kilder eller informanter. For politiet har det vært vurdert
om slike regler burde gis i lovs form, uten at det har
resultert i ny lovgivning.774Enkelte ulovfestede prinsipper for politiets, herunder PSTs, bruk av kilder og
informanter, følger imidlertid av etablert rettspraksis,
blant annet knyttet til bruk av politiagenter og forbudet mot ulovlig provokasjon.
Evalueringsutvalget har videre fått overlevert
eksisterende internt regelverk om bruk av kilder fra
PST og Etterretningstjenesten. FSA har opplyst til
Evalueringsutvalget at tjenesten ikke fører egne kilder. Heller ikke NSM driver denne typen virksomhet.
Både PST og Etterretningstjenesten bruker begrepet «kilder» heller enn «informanter».
Som kilder regner PST personer som skjult og i
streng fortrolighet rapporterer om virksomheten til
personer og grupper. PSTs interne regelverk om kilder er gradert og kan ikke gjengis i denne rapporten.
Dette regelverket ble blant annet vurdert av EOSutvalget i forbindelse med utvalgets undersøkelser av
PSTs bruk av en bestemt persons virksomhet som
kilde i årene 2002 til 2012.775 Ved avslutningen av
saken ba EOS-utvalget PST om å innlemme ytterligere retningslinjer for tjenestens bruk av kilder som
innhentingsmetode i sitt interne regelverk. I den
etterfølgende innstillingen ga kontroll- og konstitusjonskomiteen blant annet uttrykk for at PST burde
gjennomgå sitt regelverk for vederlag til kilder og
innlemme ytterligere retningslinjer i tjenestens
interne regelverk som angir tjenestens hensyntagen
til eventuelle personlige konsekvenser det har for en
kilde å virke for PST.776Av EOS-utvalgets årsmelding for 2014 fremgår det at PST konkluderte med at
det likevel ikke var hensiktsmessig ytterligere å
detaljregulere hvilke opplysninger som er nødvendi774.
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Se blant annet NOU 1997:15 side 173, Ot.prp. nr. 64 (1998–
1999) side 125 og Innst. O. nr. 3 (1999–2000) kapittel 15.
For vurderinger av spørsmålet om lovfesting av blant annet
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(2004–2005) kapittel 11.2.
Se EOS-utvalgets særskilte melding om undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian
Høibø som kilde.
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ge for kildeføring, fordi dagens systemer og rutiner
anses å fungere tilfredsstillende.777 EOS-utvalget tok
dette til etterretning, og forholdet ble ikke kommentert av kontroll- og konstitusjonskomiteen ved
behandlingen av årsmeldingen.778 EOS-utvalget har
opplyst til Evalueringsutvalget at det er i ferd med å
følge opp spørsmål knyttet til PSTs regelverk om kilder i en bredere undersøkelse.
Etterretningstjenesten definerer menneskelige
kilder på samme måte som NATOs HUMINT doktrine, som skiller mellom en person av interesse (an
individual who has been identified as a potential
source that may have capability, access, motivation
but has not been met; or has been met and is under
evaluation in order to determine whether or not he/
she would be a useful source), en kontakt (a registered individual who willingly provides information
of intelligence value to a trained contact handler) og
en agent/kilde (an individual recruited, trained, controlled and employed to obtain and report information by a trained agent handler). Kildeføring i Etterretningstjenesten skjer innenfor rammen av lov om
Etterretningstjenesten, personopplysningsloven og
interne sikkerhetsgraderte bestemmelser om kildeføring.
I forbindelse med EOS-utvalgets undersøkelser
av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten, ba utvalget tjenesten om å utarbeide
internt regelverk for bruken av kilder som innhentingsmetode, herunder å vurdere behovet for et klarere hjemmelsgrunnlag for behandling av opplysninger om kilders nærstående.779 I samme sak ble det
opplyst at Etterretningstjenesten ville utarbeide
skriftlige retningslinjer for den praktiske håndteringen av kildeopplysninger. I etterkant av saken
uttrykte Etterretningstjenesten i et brev til Forsvarsdepartementet at det i utgangspunktet ikke så behov
for å klargjøre gjeldende rett på dette punkt.780 Siden
EOS-utvalgets syn har skapt tvil og usikkerhet om
tolkningen, mente tjenesten at det likevel er nødvendig å få gjeldende rettstilstand avklart fra Forsvarsdepartementets side. Forsvarsdepartementet konkluderte med at e-loven § 4 annet ledd gir tilstrekkelig
klar hjemmel for å behandle sensitive personopplysninger av tredjepersoner knyttet til kildebruk.781
EOS-utvalget tok departementets konklusjon til orientering, og uttalte at det ville fortsette å kontrollere
tjenestens behandling av sensitive personopplysninger om kilders nærstående og andre tredjepersoner,
777.
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der dette finnes nødvendig, herunder å påpeke eventuelle uklarheter med tanke på hjemmelsgrunnlaget.
Evalueringsutvalget har ikke grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere regelverk på dette området annerledes enn EOS-utvalget, verken når det gjelder PSTs eller Etterretningstjenestens regelverk.
Evalueringsutvalget har ikke, innenfor rammene av
sitt arbeid, kunnet opparbeide seg den brede og
grunnleggende innsikten i og forståelsen for disse tjenestenes virksomhet som EOS-utvalget har. Evalueringsutvalget viser derfor til EOS-utvalgets konklusjon i saken om Etterretningstjenestens regelverk om
kilder, og den videre undersøkelsen av PSTs regelverk på dette området, og har ikke konkludert i spørsmålet om det er behov for særlige regler om sivile
informanter, herunder hvordan sivile informanter
benyttes.
I tråd med delproblemstilling to, slik denne er
skissert ovenfor, har Evalueringsutvalget imidlertid
vurdert hvordan EOS-utvalget har kontrollert tjenestenes behandling av kilder, og om EOS-utvalgets
kontroll er tilstrekkelig.
Evalueringsutvalgets gjennomgang av EOSutvalgets årsmeldinger viser at utvalget i noen grad
har kontrollert PSTs bruk av kilder.782 EOS-utvalgets
undersøkelser synes i hovedsak å være resultat av
konkrete saker som er tatt opp på bakgrunn av mediaomtale eller klagesaker, og ikke på bakgrunn av systematisk kontroll med tjenestenes virksomhet. En del
av disse undersøkelsene er nærmere omtalt i kapittel
27.2 om ivaretakelse av individuelle rettigheter.
I 2013 iverksatte EOS-utvalget undersøkelser av
en bestemt persons virksomhet som kilde for PST i
årene 2002 til 2012, på bakgrunn av påstander fremsatt i NRK Brennpunkts program «Infiltratøren».783
Utvalget undersøkte PSTs arkiver og registre, herunder arbeidsregisteret (SMART) og registeret for
materiale fra kildeføring (KildeSys). Videre gjennomførte utvalget samtale med vedkommende kilde
og avhør av 13 tidligere og nåværende tjenestemenn
i PST. Det mottok også en orientering fra ledelsen i
PST. EOS-utvalget fant ikke at PST hadde registrert
opplysninger fra eller på bakgrunn av informasjon
gitt av kilden i strid med forbudet mot registrering
kun på bakgrunn av politisk overbevisning mv. eller
for øvrig i strid med regelverket. Det fant heller ikke
at bruken av vedkommende som kilde hadde noe
ulovlig provokasjonstilsnitt. Utvalget påpekte imidlertid at det må stilles strenge krav til saklighet når
det gjelder registrering av negativ informasjon om
kilder, og ba PST om å gjennomgå den informasjonen som var registrert om vedkommende kilde og
782.
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EOS-utvalgets årsmelding 2013 side 19.
Se EOS-utvalgets særskilte melding om undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian
Høibø som kilde.

slette eventuell informasjon som ikke oppfyller saklighetskravet.
Frem til 2013 hadde EOS-utvalget ikke bedt om
innsyn i eller kontrollert PSTs særskilte system for
behandling av kilder og informanter (KildeSys).
Utvalget hadde likevel hatt tilgang til opplysninger
fra kilder av overvåkingsmessig verdi, ettersom
denne føres i tjenestens arbeidsregister SMART.
Ifølge utvalget unnlot det primært å undersøke KildeSys fordi ingen saker før dette hadde foranlediget slik
kontroll, men også fordi utvalget i sin kontroll, så
vidt mulig, skal «iaktta hensynet til kildevern», jf.
kontrollinstruksen § 5 første ledd annet punktum.784
Som et resultat av den ovennevnte saken besluttet
EOS-utvalget å foreta stikkprøver i KildeSys i 2015,
med særlig fokus på forholdene som ble omtalt i den
særlige meldingen.785
Heller ikke i Etterretningstjenesten synes EOSutvalget hittil å ha hatt noe systematisk fokus på tjenestens behandling av kilder. Dette kan skyldes at
tjenestens behandling av norske kilder er begrenset.
Utvalgets tilbakeholdenhet har også sammenheng
med områdets sensitivitet, og utvalgets plikt til å
iaktta hensynet til kildevern etter EOS-kontrollinstruksen § 5 første ledd annet punktum. Som nevnt
uttalte EOS-utvalget i årsmeldingen for 2014 at det
vil fortsette å kontrollere Etterretningstjenestens
behandling av sensitive personopplysninger om kilders nærstående og andre tredjepersoner, der dette
finnes nødvendig, herunder å påpeke eventuelle
uklarheter med tanke på hjemmelsgrunnlaget.786
Utvalget opplyste også at Etterretningstjenesten har
lagt til rette for at utvalget kan føre en slik kontroll
når som helst, uten at tjenesten først må fjerne informasjon som kan identifisere kildene, og at dette gjør
kontrollarbeidet enklere.
Evalueringsutvalget legger til grunn at det er
behov for kontroll med EOS-tjenestenes bruk av kilder. I forhold til det alminnelige politiet, er det lagt til
grunn at bruk av kilder reiser politifaglige, juridiske
og etiske spørsmål, blant annet om betingelsene som
ligger til grunn for samarbeidet.787 Mange av de
samme problemstillingene vil gjøre seg gjeldende i
forbindelse med EOS-tjenestenes bruk av kilder. De
juridiske spørsmålene knytter seg til om det regelverket som gjelder for EOS-tjenestenes behandling av
kilder og informanter er overholdt, jf. ovenfor.
Regelverket bygger blant annet på at det å opptre som
kilde for en tjeneste kan innebære en personlig risiko
for kilden, og legge sterke føringer på vedkommendes liv, for eksempel ved at kilden oppsøker eller blir
784.

785.
786.
787.

EOS-utvalgets særskilte melding om undersøkelse av påstander om politisk overvåking og bruk av Christian Høibø
som kilde side 5.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 23.
EOS-utvalgets årsmelding 2014 side 23.
Rachlew, Asbjørn: Politi og informanter side 2.

Dokument 16 – 2015–2016
værende i bestemte miljø lenger enn den ellers ville
vært. Regelverket er også ment å sikre kvaliteten og
påliteligheten i den informasjonen som samles inn,
og derved hindre at informasjonen fører til mistanke
mot eller får konsekvenser for andre på feilaktig
grunnlag. Regelverket stiller, som nevnt, materielle
krav til grunnlag for og fremgangsmåte ved etablering av kildeforhold, innhenting av informasjon fra
kilden og behandling av denne informasjonen. I tillegg stilles prosessuelle krav til notoritet og godkjenning mv. som blant annet er ment å sikre at de materielle kravene overholdes. Overholdelse av disse kravene vil være et naturlig fokus for EOS-utvalgets
kontroll. Etter Evalueringsutvalgets syn er det som
den klare hovedregel ikke behov for at EOS-utvalget
får kjennskap til kilders identitet, men kontrollbehovet knytter seg både til informasjon om tjenestenes
behandling av kilder og informasjon fra kildene.
Kontrollbehovet vil særlig gjelde PSTs kildeføring, ettersom det må antas at denne i større grad
angår norske innbyggere, både ved at kildene oftest
vil være norske og at den informasjonen som samles
inn vil gjelde nordmenn. Det er imidlertid også et
visst kontrollbehov knyttet til Etterretningstjenestens
bruk av kilder.
I dag synes det å være godt tilrettelagt for EOSutvalgets kontroll med Etterretningstjenestens bruk
av kilder. Etterretningstjenesten har sørget for at
utvalget kan få full tilgang til informasjon fra og om
kilder, med de unntak som er beskrevet i kapittel 37
om Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon. EOS-utvalget får ikke kjennskap til kildenes
identitet, men systemet er organisert slik at kildene
anonymiseres automatisk.
I PST er EOS-utvalgets tilgang til informasjon om
tjenestens kildeføring begrenset. Tjenesten har hittil
ikke gitt utvalget direkte tilgang til kilderegisteret
KildeSys, ettersom det ikke inneholder noen mulighet for automatisk anonymisering. PST har opplyst at
det ikke er allment kjent internt i PST hvordan kilder
rekrutteres, herunder bakgrunnen for valget. Tilgangskontrollen til KildeSys er også strengt regulert
internt i tjenesten. Med unntak av sjef PST og assisterende sjef PST er det kun ansatte som arbeider med
kilder som har slik tilgang, og tilgangen er igjen
sterkt begrenset innad i denne gruppen. Når det gjelder informasjon fra KildeSys, må utvalget etterspørre
den fra PST eller få bistand til søk fra tjenestens
ansatte.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør EOS-utvalget
få tilgang til informasjonen om PSTs kildeføring, slik
den fremgår av KildeSys.
Evalueringsutvalget mener at retten til innsyn i
EOS-tjenestenes arkiver, registre og systemer er en
forutsetning for en grundig demokratisk kontroll med
reell mulighet til å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter og samfunnsmessige interesser. Dette
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tilsier at EOS-utvalget som den klare hovedregel må
ha en ubetinget rett til innsyn i EOS-tjenestenes virksomhet. Eventuelle unntak krever en tungtveiende
begrunnelse.
Evalueringsutvalget anerkjenner at EOS-tjenestene, for å kunne ivareta sine oppgaver, har reelle
behov for å beskytte informasjon, og at skadepotensialet ved lekkasje av visse typer informasjon er spesielt stort.
PSTs begrunnelse for ønsket om å holde informasjon som kan avsløre identiteten til tjenestens kilder
utenfor EOS-utvalgets innsyn er på generelt grunnlag
knyttet til faren for at kilder vil slutte å dele informasjon med tjenesten dersom den ikke kan gi kildene et
ubetinget løfte om anonymitet. I det enkelte tilfelle
kan det også være grunn til å frykte for kildens liv og
sikkerhet dersom informasjonen kommer ut. I tillegg
har PST gitt uttrykk for at metoden er avhengig av et
detaljert informasjonsbilde, og det kan være utfordrende for tjenesten å klare å beskytte en kildes identitet i et slikt detaljert informasjonsbilde. Selv om kildens navn ikke fremkommer, viser PST til at bakveisidentifisering alltid vil være mulig fordi informasjonsbildet inneholder beskrivelse av andre identifiserende elementer. PSTs argumentasjon bygger ikke
på en konkret antakelse om at EOS-utvalget vil bryte
taushetsplikten, men på en generell bekymring for
økt risiko for informasjonsspredning dersom EOSutvalget gis innsyn. Tjenesten har ikke funnet å
kunne tilrettelegge systemene slik at EOS-utvalget
kan få tilgang til informasjon om tjenestens kilder,
uten å få kjennskap til deres identiteter.
Evalueringsutvalgets syn på slik argumentasjon
er utdypet i forbindelse med utvalgets vurdering av
om Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon bør unntas fra EOS-utvalgets innsyn. Evalueringsutvalget mener at en objektiv risikovurdering av
at faren for lekkasjer øker, ikke er tilstrekkelig til å
nekte EOS-utvalget innsyn i kontrollrelevant informasjon. Utvalget er underlagt streng lovbestemt taushetsplikt, har strenge rutiner for behandling av informasjon og siden opprettelsen i 1996 har EOS-utvalget aldri vært anklaget for å ha lekket gradert informasjon. Utvalget har også en sterk interesse i å opprettholde et godt og tillitsfullt forhold til EOStjenestene for på best mulig måte å kunne ivareta
kontrolloppgavene.
EOS-utvalgets innsyn i Etterretningstjenestens
informasjon om og fra kilder tilsier at det bør være
både praktisk mulig og forsvarlig å gi EOS-utvalget
innsyn i slik informasjon, også i PST. Evalueringsutvalget mener derfor at PST bør tilrettelegge for at
EOS-utvalget får fritt innsyn i informasjon om tjenestens kilder. Systemet som er tatt i bruk i Etterretningstjenesten viser at det er mulig å anonymisere
identitetsavslørende opplysninger automatisk.

Dokument 16 – 2015–2016

186

VII Forslag til lov- og instruksendringer
43.

Forslag om opphevelse av EOS-kontrollinstruksen

Evalueringsutvalget har foreslått at EOS-kontrollinstruksen oppheves, og at instruksens bestemmelser integreres i EOS-kontrolloven. Begrunnelsen
for forslaget fremgår av kapittel 39 om regelverk. Et
forslag til hvordan dette kan gjøres følger nedenfor i
kapittel 44 om forslag til endringer i EOS-kontrolloven og merknader til disse. Her omtales bare de
av Evalueringsutvalgets forslag som har ført til forslag om endringer i lovteksten. For mer om andre forslag og vurderinger vises det til de øvrige kapitlene i
rapporten.
Evalueringsutvalget forutsetter at utkastet til lovtekst i kapittelet nedenfor vil måtte gjøres til gjenstand for videre bearbeidelse i den videre lovgivningsprosessen.
44.

Forslag til endringer i EOS-kontrolloven og
merknader til disse
EOS-kontrolloven skal lyde:

§ 1 Kontrollområdet
Stortinget velger et utvalg til å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som
utføres av den offentlige forvaltning eller under styring av eller på oppdrag fra denne. Kontrollen utføres
innenfor rammene av bestemmelsene i §§ 4 og 5.
Kontrollen omfatter ikke overordnet påtalemyndighet.
Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder
ikke for utvalgets virksomhet. Unntatt herfra er forvaltningslovens regler om ugildhet.
Stortinget kan gi instruks om virksomheten til
kontrollutvalget innen rammen av denne lov og fastsetter bestemmelser om dets sammensetning, funksjonsperiode og sekretariat.
Innenfor rammen av denne lov utfører utvalget
sitt verv selvstendig og uavhengig av Stortinget.
Stortinget kan likevel ved stortingsvedtak pålegge
utvalget å foreta nærmere definerte undersøkelser
innenfor utvalgets kontrollmandat, og under iakttakelse av de regler og innen de rammer som for øvrig
ligger til grunn for utvalgets virksomhet.
Merknader:
Nåværende § 1 foreslås delt i to bestemmelser om
henholdsvis Kontrollområdet og Kontrollutvalget, se
forslag til § 3 nedenfor.
Forslaget til bestemmelse om kontrollområdet
etablerer de sentrale rammene for EOS-utvalgets
kontrollvirksomhet. Som en presisering av disse rammene foreslås det inntatt en henvisning til bestem-

melsene i §§ 4 og 5 om Kontrollutvalgets oppgaver
og Inspeksjoner, som regulerer andre mulige
begrensninger i kontrollområdet. Dette vil blant
annet tydeliggjøre at EOS-utvalgets kontroll ikke
skal omfatte det alminnelige politiets overvåkingsmessige virksomhet som ikke utgjør bistand til PST,
med mindre lovens formål tilsier det.
Selv om EOS-kontrollinstruksen foreslås opphevet, anbefaler Evalueringsutvalget at Stortingets
adgang til å gi instruks om kontrollutvalgets virksomhet opprettholdes, slik at instruks kan gis ved
behov. Utover dette innebærer forslaget til § 1 ingen
materielle endringer, med unntak av at henvisningen
til EOS-kontrollinstruksen i siste ledd første punktum er fjernet.
§ 2. Formål
Formålet med kontrollen er:
1. å klarlegge om og forebygge at noens rettigheter
krenkes, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter
forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
2. å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnets interesser,
3. å påse at virksomheten holdes innen rammen av
lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett.
Utvalget skal iaktta hensynet til rikets sikkerhet
og forholdet til fremmede makter. Kontrollen bør
innrettes slik at den er til minst mulig ulempe for tjenestenes løpende virksomhet.
Formålet er rent kontrollerende. Utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll. Utvalget kan
ikke instruere de kontrollerte organer eller nyttes av
disse til konsultasjoner. Utvalget kan likevel kreve
innsyn i og uttale seg om løpende saker.
Merknader:
Evalueringsutvalgets syn på og forslag til endringer i bestemmelsen om kontrollformålene er nærmere omtalt i kapittel 33.
Evalueringsutvalget foreslår for det første at
begrepet «urett» i § 2 første ledd nr. 1. erstattes av
den mer moderne og forståelige betegnelsen «krenkelser av noens rettigheter». Forslaget er ikke ment å
endre dagens forståelse av bestemmelsen. Det signaliserer likevel at kontrollformålet omfatter mer enn
den «rettssikkerhetskontrollen» departementet pekte
på ved vedtakelsen av loven, og omfatter også kontroll med at materielle krav på grunnleggende friheter
som personvern og ytringsfrihet overholdes. På
samme måte som dagens bestemmelse, vil kontrollformålet omfatte rettigheter tilhørende både enkeltmennesker og juridiske personer eller organisasjoner.
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Evalueringsutvalget har fått flere tilbakemeldinger om at begrepet «samfunnslivet» i § 2 første ledd
nr. 2 oppfattes som uklart. Utvalget foreslår derfor at
begrepet erstattes med betegnelsen «samfunnets
interesser». Heller ikke dette er ment å innebære
noen realitetsendring, men bidra til å klargjøre at
EOS-utvalget kan påtale virksomhet som ikke krenker individuelle rettigheter som omhandlet i § 2 første ledd nr. 1, men som likevel skader kollektive,
samfunnsmessige interesser som for eksempel
ytrings-, forsamlings- og religionsfrihet. EOS-utvalget skal imidlertid, i slike tilfelle, bare påtale «utilbørlig» skade.
I § 2 annet ledd annet punktum er instruksens
bestemmelse om at kontrollen bør innrettes slik at
den er til minst mulig ulempe for tjenestenes løpende
virksomhet, foreslått inntatt. Pålegget har naturlig tilknytning til EOS-utvalgets plikt etter annet ledd første punktum til å iaktta hensynet til rikets sikkerhet
og forholdet til fremmede makter. Det har også tilknytning til instruksens bestemmelser om at utvalget
ikke skal søke et mer omfattende innsyn i graderte
opplysninger enn det som er nødvendig ut fra kontrollformålene, og så vidt mulig iaktta hensynet til
kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet. Disse bestemmelsene er imidlertid foreslått inntatt i loven § 6 om innsynsrett.
I § 2 siste ledd er samtlige bestemmelser med tilknytning til prinsippet om etterfølgende kontroll
foreslått samlet. Dette innebærer at instruksens
bestemmelser om at utvalget skal følge prinsippet om
etterfølgende kontroll, men likevel kan kreve innsyn
i og uttale seg om løpende saker, er foreslått inntatt.
§ 3. Kontrollutvalget
Utvalget skal ha syv medlemmer medregnet leder
og nestleder, alle valgt av Stortinget, etter innstilling
fra Stortingets presidentskap, for et tidsrom av inntil
fem år og maksimum ti år. Det bør unngås at flere
enn fire medlemmer skiftes ut samtidig. Personer
som tidligere har virket i tjenestene, kan ikke velges
som utvalgsmedlemmer.
Godtgjørelse til utvalgets medlemmer fastsettes
av Stortingets presidentskap.
Merknader:
Forslaget til ny § 3 består i hovedsak av bestemmelsen fra den någjeldende instruksen om EOSutvalgets oppnevning og sammensetning.
Evalueringsutvalget har imidlertid foreslått å innføre en regel om at EOS-utvalgets medlemmer ikke
bør kunne oppnevnes for lenger enn ti år, se kapittel
37.5 om adgangen til gjenoppnevnelse for mer om
dette.
Videre har Evalueringsutvalget foreslått at forutsetningen om at nåværende og tidligere ansatte i tjenestene ikke kan velges som utvalgsmedlemmer,
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som også ble lagt til grunn ved EOS-kontrollovens
vedtakelse, inntas i loven, se kapittel 37.3 om sammensetningen av utvalget for mer om dette. Dette
anses som en viktig presisering for å signalisere
utvalgets uavhengighet, og fordi Evalueringsutvalget
foreslår en endring i praksis ved at tidligere ansatte i
tjenestene i fremtiden bør kunne antas som bistandspersoner, se kapittel 37.9. om bruk av bistandspersoner, samt merknader til § 18. Med tjenestene menes i
denne sammenheng tjenester som omfattes av regelmessige inspeksjoner i henhold til § 5.
§ 4. Kontrollutvalgets oppgaver
Utvalget skal gjennomføre regelmessige inspeksjoner av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves i den sivile og militære forvaltning i henhold til § 5.
Utvalget mottar klager fra enkeltpersoner og
organisasjoner. Når en klage mottas, avgjør utvalget
om klagen gir grunn til behandling, og foretar i så
fall de undersøkelser som klagen tilsier.
Av eget tiltak skal utvalget ta opp alle saker og
forhold som det ut fra formålet finner riktig å
behandle, og særlig slike som har vært gjenstand for
offentlig kritikk. Med forhold menes også regelverk,
direktiver og praksis.
Utvalgets undersøkelser kan gå ut over de rammer som følger av § 1 første ledd, jf. § 4 når det tjener
til å klarlegge saker eller forhold som det undersøker
i kraft av sitt mandat.
Kontrolloppgaven omfatter ikke virksomhet som
angår personer som ikke er bosatt i riket og organisasjoner som ikke har tilhold her, eller som angår
utlendinger hvis opphold er knyttet til tjeneste for
fremmed stat. Utvalget kan likevel utøve kontroll i tilfeller som her nevnt når særlige grunner tilsier det.
Det departement Kongen bestemmer kan helt
eller i deler suspendere kontrollen under krise og
krig inntil Stortinget bestemmer annet. Ved slik suspensjon skal Stortinget straks underrettes.
Merknader:
Bestemmelsen i § 4 angir EOS-utvalgets oppgaver, blant annet de kontrollformer utvalget skal
benytte seg av. I første ledd har Evalueringsutvalget
foreslått å bytte ut betegnelsen «tilsyn» med betegnelsen «inspeksjoner». Endringen er i tråd med EOSutvalgets egen begrepsbruk, og betegnelsen refererer
til EOS-utvalgets besøk hos organer som utøver
EOS-tjeneste, som er nærmere regulert i § 5.
I annet ledd har Evalueringsutvalget foreslått en
oppmykning av EOS-utvalgets plikt til å gjøre undersøkelser i behandlingen av klagesaker. Begrunnelsen
for forslaget er utdypet i kapittel 35.4 om krav til
behandling av klagesaker. Forslaget er ikke primært
ment å heve EOS-utvalgets terskel for å undersøke
klagesaker i dag, men å gi utvalget et mer fleksibelt
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grunnlag til å avvise klager dersom antallet klagesaker utvalget mottar skulle øke voldsomt. Sivilombudsmannen har en lignende hjemmel til å avvise
klager etter eget skjønn i ombudsmannsloven § 6
siste ledd.
I nytt femte ledd er bestemmelsene i gjeldende
instruks om begrensning i kontrolloppgaven overfor
personer som ikke er bosatt i riket og organisasjoner
som ikke har tilhold her, eller utlendinger hvis opphold er knyttet til tjeneste for fremmed stat, foreslått
inntatt. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer,
men betydningen av avgrensningen og forholdet til
Norges menneskerettslige forpliktelser er drøftet i
kapittel 32.4 om kontrollen overfor personer som
ikke er bosatt i riket mv.
Avslutningsvis er bestemmelsen i gjeldende
instruks om suspensjon av kontrollen under krise og
krig foreslått inntatt.

e)

f)

g)
h)

hetsavdeling med innføring i den løpende
virksomheten og slik besiktigelse som finnes
nødvendig.
årlig inspeksjon av Etterretningsbataljonen
og Forsvarets spesialstyrker med innføring i
den løpende virksomheten og slik besiktigelse
som finnes nødvendig.
årlig inspeksjon av PST-enhetene i minst to
politidistrikter og av minst én av Etterretningstjenestens stasjoner eller etterretnings-/
sikkerhetstjeneste ved militære staber og avdelinger.
inspeksjon av eget tiltak av det øvrige politi
og andre organer eller institusjoner som bistår Politiets sikkerhetstjeneste.
for øvrig slik inspeksjon som lovens formål
tilsier.

§ 5. Inspeksjoner

Merknader:

1. Inspeksjonene skal omfatte kontroll med at virksomhetene holdes innen rammen av tjenestenes
fastlagte oppgaver. Videre skal kontrollen omfatte tjenestenes tekniske virksomhet, herunder
overvåking og innhenting av informasjon, og behandling av personopplysninger. Ved inspeksjonene skal utvalget påse at samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom tjenestene og med
innenlandske og utenlandske samarbeidspartnere holdes innen rammen av de tjenstlige behov og
gjeldende regelverk.
For Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling gjelder kontrollen
myndighetenes utøvelse av annen sikkerhetstjeneste enn personellsikkerhetstjeneste.
For Politiets sikkerhetstjeneste omfatter kontrollen også tjenestens behandling av forebyggende saker og etterforskningssaker, dens bruk
av skjulte tvangsmidler og andre skjulte metoder
for informasjonsinnhenting.
Inspeksjonsvirksomheten skal skje innen
rammen av formålet i lovens § 2.
2. Tilsynsvirksomheten skal minst omfatte:
a) halvårlige inspeksjoner av Etterretningstjenesten sentralt med innføring i den løpende
virksomheten og slik besiktigelse som finnes
nødvendig.
b) halvårlige inspeksjoner av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med innføring i den løpende
virksomheten og slik besiktigelse som finnes
nødvendig.
c) fire inspeksjoner årlig av Den sentrale enhet
i Politiets sikkerhetstjeneste med innføring i
den løpende virksomheten og slik besiktigelse
som finnes nødvendig.
d) halvårlige inspeksjoner av Forsvarets sikker-

Utgangspunktet for forslaget til ny § 5 er gjeldende instruks § 11. Som redegjort for ovenfor, er
betegnelsen «tilsyn» foreslått erstattet av begrepet
«inspeksjoner», uten at dette innebærer noen realitetsendring.
Slik Evalueringsutvalget har skrevet denne
bestemmelsen, representerer forslaget til ny § 5 nr. 1
en sammenskrivning og forenkling av gjeldende
instruks § 11 nr. 1. I § 5 nr. 1 første ledd foreslår Evalueringsutvalget å innta en samlet beskrivelse av hva
inspeksjonene skal omfatte, og denne beskrivelsen
gjelder for samtlige tjenester som er underlagt EOSutvalgets kontroll.
Forslagene til endringer i innretningen av inspeksjonene i tjenestene tar sikte på å bringe lovteksten i
samsvar med dagens kontrollbehov og praksis. De er
nærmere begrunnet i kapittel 34 om kontrolloppgavene.
Dagens kontrollregime og relevante utviklingstrekk tilsier at beskrivelsen av kontrolloppgavene
utvides for samtlige tjenester slik at kontrollen
omfatter at «virksomhetene holdes innen rammen av
tjenestenes fastlagte oppgaver», «tjenestenes tekniske virksomhet, herunder overvåking og innhenting av informasjon, og behandling av personopplysninger» og at «samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom tjenestene og med innenlandske og
utenlandske samarbeidspartnere holdes innen rammen av de tjenstlige behov og gjeldende regelverk».
Overfor NSM og FSA foreslår Evalueringsutvalget at det inntas i § 5 nr. 1 annet ledd at EOS-utvalget
ikke lenger skal føre kontroll med myndighetenes
behandling av sikkerhetsklareringssaker, se kapittel
32.2 om sikkerhetsklareringssaker som en del av
kontrollområdet for mer om dette. Forslaget er foreslått implementert ved en spesifisering av at kontrollen skal omfatte «myndighetenes utøvelse av annen
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sikkerhetstjeneste enn personellsikkerhetstjeneste».
FSAs navn er videre foreslått oppdatert.
Overfor PST foreslår Evalueringsutvalget at det i
§ 5 nr. 1 tredje ledd presiseres at kontrollen også
omfatter «tjenestens behandling av forebyggende
saker og etterforskningssaker, dens bruk av skjulte
tvangsmidler og andre skjulte metoder for informasjonsinnhenting». Evalueringsutvalget forslag innebærer at «andre metoder for skjult informasjonsinnhenting» nevnes på lik linje med «skjulte tvangsmidler», slik at denne metodebruken kontrolleres også
utenfor etterforsknings- og forebyggingssaker. Dette
vil for eksempel gjelde PSTs bruk av kilder, informanter og agenter, samt eventuelle andre overvåkings- eller informasjonsinnsamlingsmetoder som
tjenesten får tilgang til i fremtiden.
I § 5 nr. 1 fjerde ledd foreslås det inntatt en generell henvisning til kontrollformålene i lovens § 2.
Forslaget til § 5 nr. 2 innebærer at antallet obligatoriske årlige inspeksjoner senkes fra 23 til 15, og er
ment å gi EOS-utvalget større frihet til å disponere
egne kontrollressurser og kunne gjøre kontrollen mer
målrettet. Begrunnelsen for de enkelte forslagene er
utdypet i kapittel 35.2 om reduksjon av kravene til
antall inspeksjoner. Der fremgår det at EOS-utvalget
bør gjennomføre flere inspeksjoner enn det som følger av minimumskravene, men står friere til å
beslutte hvem som skal inspiseres når, hvor mye tid
som skal brukes på hver inspeksjon og hvordan
inspeksjonene skal innrettes.
§ 6. Innsynsrett m.v.
For å utføre sitt verv, kan utvalget kreve innsyn i
og adgang til forvaltningens arkiver og registre, lokaler, installasjoner og anlegg av enhver art. Like med
forvaltningen regnes virksomhet mv. som eies med
mer enn en halvdel av det offentlige. Utvalgets rett til
innsyn og adgang etter første punktum gjelder tilsvarende overfor virksomheter som bistår ved utførelse
av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
Enhver som tjenestegjør i forvaltningen plikter på
anmodning å tilveiebringe alt materiale, utstyr m.v.
som kan ha betydning for gjennomføring av kontrollen. Andre har samme plikt med hensyn til materiale,
utstyr mv. som de har mottatt fra offentlige organer.
Utvalget skal ikke søke et mer omfattende innsyn
i graderte opplysninger enn det som er nødvendig ut
fra kontrollformålene. Det skal såvidt mulig iaktta
hensynet til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet. Innsyn i særlig sensitiv informasjon
i Etterretningstjenesten skal bare kunne gis utvalgets
leder og nestleder.
Utvalgets beslutninger om hva det skal søke innsyn i og om omfanget og utstrekningen av kontrollen
er bindende for forvaltningen. Mot slike beslutninger
kan det ansvarlige personell på vedkommende tjenestested kreve inntatt begrunnet protest i møtepro-
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tokollen. Etterfølgende protest kan gis av sjefen for
vedkommende tjeneste og av forsvarssjefen. Protester som her nevnt, skal inntas i eller følge utvalgets
årsmelding.
Mottatte opplysninger skal ikke meddeles annet
autorisert personell eller andre offentlige organer
som er ukjente med dem uten at det er tjenestlig
behov for det, er nødvendig ut fra kontrollformålene
eller følger av saksbehandlingsreglene i § 10. I tilfelle tvil bør avgiveren av opplysningene forespørres.
Merknader:
EOS-utvalgets omfattende rett til innsyn i og
adgang til forvaltningens virksomhet er foreslått
videreført i § 6 første og annet ledd. I tredje, fjerde og
femte ledd er det foreslått at instruksens bestemmelser om utøvelse av innsynsretten og videreformidling
av mottatte opplysninger inntas. I forbindelse med
presiseringen av utvalgets plikt til ikke å søke mer
omfattende innsyn i graderte opplysninger enn det
som er nødvendig ut fra kontrollformålene, foreslår
Evalueringsutvalget at innsyn i særlig sensitiv informasjon i Etterretningstjenesten bare skal gis utvalgets leder og nestleder. Forslaget innebærer at EOSutvalget gis et mer omfattende innsyn i slik informasjon enn i dag, likevel slik at personkretsen som får
slikt innsyn begrenses. Det medfører også at ordningen gis et klarere rettslig grunnlag enn dagens, som
er basert på et stortingsvedtak fra 1999. Den nærmere
begrunnelsen for forslaget, hvilken informasjon som
regnes som «særlig sensitiv» og hvordan dette bør
løses i praksis, er nærmere redegjort for i kapittel
40.3 om innsynsretten i Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon.
§ 7. Forklaringer og møteplikt m.v.
Enhver plikter etter innkalling å møte for utvalget.
Klagere og andre privatpersoner i partsliknende
stilling kan på ethvert trinn i saken la seg bistå av
advokat eller annen fullmektig i den utstrekning det
kan skje uten at graderte opplysninger derved blir
kjent for fullmektigen. Samme rett har ansatte og tidligere ansatte i forvaltningen i saker som kan munne
ut i kritikk mot dem.
Alle som er eller har vært i forvaltningens tjeneste
har forklaringsplikt for utvalget om alt de har erfart i
tjenesten.
Pliktmessig avgitt forklaring må ikke foreholdes
noen eller fremlegges i retten i straffesak mot avgiveren uten dennes samtykke.
Utvalget kan begjære bevisopptak etter domstolloven § 43 annet ledd. Tvisteloven §§ 22-1 og 22-3
gjelder ikke. Rettsmøtene skal være lukket og forhandlingene holdes hemmelige. Forhandlingene holdes hemmelige inntil utvalget eller vedkommende
departement bestemmer annet, jf. §§ 9 og 14.
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Merknader:

Merknader:

I § 7 er bestemmelsen i dagens EOS-kontrollov
§ 5 videreført. Paragrafhenvisningene i siste ledd
siste punktum er oppdatert.
Evalueringsutvalget presiserer at denne bestemmelsen ikke kan forstås slik at forklaringsplikten
omfatter forhold som berører Etterretningstjenestens
særlig sensitive informasjon. Slik informasjon kan
etter § 6 tredje ledd bare gis utvalgets leder og nestleder.

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av
dagens EOS-kontrollov § 9. Paragrafhenvisningene i
første ledd til bestemmelser som åpner for unntak fra
taushetsplikten er oppdatert. Evalueringsutvalget har
videre foreslått at formuleringen som åpnet for å gjøre andre unntak fra taushetsplikten tas ut av lovteksten. Konsekvensen av dette vil være at slike unntak
bare kan besluttes ved lov. Det vises til kapittel 38.1
om EOS-utvalgets taushetsplikt for begrunnelsen for
dette.

§ 8. Om statsrådene og departementene
Reglene i §§ 6 og 7 gjelder ikke statsrådene,
departementene og deres embets- og tjenestemenn.
Dersom EOS-utvalget ønsker opplysninger eller
uttalelser fra et departement eller dets personell, innhentes disse skriftlig fra departementet.
Merknader:
Evalueringsutvalget foreslår at bestemmelsen i
EOS-kontrolloven § 6 videreføres som ny § 8. Forslaget innebærer at unntaket fra EOS-utvalgets innsynsrett for departementenes dokumenter opprettholdes, se kapittel 40.2 om innsynsretten i departementenes dokumenter. I praksis har EOS-utvalget likevel
innsyn i de av departementenes dokumenter som
befinner seg i EOS-tjenestene, samt offentlig tilgjengelige dokumenter. Gjeldende instruks § 10 annet
ledd om at opplysninger eller uttalelser fra et departement eller dets personell må innhentes skriftlig er
foreslått inntatt som ny § 8 annet ledd. Begge bestemmelsene er imidlertid justert i lys av Evalueringsutvalgets forslag om at EOS-utvalget ikke lenger skal
kontrollere saker om sikkerhetsklarering. Tidligere
ga regelverket EOS-utvalget en mer omfattende innsynsrett i slike saker om sikkerhetsklarering enn i
andre saker. Dette skillet er det ikke behov for å videreføre.
§ 9. Taushetsplikt m.v.
Med de unntak som følger av §§ 12 til 14, har
utvalget og dets sekretariat taushetsplikt.
Utvalgets medlemmer og sekretariat er bundet av
regler om behandling av dokumenter mv. som må
beskyttes av sikkerhetsmessige grunner. De skal
være sikkerhetsklarert og autorisert for høyeste sikkerhetsgrad nasjonalt og etter traktat Norge er tilsluttet. Stortingets presidentskap er klareringsmyndighet for utvalgets medlemmer. Personkontroll
utføres av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
Hvis utvalget er i tvil om graderingen av opplysninger i uttalelse eller meldinger, eller mener at aveller nedgradering bør skje, forelegger det spørsmålet
for vedkommende etat eller departement. Forvaltningens avgjørelse er bindende for utvalget.

§ 10. Saksbehandling
Samtaler med privatpersoner skal skje i avhørs
form hvis de ikke bare er av orienterende art. Samtaler med forvaltningens personell skal skje i avhørs
form når utvalget finner grunn til det eller tjenestemannen ber om det. I saker som kan munne ut i kritikk mot bestemte tjenestemenn, bør avhørs form i
alminnelighet nyttes.
Den som avhøres skal gjøres kjent med sine retter
og plikter, jf. EOS-kontrolloven § 7 Forvaltningens
personell, og tidligere ansatte kan under avhør i
saker som kan munne ut i kritikk mot dem også la seg
bistå av en tillitsvalgt som er autorisert etter sikkerhetsloven med forskrifter. Forklaringen skal oppleses til vedtakelse og undertegning.
Personer som kan bli utsatt for kritikk fra utvalget, bør varsles om de ikke allerede kjenner til saken.
De har rett til å gjøre seg kjent med utvalgets ugraderte materiale og med gradert materiale som de er
autorisert for, alt såframt det ikke vil skade undersøkelsene.
Enhver som gir forklaring skal foreholdes beviser
og påstander som ikke samsvarer med vedkommendes egne, såframt de er ugradert eller vedkommende
er autorisert for dem.
Merknader:
Forslaget til ny § 10 er en videreføring av reglene
om saksbehandling i gjeldende EOS-kontrollinstruks
§ 9.
§ 11. Beslutningsdyktighet og arbeidsform
Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede.
I saker om særlig sensitiv informasjon i Etterretningstjenesten, som behandles etter § 6 tredje ledd
siste punktum, må utvalgets leder og nestleder være
enige for at kritikk uttales.
Utvalget skal være beslutningsdyktig på inspeksjoner av tjenestene sentralt som omtalt i § 5 nr. 2,
men kan møte med færre medlemmer på inspeksjoner
utover dette eller i lokale enheter. Utvalget skal alltid
være representert ved minst to medlemmer på inspeksjoner.
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Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet mv. overlates til sekretæren og ett eller flere medlemmer. Det
samme gjelder dersom slik innhenting ved det samlede utvalg vil kreve uforholdsmessig arbeid eller
kostnad. Ved avhør som nevnt i dette ledd, kan utvalget anta bistand.
Merknader:
Forslaget er en delvis videreføring av bestemmelsen i gjeldende instruks § 2. Det er imidlertid lagt til
et forslag i annet ledd knyttet til saker som innbefatter Etterretningstjenestens særlig sensitive informasjon. I slike tilfelle vil bare EOS-utvalgets leder og
nestleder kunne gis innsyn i den aktuelle informasjonen, se forslaget til § 6 tredje ledd siste punktum om
dette. Disse to må eventuelt kunne bestemme om tjenesten skal kritiseres eller ikke i det aktuelle tilfelle.
Leder og nestleder må videre være enige for at kritikk
skal uttales i slike saker.
For å bidra til å gi utvalget større fleksibilitet i
kontrollvirksomheten, har Evalueringsutvalget foreslått å endre kravene til tilstedeværelse under inspeksjoner. Begrunnelsen for forslaget er utdypet i kapittel 35.2.2 om krav til tilstedeværelse ved inspeksjoner. Det foreslås at EOS-utvalget, som et minimum,
bør være beslutningsdyktige, det vil si representert
ved minst fem medlemmer, under de obligatoriske
inspeksjonene i EOS-tjenestene sentralt. I den grad
utvalget gjennomfører inspeksjoner utover minimumskravene, bør det aksepteres at færre utvalgsmedlemmer er til stede. Det samme bør gjelde under
lokale inspeksjoner. Det bør likevel alltid være minimum to utvalgsmedlemmer til stede under inspeksjoner. EOS-tjenestene bør også sikres muligheten til å
legge frem sine synspunkter, enten muntlig eller
skriftlig, for et beslutningsdyktig utvalg i saker der
utvalget vurderer å kritisere tjenestene. Beslutninger
av om saker skal resultere i kritikk eller ikke vil uansett måtte tas av et beslutningsdyktig utvalg. I tillegg
bør EOS-sekretariatet fortsatt kunne gjennomføre
inspeksjonsforberedelser på egen hånd, samt annen
faktainnsamling hos tjenestene som er nødvendig for
gjennomføring av kontrollvirksomheten.
§ 12. Generelt om kontrollen og uttalelser
EOS-utvalget har rett til å uttale sin mening om
forhold som omfattes av kontrollområdet.
Utvalget kan påpeke at det er gjort feil eller utvist
forsømmelige forhold i tjenestene. Kommer utvalget
til at en avgjørelse må anses ugyldig eller klart urimelig, eller klart strir mot god forvaltningspraksis,
kan det gi uttrykk for dette. Mener utvalget at det
knytter seg begrunnet tvil til forhold av betydning i
saken, kan det gjøre vedkommende tjeneste oppmerksom på dette.
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Blir utvalget oppmerksom på mangler ved lover,
administrative forskrifter eller administrativ praksis,
kan det gi vedkommende departement underretning
om det. Utvalget kan også foreslå forbedringer i
administrative og organisatoriske ordninger og rutiner når det kan tjene til å lette kontrollen eller verne
mot at noens rettigheter krenkes.
Før det gis uttalelse i saker som kan munne ut i
kritikk eller meningsytringer rettet mot forvaltningen, skal den ansvarlige sjef ha hatt anledning til å
uttale seg om de spørsmål saken reiser.
Uttalelser til forvaltningen rettes til sjefen for
vedkommende tjeneste eller organ eller til forsvarssjefen eller vedkommende departement hvis det gjelder forhold disse bør kjenne til som instruksjons- og
kontrollmyndighet.
Ved uttalelser som gir oppfordring til å iverksette
tiltak eller treffe beslutninger, skal mottakeren bes
om å gi tilbakemelding om hva som blir foretatt.
Merknader:
Forslaget er i hovedsak en videreføring av de
delene av gjeldende instruks § 7 som ikke er foreslått
videreført andre steder i loven. Dagens instruks inneholder imidlertid en henvisning til at EOS-utvalget, i
gjennomføringen av kontrollen og utformingen av
uttalelser, skal bygge på prinsippene i enkelte
bestemmelser i sivilombudsmannsloven. Denne henvisningen er foreslått erstattet med en tilpasset versjon av innholdet i de aktuelle bestemmelsene i sivilombudsmannsloven, se første og annet ledd, samt
tredje ledd første punktum. Det dreier seg om sentrale regler for forholdet mellom EOS-utvalget og
forvaltningen, som etter Evalueringsutvalgets syn
bør fremgå direkte av loven. Forslaget innebærer
ingen realitetsendringer.
§ 13. Uttalelser til klagere og forvaltningen
Uttalelser til klagere bør være så fullstendige som
det er mulig uten å gi graderte opplysninger. Opplysning om noen har vært gjenstand for overvåkingsvirksomhet eller ikke, anses som gradert hvis annet
ikke blir bestemt. Ved klager mot tjenestene om overvåkingsmessig virksomhet skal det bare uttales om
klagen har gitt grunn til kritikk eller ikke. Mener
utvalget at en klager bør gis en fyldigere begrunnelse, gir det forslag om det overfor den tjeneste det
gjelder eller vedkommende departement.
Hvis en klage gir grunn til kritikk eller meningsytringer for øvrig, skal begrunnet uttalelse herom rettes til sjefen for den tjeneste det gjelder eller vedkommende departement. Også ellers skal uttalelser i klagesaker alltid meddeles sjefen for den tjeneste klagen
er rettet mot.
Uttalelser til forvaltningen graderes etter sitt innhold.
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Merknader:
I § 13 er loven og instruksens regler om uttalelser
til klagere og forvaltningen foreslått samlet i én
bestemmelse, med nødvendige tilpasninger. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.
§ 14. Meddelelser til offentligheten
Utvalget avgjør i hvilken utstrekning dets ugraderte uttalelser eller ugraderte deler av uttalelsene
skal offentliggjøres.
Hvis offentliggjøring må antas å medføre at en
klagers identitet vil bli avdekket, skal dennes samtykke foreligge. Ved omtalen av personer skal hensynet til personvernet iakttas også om det ikke gjelder
klagere. Tjenestemenn skal ikke navngis eller identifiseres på annen måte uten med vedkommende departements godkjennelse.
For øvrig kan lederen eller den utvalget bemyndiger i vedkommendes sted gi meddelelser til offentligheten om en sak er under undersøkelse og om den er
ferdigbehandlet eller når den vil bli det.
Merknader:
I § 14 er loven og instruksens regler om meddelelser til offentligheten foreslått samlet i én bestemmelse, med nødvendige tilpasninger. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.
§ 15. Forholdet til Stortinget
1. Bestemmelsen i § 14 første og annet ledd gjelder
tilsvarende for utvalgets meldinger og årsmeldinger til Stortinget.
2. Hvis utvalget anser at hensynet til Stortingets
kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget
bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i
en sak eller et forhold det har undersøkt, skal det
i særskilt melding eller i sin årsmelding gjøre
Stortinget oppmerksom på det. Det samme gjelder dersom det er behov for ytterligere undersøkelser om forhold som utvalget selv ikke kan komme videre med.
3. Utvalget avgir årlig melding til Stortinget om sin
virksomhet. Melding bør også gis hvis det er avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne
til. Meldingene og deres vedlegg skal være ugraderte. Årsmeldingen avgis innen 1. april hvert år.
Årsmeldingen bør omfatte:
a) en oversikt over utvalgets sammensetning,
møtevirksomhet og utgifter.
b) en redegjørelse for utført tilsyn og resultatet
av det.
c) en oversikt over klagesaker fordelt etter art
og tjenestegren og med angivelse av hva klagene har resultert i.
d) en redegjørelse for saker og forhold tatt opp
av eget tiltak.
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e) en angivelse av eventuelle tiltak som er bedt
iverksatt og hva det har ført til, jf. § 12 sjette
ledd.
f) en angivelse av eventuelle protester etter § 6
fjerde ledd.
g) en omtale av saker eller forhold som bør behandles av Stortinget.
h) utvalgets alminnelige erfaringer med kontrollen og regelverket og mulige behov for
endringer.
Merknader:
I § 15 er loven og instruksens regler om EOSutvalgets forhold til Stortinget foreslått samlet i én
bestemmelse, med nødvendige tilpasninger.
EOS-utvalget bør, etter Evalueringsutvalgets syn,
avgi flere særskilte meldinger til Stortinget. Dette vil
gjøre at årsmeldingen får et mer overordnet preg,
samtidig som det vil føre til hyppigere dialog om og
oppmerksomhet rundt EOS-utvalgets arbeid, se
kapittel 38.3 om forholdet mellom årsmeldingen og
særskilte meldinger for mer om dette. Endringen er
foreslått signalisert ved at ordlyden i § 15 nr. 3 endres
fra at EOS-utvalget «kan» avgi melding til Stortinget
hvis det er avdekket forhold som Stortinget straks bør
kjenne til, til at EOS-utvalget «bør» gjøre dette.
Någjeldende instruks § 13 annet ledd bokstav e
inneholder en henvisning til instruksen § 6 femte
ledd. Dette antas å være en feil. Det korrekte må antas
å være instruksen § 7 femte ledd, og dette er rettet
opp og oppdatert i henhold til dette lovforslaget.
Instruksen § 13 annet ledd bokstav f viser til § 5.
Også dette antas å være feil. Riktig henvisning må
antas å være § 6. Dette er rettet opp og oppdatert i
henhold til lovforslaget.
§ 16. Kontrollutvalgets sekretariat
Leder for utvalgets sekretariat tilsettes av Stortingets presidentskap etter innstilling fra utvalget. Tilsetting av det øvrige personalet i sekretariatet foretas
av utvalget. Nærmere regler om fremgangsmåten ved
tilsetting og adgang til delegering av utvalgets myndighet fastsettes i et personalreglement som skal godkjennes av Stortingets presidentskap.
Merknader:
I § 16 er bestemmelsen i någjeldende instruks § 1
siste ledd forslått videreført i en egen bestemmelse
om kontrollutvalgets sekretariat. De øvrige delene av
§ 1 er foreslått videreført i § 3 Kontrollutvalget. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.
§ 17. Ordensforskrifter
Sekretariatet fører sakjournal og møteprotokoll.
Beslutninger og dissenser skal framgå av protokollen.
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Uttalelser og bemerkninger som framkommer
eller protokolleres under kontroll, anses ikke avgitt
uten at de er meddelt skriftlig.
Merknader:
Forslaget er en videreføring av någjeldende
instruks § 3. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.
§ 18. Bistand m.v.
Utvalget kan anta bistand.
Lovens regler gjelder tilsvarende for bistandspersoner. Bistandspersoner skal likevel bare autoriseres
for slik beskyttelsesgrad som oppdraget krever.
Personer som er ansatt i tjenestene, kan ikke
antas som bistandspersoner.
Merknader:
Bestemmelsens første og annet ledd er en videreføring av någjeldende lov § 10.
I dag følger det av EOS-kontrollinstruksen § 2
siste ledd at EOS-utvalget ikke kan anta bistand fra
tidligere ansatte i tjenestene. Det følger forutsetningsvis av dette at nåværende ansatte heller ikke kan
engasjeres. Evalueringsutvalget er enig i sistnevnte,
og foreslår at dette presiseres i § 18 nytt siste ledd.
Etter Evalueringsutvalgets syn bør imidlertid tidligere ansatte i fremtiden kunne benyttes som bistandspersoner. Dette vil i begrenset grad kunne påvirke tilliten til EOS-utvalget, men fylle et viktig behov for
kompetanse og kunnskap om avanserte sider ved
EOS-tjenestenes virksomhet. Begrunnelsen for forslaget er utdypet i kapittel 37.9 om bruk av bistandspersoner.
§ 19. Økonomiforvaltning, utgiftsdekning til innkalte
og sakkyndige
1. Utvalget har ansvaret for den økonomiske styringen av utvalgets virksomhet, og fastsetter egen
instruks for sin økonomiforvaltning. Instruksen
skal være godkjent av Stortingets presidentskap.
2. Enhver som blir innkalt til utvalget har krav på å
få sine reisekostnader dekket etter det offentlige
regulativ. Tap i inntekt erstattes etter reglene for
vitner ved domstolene.
3. Sakkyndige godtgjøres etter salærforskriftene
ved domstolene. Andre satser kan avtales.
Merknader:
Forslaget er i all hovedsak en videreføring av
någjeldende instruks § 14. Den eneste materielle endringen er at det gis adgang til å avtale ikke bare høyere, men også lavere satser for sakkyndige enn de
som følger av salærforskriftene ved domstolene.
Dette kan for eksempel være aktuelt der sakkyndige
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engasjeres over lengre tid, og tilknytningsforholdet
likner på et alminnelig ansettelsesforhold.
§ 20. Straff
Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av §§ 6
første og annet ledd, 7 første og tredje ledd, 9 første
og annet ledd og 18 annet ledd i denne lov straffes
med bøter eller fengsel inntil 1 år, hvis ikke strengere
straffebestemmelse får anvendelse.
Merknader:
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende
lov § 11.
§ 21. Ikrafttreden
Denne lov trer i kraft straks.
Merknader:
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende
lov § 12.

VIII Økonomiske og administrative
konsekvenser
45. Økonomiske og administrative konsekvenser
I Evalueringsutvalgets mandat heter det at
«[s]tørre endringsforslag bør også inneholde en drøftelse av de økonomiske og administrative konsekvenser».
Evalueringsutvalget vurderer den eksisterende
kontrollordningen som i hovedsak velfungerende, og
foreslår derfor ikke større endringer som vil få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Samtidig er tiden, etter Evalueringsutvalgets oppfatning, moden for å foreta enkelte justeringer i EOSutvalget, dets oppgaver og sekretariat. Dette er konsekvenser av de endringene som har skjedd i rammebetingelsene for EOS-utvalgets arbeid siden dets
opprettelse i 1996. De totale økonomiske og administrative konsekvensene av de foreslåtte endringene er
vanskelig å fastslå sikkert, men det er etter Evalueringsutvalgets syn grunn til å gå ut fra at de vil være
moderate.
De foreslåtte justeringene vil til en viss grad føre
til bedre utnyttelse av de eksisterende ressursene,
blant annet ved å dreie kontrollfokuset i retning av
flere temabaserte undersøkelser og færre enkeltsaker.
En slik dreining vil ventelig ikke føre til økonomiske
konsekvenser i form av økte utgifter, men heller ikke
til økonomiske innsparinger av betydning.
I tillegg foreslås det å styrke EOS-utvalgets totale
ressurser noe. Det vil primært dreie seg om lønnsmidler og godtgjørelser, og eventuelt utgifter til kon-
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torlokaler og -utstyr. Dersom Evalueringsutvalgets
forslag tas til følge vil EOS-utvalgets leder bli ansatt
i full stilling. I tillegg vil sekretariatet bli styrket ved
at en ansetter minst en person med høy teknologisk
kompetanse. Disse endringene vil føre til noe økte
kostnader, for å dekke lønnsmidler og andre kostnader knyttet til disse stillingene.
Videre vil EOS-utvalgets ressurser indirekte bli
styrket, dersom kontrollen med NSMs sikkerhetsklareringsvirksomhet blir lagt til et annet kontrollorgan.
En slik overføring av oppgaver vil frigjøre ressurser,
som kan benyttes til andre kontrollformål i EOSutvalget. Samtidig vil det antagelig fordre at det kontrollorganet som overtar denne oppgaven må tilføres
nye midler, i form av stillinger og andre ressurser,
slik at de totale lønnskostnadene øker tilsvarende.
I tillegg foreslår Evalueringsutvalget at en slik
eventuell overføring av kontrolloppgaver først utredes. En slik utredning vil medføre noen kostnader,
men igjen er det snakk om moderate beløp. Det er
også andre problemstillinger som omtales i rapporten
som vil kunne kreve nærmere utredninger og som
dermed vil kunne medføre noen kostnader.
Alle de nevnte merkostnadene vil måtte dekkes
inn gjennom økte bevilgninger over Stortingets budsjett.
Administrative konsekvenser er først og fremst
knyttet til Stortingets behandling av EOS-utvalgets
særskilte meldinger og årsmeldinger, og til de kontrollerte EOS-tjenestenes administrative omkostninger ved inspeksjoner og oppfølging av EOS-utvalgets kontroll. Ingen av Evalueringsutvalgets forslag
vil etter utvalgets syn medføre endringer av betydning på noen av disse områdene.
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Vedlegg 1

Klagesaksundersøkelse
1

Innledning
Denne klagesaksundersøkelsen tar for seg data fra
100 klagesaker mottatt av EOS-utvalget i perioden
2010 til 2014. Formålet med undersøkelsen er blant
annet å kartlegge hva som kjennetegner de klagene
EOS-utvalget mottar, hvordan klagene behandles og
hva som er utfallene eller resultatene av klagesaksbehandlingen.
Enhver person eller organisasjon som mener
EOS-tjenestene har begått urett mot seg, kan klage til
EOS-utvalget. Utvalget behandler som utgangspunkt
alle mottatte klager som faller inn under deres kontrollområde, jf. EOS-kontrolloven §§ 2 og 3 annet
ledd. Utvalget følger som hovedregel prinsippet om
etterfølgende kontroll av tjenestene, jf. kontrollinstruksen § 7 første ledd, og i henhold til kontrollinstruksen § 4 første ledd er det hovedsakelig klager fra
personer som er bosatt i Norge og organisasjoner
som har tilhold her som behandles av utvalget. Ved
mottakelse av klager foretar utvalget de undersøkelser i tjenestene som klagen tilsier, og utvalget avgjør
om klagen gir tilstrekkelig grunn til behandling før
en eventuell uttalelse i saken gis, jf. kontrollinstruksen § 8. Det følger av EOS-kontrolloven § 2 tredje
ledd at formålet med EOS-utvalgets kontroll er rent
kontrollerende. Utvalget har ingen instruksjonsmyndighet eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene,
men kan uttale sin mening om saker eller forhold det
undersøker i forbindelse med blant annet klagesaker,
samt gi anbefalinger til EOS-tjenestene.
Sakene som er registrert i denne undersøkelsen er
saker fra perioden fra og med 1. januar 2011 til og
med 31. desember 2014, som i midten av mai 2015
var oppført med status “avsluttet” i EOS-utvalgets
saksbehandlingssystem e-phorte. Dette utgjorde
totalt 95 saker. I tillegg ble de siste fem innkomne
sakene i 2010 fra EOS-utvalgets papirarkiv registrert.788 Bakgrunnen for det var et ønske om å få et
representativt klagesaksantall på totalt 100 saker.
Samtlige saker er registrert av Evalueringsutvalgets
sekretær Marianne Aasland Kortner i vedlagte
788.

Klagesaken mot Etterretningsbataljonen fra 2012 hvor bataljonen ble kritisert for å ha behandlet opplysninger om
journalister uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven, er ikke med i denne undersøkelsen. Bakgrunnen for det er at denne saken lå i en annen mappe enn de øvrige klagesakene i saksbehandlingssystemet og ble derfor
ikke registrert. Senere klagesak fra 2013 rettet mot Etterretningsbataljonen, med samme tema, er omfattet av undersøkelsen.

skjema, og dataene er gjennomgått og bearbeidet av
master i statsvitenskap Lars Sutterud. Ettersom EOSutvalgets klagesaker som regel inneholder gradert
informasjon, har både Kortner og Sutterud vært sikkerhetsklarert på nivå «strengt hemmelig», men verken i skjemaene eller denne rapporten er det inntatt
gradert informasjon. Rapporten er skrevet av Kortner
og Sutterud i fellesskap.
Det bemerkes at dataene i denne undersøkelsen er
basert på informasjonen som fremgår om klagesakene i henholdsvis saksbehandlingssystemet ephorte og papirarkivet. Eventuell informasjon knyttet
til sakene som ikke fremgår av e-phorte og papirarkivet, er følgelig ikke blitt fanget opp i undersøkelsen.
Det presiseres også innledningsvis at tabellene i
denne undersøkelsen tar utgangspunkt i alle registreringene som har blitt gjort i registreringsskjemaet på
hvert enkelt spørsmål. Saksdokumentene i e-phorte/
papirarkivet og det utarbeidede registreringsskjemaet, gjør det mulig å registrere en sak på flere kategorier under de ulike spørsmål. Dette innebærer at
prosentueringen i tabellene er beregnet på bakgrunn
av antall registreringer i de 100 sakene, og ikke på
bakgrunn av de 100 sakene alene. Når det i tabellene
som følger er vist til prosent, så relateres dermed prosenten til en prosentandel av den totale mengden av
registreringer (N) på de ulike spørsmålene.
Del 2 av undersøkelsen beskriver klagene; hva er
utgangspunktet for klagene, hvem klager, hva gjelder
klagene og hvilke(n) tjeneste(r) er klagene rettet mot.
Del 3 av undersøkelsen beskriver hvordan klagene
ble behandlet hos EOS-utvalget, herunder om EOSutvalget iverksatte undersøkelser og hvilke undersøkelser som eventuelt ble iverksatt. Overholdelse av
tidsfrister og om klagerne var registrert hos tjenestene omtales også her, samt omfanget av saksbehandlingen. Del 4 tar for seg utfallet av klagesaksbehandlingen hos EOS-utvalget. Her undersøkes det om
saken endte med kritikk fra utvalget og i hvilken grad
eventuell kritikk fikk konsekvenser i den aktuelle
klagesaken eller utover den aktuelle saken. Saker
som ikke endte med kritikk behandles også. Del 5
redegjør nærmere for saksbehandlingstiden i klagesakene, herunder tidsbruken hos henholdsvis EOSutvalget, klagerne og tjenestene, samt den totale
saksbehandlingstiden. I del 6 undersøkes hvilke type
klagesaker som omtales i blant annet EOS-utvalgets
årsmeldinger, i særskilte meldinger til Stortinget og i
media.
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2
Informasjon om klagene
2.1 Utgangspunktet for klagene
Tabell 1: Utgangspunkt for klagene. Inkludert klager der flere av alternativene er registrert som utgangspunktet for klagene. N = 111
Antall

Prosent

85
11
10
5

77
10
9
5

Skriftlig henvendelse fra klager
Muntlig henvendelse fra klager
Oversendelse av klage fra tjenestene
Oversendelse av klage fra andre instanser
Tabell 1 viser at EOS-utvalget som oftest mottar
skriftlige henvendelser fra klagerne. De fleste klagene sendes direkte til EOS-utvalget; kun et fåtall
blir oversendt fra tjenestene eller andre instanser. I

flere klagesaker er det registrert flere klagesakskanaler og derfor overstiger prosentueringsgrunnlaget (N)
det totale antallet klager.

2.2 Klagerne
Tabell 2: Informasjon om klagerne. N = 99
Norsk statsborger bosatt i Norge
Norsk statsborger bosatt i utlandet
Statsborgerskap fremgår ikke, men bosatt i Norge
Utenlandsk statsborger bosatt i Norge
Utenlandsk statsborger bosatt i utlandet
Politisk parti/organisasjon
Journalist/representant for media
I all hovedsak er klagerne som omfattes av denne
undersøkelsen norske statsborgere789. Tabell 2 viser
at i 79 av 99 klagesaker790 er klagerne norske statsborgere. Kategorien «statsborgerskap fremgår ikke,
men bosatt i Norge» er den nest største kategorien
under dette spørsmålet. Disse tallene har trolig sammenheng med EOS-kontrollinstruksen § 4 hvor det
fremgår at EOS-utvalgets kontrolloppgave i utgangs2.3

790.

Prosent

72
7
10
2
2
5
1

72.7
7.1
10.1
2.0
2.0
5.1
1.0

punktet ikke omfatter virksomhet som angår personer som ikke er bosatt i Norge og organisasjoner som
ikke har tilhold her. Utvalget kan imidlertid utøve
slik kontroll dersom særlige grunner skulle tilsi det.
I elleve av de 100 klagesakene har klager bistand
fra advokat eller partsrepresentant, mens i 89 klagesaker har klager ikke slik bistand, jf. tabell 20 under del 5.

Hva klagene gjelder
Tabell 3: Hva klagene gjelder. Inkludert klager som gjelder flere kategorier. N = 120

Krenkelse av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Ikke spesifisert
789.

Antall

Antall

Prosent

77
1
1
10
11
6
11
3

64
1
1
8
9
5
9
2

Dette er basert på indikasjoner i saksmaterialet i klagesakene der det enten er anført norsk statsborgerskap i klagene eller det fremgår av interne notater eller lignende dokumenter i sakene at vedkommende klager har norsk statsborgerskap.
I en klagesak ble det ikke registrert noe på dette spørsmålet. Denne saken inneholdt ikke nok informasjon i saksmaterialet til å kunne
plassere klager i noen av kategoriene.
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Tabell 3 viser hva klagene gjelder, nærmere
bestemt hvilke rettigheter, interesser eller regelsett
klagerne påberoper seg i klagene til EOS-utvalget.
Kategoriene er utformet med utgangspunkt i målsetningene angitt i EOS-kontrolloven § 2 (krenkelser av
enkeltpersoners rettigheter, beskyttelse av samfunnsmessige interesser og lovmessighet), i tillegg til
enkelte andre områder som kjennetegner tjenestenes
virksomhet. Enkelte av kategoriene vil etter sin ordlyd kunne gli noe over i hverandre. I kategorien
«krenkelse av enkeltpersoners rettigheter» er det
registrert saker som gjelder potensielle brudd på
materielle regler som gir enkeltpersoner konkrete rettigheter, for eksempel retten til privatliv. Kategorien
«lovmessighet» omfatter saker om potensielle brudd
på lovbestemmelser, mens kategorien «tjenestenes
saksbehandling» er forbeholdt saker om potensielle

brudd på prosessuelle regler og rutiner, det vil si normer for hvordan tjenestene skal behandle saker.
I flere saker klages det på forhold som faller inn
under flere kategorier, derfor er det totale antallet på
120. Av tabellen fremgår det at flest klager, hele 77,
gjelder krenkelse av enkeltpersoners rettigheter. Av
disse gjelder 66 inngrep i retten til privatliv og spørsmål om ulovlig overvåking. Videre er klagene jevnt
fordelt på temaene saksbehandling og saksbehandlingstid, samt manglende innsyn i tjenestenes dokumenter. Relativt få klager faller inn under kategorien
ikke spesifiserte, mens kategoriene klage på beskyttelse av samfunnsmessige interesser og lovmessighet
er de minste kategoriene. Med lovmessighet menes i
denne sammenhengen brudd på lovbestemmelser
som ikke gjelder krenkelse av enkeltpersoners rettigheter, beskyttelse av samfunnsmessige interesser,
innsyn eller saksbehandling.

Tabell 4: Hva klagene gjelder, fordelt på klageår. Inkludert klager som gjelder flere kategorier. N = 120

År

2010
2011
2012
2013
2014

Krenkelse av Beskyttelse
enkelt- av samfunnsmessige
personers
interesser
rettigheter

4
10
11
37
15

0
0
0
1
0

Innsyn i
tjenestenes
dok./
Lov- utlevering av
messighet
opplysn.

0
1
0
0
0

Tabell 4 grupperer tallene i tabell 3 på de fem årene det er registrert data fra i denne undersøkelsen.
Tabellen viser en markant økning i klagesaker fra
2013 som gjelder krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, herunder påstander om inngrep i retten til

1
2
0
4
3

Tjenestens
Tjenestens
sakssaksbehandling behandlingstid

1
2
0
3
5

Ikke
Annet spesifisert

0
1
1
2
2

0
4
2
5
0

0
1
0
2
0

privatliv og ulovlig overvåking. Evalueringsutvalgets undersøkelser har ikke avdekket noen åpenbar
forklaring på denne økningen. For de resterende klagekategoriene viser tabell 4 en liten variasjon over de
fem årene.

2.4 Hvilken tjeneste klagene er rettet mot
Tabell 5: Tjeneste klagene er rettet mot. Inkludert klager som er rettet mot flere tjenester. N = 139
PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Annen EOS-tjeneste i forsvaret
Ikke spesifisert
Samtlige tjenester
Tabell 5 viser at flertallet (43 prosent) av klagene
til EOS-utvalget i perioden som omfattes av denne
undersøkelsen, er rettet mot PST. Etterretningstje-

Antall

Prosent

60
24
21
18
3
12
1

43
17
15
13
2
9
1

nesten, NSM og FSA påklages alle i rundt 15 prosent
av klagesakene.
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Figur 1: Antall klager gruppert etter hvilken tjeneste klagen er rettet mot og hvilket år klagen er registrert.
Absolutte tall på y-aksen, x-aksen viser årene klagene er registrert.
Figur 1 viser fordelingen av klager gruppert etter
hvilken tjeneste klagen er rettet mot fordelt på de fem
årene som omfattes av undersøkelsen. Figuren viser

at jevnt over er flest klagesaker rettet mot PST. Trenden som fremkom i tabell 5 sees også her ved at det i
2013 er en sterk økning i klagesaker rettet mot PST.

Tabell 6: Innhold i klagene fordelt på tjeneste. Inkludert klager som gjelder flere kategorier. N = 120
EtterretningsPST
tjenesten

Krenkelse av enkeltpersoners
rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige
interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes
dok./utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Ikke spesifisert

NSM

FSA

Annen EOStjeneste i
forsvaret

Uspesifisert

Samtlige

50

9

7

3

0

7

1

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

7
1

1
1

2
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7
0

0
0
1

3
0
0

3
0
0

0
0
0

0
4
2

0
0
0

Tabell 6 viser videre hvordan innholdet i klagene
fordeles på tjenestene klagene er rettet mot. Et stort
flertall av klagesakene gjelder krenkelse av enkeltpersoners rettigheter, og de fleste av disse klagene er
rettet mot PST.

3
3.1

Behandling av klagene
Innledning
I 34 av klagesakene iverksatte EOS-utvalget ikke
nærmere undersøkelser, noe som innebærer at sakene
ble avvist. I punkt 3.2 omtales hva det klages på og
hvilken tjeneste klagene er rettet mot i disse sakene,
samt utvalgets begrunnelse for ikke å iverksette
undersøkelser. EOS-utvalget iverksatte undersøkelser i 66 av de 100 klagesakene. I punkt 3.3. behandles
disse sakene, herunder hvilke og hvor mange undersøkelser utvalget iverksatte.
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3.2 Klagesaker der undersøkelser ikke ble iverksatt
Tabell 7: Hva klages det på i tilfeller hvor undersøkelse ikke ble iverksatt. Inkludert klager som gjelder flere
kategorier. N = 39
Krenkelse av enkeltpersoners rettigheter
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Ikke spesifisert
Tabell 7 viser hva de 34 klagene som ble avvist av
EOS-utvalget gjaldt. Blant disse gjenfinnes alle de ti
klagene som er kodet i kategorien «annet». Blant de
34 klagene er det også tre klager som er kodet i kategorien «ikke spesifisert». Flertallet av klagene hvor

Antall

Prosent

19
1
3
2
1
10
3

49
3
8
5
3
26
8

EOS-utvalget ikke iverksatte undersøkelser, er klager som gjelder krenkelse av enkeltpersoners rettigheter. Det bemerkes at prosentueringsgrunnlaget er
på 39. Det betyr at noen klager gjelder flere kategorier.

Tabell 8: Hvilken tjeneste klages det på i tilfeller hvor undersøkelse ikke ble iverksatt. Inkludert klager som er
rettet mot flere tjenester. N = 39
Antall

Prosent

15
3
5
4
12

38
8
13
10
31

PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Ikke spesifisert
PST er den tjenesten som påklages oftest i klagesakene der EOS-utvalget ikke iverksatte undersøkelser, jf. tabell 8. Kategorien «ikke spesifisert» gjør seg
imidlertid også gjeldende her. I omtrent en fjerdedel
av klagesakene hvor undersøkelser ikke ble iverksatt,
er klagen rettet mot en ikke spesifisert tjeneste. Kombinert med tallene i tabell 7 gir dette støtte til en anta-

gelse om at klager i disse kategoriene («ikke spesifisert», «annet» eller klager der tjeneste ikke er spesifisert) er av en karakter som ofte fører til at EOSutvalget ikke iverksetter nærmere undersøkelser. I
tabell 8 er også prosentueringsgrunnlaget på 39 fordi
noen klager er rettet mot flere tjenester.

Tabell 9: Begrunnelse for ikke å iverksette undersøkelser. N = 39
Utenlandsk statsborger bosatt i utlandet
Manglende tilbakemelding fra klager
Klager er for uspesifikk
Klagen gjelder forhold utenfor kontrollområdet
Prinsippet om etterfølgende kontroll
Annet
Tabell 9 viser at EOS-utvalgets begrunnelser for
ikke å iverksette undersøkelser i klagesakene ofte er
at klagene gjelder forhold utenfor EOS-utvalgets
kontrollområde. Dette er i tråd med EOS-kontrolloven §§ 2 og 3 annet ledd. I 18 prosent av de
avviste klagesakene ble det henvist til at utvalgets

Antall

Prosent

1
2
8
10
7
11

3
5
21
26
18
28

kontroll av tjenestene skal være etterfølgende, jf.
prinsippet om etterfølgende kontroll i kontrollinstruksen § 7 første ledd. Og i tre prosent av de avviste
klagesakene er begrunnelsen at klager er utenlandsk
statsborger bosatt i utlandet, jf. instruksens § 4 første
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ledd hvor det fremgår at det hovedsakelig er klager
fra personer som er bosatt i Norge og organisasjoner
som har tilhold her som skal behandles av utvalget.
Uspesifikke klager er den tredje mest brukte
begrunnelsen for ikke å iverksette undersøkelser.
Dette er i tråd med funnene ovenfor om at uspesifikke klager ofte avvises. Det bemerkes imidlertid at
EOS-utvalget som hovedregel gir klagerne anledning
til å presisere eller utdype uspesifikke klager før de
3.3
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eventuelt avvises. I 5 prosent av klagesakene som
avvises skyldes avvisningen manglende tilbakemelding fra klager, dette betyr at klager ikke har besvart
utvalgets forespørsel om en utfyllende eller presiserende klage.
Kategorien «annet» utgjør en av de største kategoriene. Dette kan indikere at det kan være utfordrende å kategorisere begrunnelsene for hvorfor
undersøkelser ikke iverksettes i en del klagesaker.

Klagesaker der undersøkelser ble iverksatt

Tabell 10: Hvilke undersøkelser ble iverksatt. Inkludert saker hvor flere undersøkelser ble iverksatt. N = 113
Forespørsel om søk i tjenestens registre
Egne søk i tjenestens registre
Innhenting av saksdokumenter
Innhenting av dokumenter fra andre
Spørsmål til tjenestene
Spørsmål til departementet
Forhåndsmeldt inspeksjon
Uanmeldt inspeksjon
Annet
EOS-utvalget iverksatte undersøkelser i 66 av de
100 klagesakene. Den mest brukte undersøkelsestypen var forespørsel til tjenestene om å gjøre søk i sine
registre og arkiver, jf. tabell 10. Deretter var spørsmål til tjenestene fra EOS-utvalget, samt at EOSutvalget gjennomførte egne søk i tjenestenes registre
og arkiver791, de mest brukte undersøkelsestypene.
For noen av klagene ble flere typer undersøkelser

Antall

Prosent

48
21
7
3
24
2
1
6
1

42
19
6
3
21
2
1
5
1

gjennomført. Derfor er prosentueringsgrunnlaget på
113 og ikke 66.

791.

Ifølge EOS-utvalgets sekretariat gjøres egne søk i tjenestenes registre og arkiver i alle klagesaker som tas til behandling. Dette fremgår imidlertid ikke bestandig av saksbehandlingssystemet, men av EOS-utvalgets inspeksjonsrapporter.

Figur 2: Antall undersøkelser iverksatt. Absolutte tall. N = 66
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Figur 2 viser at i 36 av 66 klagesaker iverksatte
utvalget en undersøkelse. I kun to klagesaker792
iverksatte utvalget fire undersøkelsestyper. Ved nærmere undersøkelse av disse to klagesakene viste det
seg at begge klagesakene endte med kritikk fra EOSutvalget mot tjenestene klagene var rettet mot.

3.4 Tidsfrister
Tabell 11: Sammenheng mellom tidsfrist satt og tidsfrist overholdt. N = 59
Tidsfrist

Ja

Ikke overholdt

Overholdt

10

49

Tidsfrister ble ikke satt i sakene der utvalget ikke
iverksatte undersøkelser og heller ikke i alle sakene
der undersøkelser ble iverksatt. Derfor er det 59 klagesaker der tidsfrist ble satt. Tabell 11 viser at i de
fleste klagesakene hvor EOS-utvalget satte en tidsfrist for svar fra tjenestene, overholdt tjenestene
denne tidsfristen. I de ti sakene der fastsatt tidsfrist
ikke ble overholdt av tjenestene, er inntrykket at
fristoverskridelsene som hovedregel ikke var store.
3.5

Saker der klager var registrert hos tjenestene

Figur 3: Viser hvorvidt klageren var registrert hos den påklagde tjenesten
Figur 3 viser hvor mange av klagerne som var
registrert793 hos tjenestene i de 66 sakene hvor EOSutvalget iverksatte undersøkelser. Litt under halvparten av klagerne var ikke registrert hos tjenestene i
sakene hvor undersøkelser ble iverksatt. Hvis det i
tillegg bygges på en antakelse om at de klagerne som
fikk sin sak avvist ikke var registrert, så var 65 (34 +
31) av de totalt 100 klagerne ikke registrert hos tjenestene. Tallet kan indikere at en større del av klagene til EOS-utvalget er «grunnløse», i den forstand
792.
793.

at relativt mange anfører at de har blitt utsatt for ulovlig registrering eller overvåking, uten at dette har
vært tilfelle.
3.6

Saksbehandlingen
Tabell 12 nedenfor gir en oversikt over gjennomsnitt og median794 for antall henvendelser til og fra
henholdsvis EOS-utvalget, klagerne og tjenestene i
klagesakene, samt omfanget i sideantall på disse henvendelsene i alle de 100 klagesakene795. Tabellen

Saksnummer 2011/120 og 2014/101
Å være registrert hos tjenestene innebærer at det finnes opplysninger om klager i tjenestenes registre, arkiver eller saksbehandlingssystemer. Dette omfatter ulike type saker; alt fra klareringssaker hvor det er fattet en forvaltningsavgjørelse til saker hvor det er
spørsmål om ulovlig overvåking.
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viser at antall henvendelser og omfanget på henvendelsene ligger på et generelt lavt nivå. Kategorien
som skiller seg noe ut er henvendelsene fra klager til
EOS-utvalget, hvor henvendelsene i enkelte klagesaker har stort omfang. Dette gjenspeiles også i gjen-
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nomsnittstallet. Ved å bruke median kontrolleres
betydningen av de ekstreme verdiene noe, men fortsatt er sideantallet størst i henvendelsene fra klager til
EOS-utvalget.

Tabell 12: Sentral tendens for antall henvendelser og henvendelsenes omfang. N = 100
Antall henvendelser
Antall henvendelser fra klager til EOS-utvalget
Antall henvendelser fra EOS-utvalget til klager
Antall henvendelser fra EOS-utvalget til tjenesten
Antall henvendelser fra tjenesten til EOS-utvalget
Omfang henvendelser
Antall sider i henvendelsen fra klager til EOS-utvalget
Antall sider i henvendelsen fra EOS-utvalget til tjenesten
Antall sider i henvendelsen fra tjenesten til EOS-utvalget
Antall sider i den avsluttende uttalelsen til tjenesten
Antall sider i den avsluttende uttalelsen til klager
4
4.1

Resultat
Utfallet av klagesakene
Figur 4 viser at 16 av de 100 klagesakene endte
med at EOS-utvalget kritiserte tjenesten klagen var
rettet mot, noe som betyr at 16 prosent av alle klage-

Gjennomsnitt

Median

3.3
3.2
2.2
2.1

2.0
3.0
2.0
2.0

12.7
2.6
2.7
2.0
1.4

4.0
1.0
2.0
1.8
1.0

sakene endte med kritikk. Utvalget iverksatte som
nevnt undersøkelser i 66 av klagesakene, jf. punkt 3.3
ovenfor, og 16 av disse endte med kritikk. Dette innebærer at 24 prosent av sakene hvor undersøkelser ble
iverksatt, endte med kritikk.

Figur 4: Fordeling på variabelen som registrer hvorvidt klagesaken endte med kritikk.796
794.

795.
796.

Det er flere måter å måle sentral tendens for en fordeling. Gjennomsnittet er summen av alle tallene delt på antallet. Gjennomsnittet
påvirkes av ekstreme verdier. Median rangerer tallene stigende etter verdi og velger tallet som er i midten. I en fordeling med få
ekstreme verdier er gjennomsnitt ofte foretrukket. I fordelinger med ekstreme verdier er det nyttig å rapportere både gjennomsnitt
og median for å kunne vise forskjellene – men begge deler er gode mål på sentral tendens i et datagrunnlag.
Vedlegg tjenestene eventuelt har sendt til EOS-utvalget er ikke tatt med ved registreringen av omfanget på henvendelsene.
Nei-kategorien inneholder både saker der undersøkelser ble iverksatt (50) og saker der undersøkelser ikke ble iverksatt (34).
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4.2

Klagesaker som endte med kritikk

Tabell 13: Klager som endte med kritikk, fordelt på klageinnhold. Inkludert klager hvor det klages på flere kategorier. N = 26
Krenkelse av enkeltpersoners rettigheter
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Tabell 13 viser hva klagesakene som endte med
kritikk av tjenestene gjelder. Kategorien krenkelse av
enkeltpersoners rettigheter er størst, mens også antall
klagesaker som gjelder tjenestenes saksbehandling er
betydelig. I punkt 2.3 over fremgår det at hele 77 prosent av det totale antallet klagesaker gjelder kren-

Antall

Prosent

12
3
6
4
1

46
12
23
15
4

kelse av enkeltpersoners rettigheter, mens bare 11
prosent gjelder tjenestenes saksbehandling. Andelen
klagesaker som gjelder tjenestenes saksbehandling er
altså betraktelig høyere blant de sakene som ender
med kritikk.

Tabell 14: Klager som endte med kritikk, fordelt på tjeneste. Inkludert klager hvor det klages på flere tjenester.
N = 24
PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Annen EOS-tjeneste i forsvaret
Tabell 14 viser at en nokså stor andel av klagesakene som endte med kritikk av tjenestene, er klagesaker rettet mot NSM. Dette tyder på at selv om flest av
det totale antallet klagesaker er rettet mot PST, jf.
tabell 5, er det ikke flest slike saker som endte med
kritikk fra EOS-utvalget. Sett i sammenheng, viser
tabell 5 og tabell 14 at ti prosent av de klagene som
var rettet mot PST endte med kritikk (6/60*100). Når
det gjelder NSM endte 43 prosent av klagene som var

Antall

Prosent

6
3
9
5
1

25
12
38
21
4

rettet mot NSM med kritikk (9/21*100). Dette kan ha
sammenheng med at saker rettet mot NSM ofte tar
utgangspunkt i et klareringsvedtak som klager er
misfornøyd med, i motsetning til for eksempel klager
rettet mot PST hvor det ikke foreligger noe vedtak. I
tillegg er det på det rene at ressursmangler i NSM
over tid har ført til lang saksbehandlingstid, noe som
kan generere en del klager.

Tabell 15: Klager som endte med kritikk, fordelt på innholdet i kritikken. Inkludert klager hvor de påklagde
tjenestene fikk kritikk på flere punkter. N = 16
Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Tabell 15 viser at i over halvparten av klagesakene som endte med kritikk fra EOS-utvalget, gjaldt
kritikken tjenestenes saksbehandling. Tjenestenes
saksbehandling er med andre ord noe utvalget relativt

Antall

Prosent

1
2
2
9
1
1

6
12
12
56
6
6

ofte kritiserte. Sammenholdt med punkt 2.3 om hva
klagene i utgangspunktet gjelder, kan det synes som
om utvalget kritiserte tjenestenes saksbehandling i
større grad enn dette var påberopt av klagerne. Kla-

Dokument 16 – 2015–2016

207

temaet som kritiseres ved avslutningen av saken. For
klager som gjelder krenkelser av enkeltpersoners rettigheter kritiseres dette tema i kun 1,3 prosent av
sakene (1/77*100). For sakene som gjelder tjenestenes saksbehandling kritiseres dette tema i ca. 82 prosent av sakene (9/11*100).

gesaker som gjelder krenkelse av enkeltpersoners
rettigheter er imidlertid noe utvalget ikke kritiserte
ofte, særlig sett i forhold til hvor ofte klagerne påberopte seg dette.
Dersom tabell 15 sammenholdes med tabell 3 om
hva klagene i utgangspunktet gjelder, kan det sies
noe mer eksakt om i hvilken grad klagens tema er det

4.3 Klagesaker der EOS-utvalgets kritikk fikk konsekvenser
Tabell 16: Klagesaker der EOS-utvalgets kritikk fikk konsekvenser i eller utover den konkrete saken, fordelt på
hva klagene gjelder og hvilken tjeneste klagene er rettet mot. Inkludert klager som gjelder flere kategorier og
som er rettet mot flere tjenester. N = 22
PST

Etterretningstjenesten

NSM

FSA

5
1

1
0

5
2

0
0

0
0
6

0
0
1

5
1
13

0
2
2

Krenkelse av enkeltpersoners rettigheter
Innsyn i tjenestenes dokumenter/
utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Totalt

Som nevnt over fikk EOS-utvalgets kritikk konsekvenser i 14 av de 100 klagesakene i denne undersøkelsen.
I syv797 av de 14 sakene fikk EOS-utvalgets kritikk konsekvenser i den aktuelle saken. Fire av disse
syv klagesakene var saker som gjaldt sikkerhetsklarering. Tre av klagene var rettet mot NSM og en av
klagene mot FSA. EOS-utvalgets kritikk i disse
sakene gjaldt tjenestenes saksbehandling, saksbehandlingstid, innsyn og klagers rett til begrunnelse.
EOS-utvalgets kritikk førte i to av sakene til at NSM
vurderte sakene, eller deler av sakene, på nytt og ga
klagerne henholdsvis en mer utfyllende begrunnelse
og mer innsyn. I den tredje saken avgraderte NSM

korrespondanse mellom klareringsmyndigheten og
EOS-utvalget slik at klager fikk innsyn i dette, og i
den fjerde saken opplyste FSA at de skulle prioritere
å behandle en klareringssak som allerede hadde for
lang saksbehandlingstid.
Tre av disse syv klagesakene var rettet mot PST
og gjaldt ulovlig overvåking. I de tre sakene førte
EOS-utvalgets kritikk til at PST vurderte registrerte
opplysninger om klagerne på nytt og avgraderte
enkelte opplysninger om klagerne. I to av disse
sakene fikk utvalget anledning til å opplyse klagerne
om de forhold som ga grunnlag for utvalgets kritikk i
sakene. I den ene saken var det kritikkverdige forholdet at PST hadde behandlet opplysninger om klageren utenfor arkiver og registre i strid med interne retningslinjer, og i den andre saken var det kritikkverdig
at PST ikke lenger hadde grunnlag for å behandle
opplysninger om klageren i sine registre.
I syv798 av de 14 klagesakene fikk utvalgets konklusjoner konsekvenser utover den aktuelle saken.
Også tre av disse syv klagesakene gjaldt sikkerhetsklarering. To av klagene var rettet mot NSM og en av
klagene mot FSA. EOS-utvalgets kritikk gjaldt saksbehandling, saksbehandlingstid og innsyn i klareringssakene. EOS-utvalgets kritikk førte til at NSM i
ettertid meddelte at det var omdisponert personell og
opprettet nye stillinger for å bedre saksbehandlingskapasiteten, samt foretatt gjennomgang av rutiner og
økt fokus på å gi innsynsanmodninger den nødvendige prioritet. NSM opplyste også at det ble foretatt
endringer i saksbehandlingssystemet Mimir for å
hindre feil ved behandling av innsynsspørsmål i sik-

797.

798.

I 14 av de 16 klagesakene som resulterte i kritikk
fra EOS-utvalget, fikk kritikken konsekvenser i eller
utover den konkrete klagesaken. De ulike konsekvensene er omtalt i punkt 4.4 nedenfor. Tabell 16
viser hvordan de 14 klagesakene der EOS-utvalgets
kritikk og konklusjoner fikk konsekvenser i eller
utover klagesakene fordeler seg i forhold til hva klagene gjelder og hvilken tjeneste klagene er rettet mot.
Slutninger på bakgrunn av såpass få saker må gjøres
med varsomhet. Det nevnes også at antallet saker i
tabellen er høyere enn det totale antallet klagesaker
hvor utvalgets kritikk får konsekvenser. Flere registreringer på henholdsvis hva klagen gjelder og hvilken tjeneste klagen er rettet mot gjør at det totale
antallet saker kommer opp i 22.
4.4

Nærmere om konsekvensene

Saksnummer 2011/120, 2012/50, 2014/72, 2011/121, 2012/
114, 2014/14 og 2010/81.

Saksnummer 2013/117, 2014/108, 2014/36, 2012/19, 2012/
42, 2013/86 og 2014/101.
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kerhetsklareringssaker. I den tredje saken førte utvalgets kritikk til at FSA internt gjennomgikk sakens
tematikk, som var utveksling av personkontrollopplysninger, samt aktuelle bestemmelser og rutiner
knyttet til dette.
Tre av de syv klagesakene hvor EOS-utvalgets
konklusjoner fikk konsekvenser utover de aktuelle
sakene, var rettet mot PST og gjaldt ulovlig overvåking. Utvalget kritiserte ikke PST for ulovlig overvåking i noen av sakene. Kritikken fra utvalget gjaldt
PSTs saksbehandling, saksbehandlingstid og innsyn.
I én sak førte utvalgets kritikk til at PST bekreftet at
de fremover ville ha oppmerksomhet rettet mot bruken av etterretningsopplysninger utenfor arbeidsregisteret Smart. I den andre saken fulgte PST opp
utvalgets anmodning om at fremtidige henvendelser
som PST mottar vedrørende angivelig ulovlig over-

våking, raskt skal oversendes utvalget og at klager
skal få beskjed fra PST om dette. Den tredje saken
førte til en dialog mellom EOS-utvalget og Justis- og
politidepartementet om hvorvidt det gjennom en lovregulering burde åpnes for at enkeltpersoner kan ha
rett til innsyn i opplysninger eldre enn 30 år som er
registrert på vedkommende hos PST. Endelig svarbrev fra departementet i saken forstås imidlertid som
at departementet ikke ønsket å foreslå en slik lovendring.
Den siste av de syv klagesakene hvor EOS-utvalgets kritikk fikk konsekvenser utover den aktuelle
saken var rettet mot Etterretningstjenesten. Utvalget
kritiserte Etterretningstjenestens saksbehandling,
nærmere bestemt tjenestens søkerutiner. Utvalgets
kritikk i saken førte til at E-tjenesten umiddelbart
iverksatte interne tiltak for å bedre søkerutinene sine.

4.5 Klagesaker som ikke endte med kritikk
Tabell 17: Klager som ikke endte med kritikk, fordelt på klageinnhold. Inkludert klager som gjelder flere kategorier. N = 94
Krenkelse av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Ikke spesifisert
Som for de øvrige oversiktene over hva klagesakene gjelder, så er det kategorien «krenkelse av
enkeltpersoners rettigheter» som dominerer også for
klagesakene som ikke endte med kritikk fra EOSutvalget, jf. tabell 17. Hele 69 prosent av klagesakene
som ikke endte med kritikk av tjenestene er i denne
kategorien. Dette er en høyere prosentandel enn for
den samme kategorien i klagene som endte med kritikk av tjenestene. Kategorien tjenestenes saksbehandling er videre betraktelig lavere for sakene som
ikke endte med kritikk enn for sakene som endte med
kritikk. Dette kan som nevnt over indikere at tjenestenes saksbehandling er noe utvalget relativt ofte kritiserte i klagesakene som endte med kritikk.
5

Saksbehandlingstid
Dataene i denne undersøkelsen gjør det mulig å
skille mellom saksbehandlingstiden799 hos tre aktører
– EOS-utvalget, klagerne og tjenestene. Det er også
registrert total saksbehandlingstid for behandlingen
799.

Med saksbehandlingstid menes tiden det tar fra en aktør
mottar en henvendelse til henvendelsen er besvart.

Antall

Prosent

65
1
1
7
5
2
10
3

69
1
1
7
5
2
11
3

av alle klagesakene. I denne delen omhandles først
tidsbruken hos de forskjellige aktørene, og deretter
omtales den totale saksbehandlingstiden mer utførlig.
Tabell 18: Sentral tendens for saksbehandlingstid.
Tall oppgitt i dager. N = 100
EOS
Klager
Tjeneste
Totalt

Gjennomsnitt

Median

88
102
66
162

54
50
30
91

I tabell 18 fremvises to mål på sentral tendens for
saksbehandlingstid, gruppert etter tidsbruk hos EOSutvalget, hos klagerne og hos tjenestene klagene er
rettet mot. Gjennomsnittene ligger jevnt over høyere
enn medianen. Dette skyldes at noen saker har veldig
lang saksbehandlingstid, noe som gjør gjennomsnittet noe mindre representativt for saksbehandlingstiden i alle sakene. Å bruke medianen reduserer inn-
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virkningen ekstreme verdier har på den sentrale tendensen. Den nederste raden viser gjennomsnitt og
median for den totale saksbehandlingstiden.
Tabellen viser at saksbehandlingstiden eller tidsbruken, beregnet etter medianen, er høyest hos EOSutvalget, deretter følger klagerne. Tjenestene har kortest saksbehandlingstid av de tre aktørene, noe som
også kan sees i sammenheng med at tjenestene i stor
grad overholder tidsfrister som settes av EOS-utvalget, jf. punkt 3.4.
Det kan være interessant å se hvordan saksbehandlingstiden i klagesakene fordeler seg i forhold til
hvor mange undersøkelser EOS-utvalget iverksetter i
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sakene. En antagelse er at jo flere undersøkelser som
iverksettes i en klagesak, jo lengre blir saksbehandlingstiden i den aktuelle saken. Figur 5 nedenfor kan
leses dithen at det ikke nødvendigvis er noen tydelig
sammenheng mellom antall undersøkelser og saksbehandlingstid. Dette kan innebære at det dermed er
begrensede tidsmessige kostnader forbundet med å
iverksette flere undersøkelser i en klagesak. En grundigere analyse (regresjonsanalyse) indikerer imidlertid at det likevel kan være en viss tidsmessig kostnad
knyttet til iverksettelse av ytterligere undersøkelser,
og dermed en viss usikkerhet ved denne konklusjonen.

Figur 5: X-aksen viser antall undersøkelser som er iverksatt for hver klagesak. Y-aksen viser hvor lang total
saksbehandlingstid som er registrert for hver klage. Hvert punkt indikerer hvordan den enkelte klagesak plasserer seg på aksene.
De fleste sakene har en saksbehandlingstid på
under 200 dager, og det er vanskelig å slutte noe om
det begrensede antallet observasjoner som ligger
over 200 dager i saksbehandlingstid. I fire800 av disse
sakene hadde EOS-utvalget imidlertid ikke iverksatt
undersøkelser, samtidig som sakene hadde en saksbehandlingstid på rundt 400-500 dager. Forklaringen
på saksbehandlingstiden i disse fire sakene er at selv
om utvalget ikke iverksatte undersøkelser i de konkrete klagesakene, var klagesakene enten en del av
bakgrunnen for opprettelsen av en eget tiltak-sak
(ET-sak)801 eller klagesakenes tema var allerede tatt
opp i en ET-sak som ikke var avsluttet. Klagesakene
ble derfor ikke endelig avsluttet før utvalget hadde
800.
801.

Saksnummer 2011/40, 2013/38, 2013/47 og 2013/53.
Se mer om ET-saker i ET-saksrapporten.

konkludert i ET-sakene. Klagerne i de fire sakene ble
imidlertid holdt orientert om ET-sakene og fikk også
avsluttende brev da ET-sakene var avsluttet.
Tabell 19: Saksbehandlingstid i klagesaker som ikke
endte med kritikk. Gjennomsnitt og median oppgitt i
hele dager. N = 100
Kritikk
Ikke kritikk

Antall

Gjennomsnitt

Median

16
84

324
130

208
71

Tabell 19 viser at den totale saksbehandlingstiden
generelt er lengre i klagesaker som endte med kritikk
av tjenestene enn klagesaker som ikke endte med kritikk. Dette gjelder både for gjennomsnitt og median.
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Tabell 20: Advokatbistand og saksbehandlingstid.
Tall oppgitt i dager. N = 100
Gjennomsnitt

Median

153
230

80
152

Ikke advokatbistand
Advokatbistand

Tabell 20 viser at både i gjennomsnitt og median
har klagesakene hvor klager har bistand fra advokat
eller annen partsrepresentant lengre saksbehandlingstid enn klagesakene der klager ikke har slik
bistand. I totalt elleve av klagesakene har klager
bistand fra advokat eller partsrepresentant, mens i 89
klagesaker har klager ikke bistand.

6
Omtale
Tabell 21: Media og omtale. Absolutte tall, registrert
der de nevnte kategoriene er registrert i klagen.
N = 100
Antall

Særskilt melding
Omtale årsmelding
Omtale komiteinnstilling
Mediedekning
Pressemelding
Utvalgsleder

0
17
6
2
0
1

Tabell 21 viser antall klagesaker som resulterte i
henholdsvis særskilte meldinger til Stortinget,
omtale i EOS-utvalgets årsmeldinger802, omtale i
kontroll- og konstitusjonskomiteens innstillinger til
Stortinget, mediedekning, pressemelding og uttalelse
fra EOS-utvalgets leder803. Det fremgår av tabellen at
omtrent en femtedel av alle klagesakene ble omtalt i
årsmeldingene. Blant klagesakene som ble omtalt i
årsmeldingene er alle sakene som endte med kritikk
fra EOS-utvalget. Dette innebærer at all kritikk fra
EOS-utvalget rettet mot tjenestene i klagesaker blir
formidlet til Stortinget via årsmeldingene. Utover
dette viser tabellen at klagesaker relativt sjeldent blir
omtalt.
Evalueringsutvalgets registreringsskjema for klagesaksundersøkelse
1.
Utvalgets gjennomgang av saken
Saksnummer i EOS-utvalgets arkiv:
Saken vurdert av:
2.

Tjeneste klagen er rettet mot (sett evt. flere kryss)
Sentralt

Lokalt

Evt. hvilken enhet

PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Annen EOS-tjeneste i Forsvaret
Ikke spesifisert

802.

803.

Saker er kun registrert som omtalt i årsmeldingen eller komitéinnstillingen dersom de er eksplisitt omtalt, og ikke dersom problemstillingen i saken kun er generelt omtalt, for eksempel fordi flere saker omhandler samme problemstilling.
Hvorvidt en klagesak har fått mediedekning vil ikke nødvendigvis fremgå av opplysningene om sakene i e-phorte og papirarkivet,
slik at tallene ikke nødvendigvis er fullstendige. Når det gjelder omtale i årsmeldingene er samtlige årsmeldinger kontrollert, slik
at for denne kategorien er det ikke kun informasjon fra e-phorte og papirarkivet som er lagt til grunn.
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Utgangspunkt for klagen

Skriftlig henvendelse fra klager
Muntlig henvendelse fra klager
Oversendelse av klage fra tjenestene
Oversendelse av klage fra andre instanser
Annet, evt. hva?
4.

Hva gjelder klagen (evt. hvordan er den kategorisert av EOS-utvalget)
Hvilke rettigheter/interesser/regler?

Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/ utlevering av
opplysninger
Utveksling av opplysninger med samarbeidende
norsk tjeneste
Utveksling av opplysninger med samarbeidende
utenlandsk tjeneste
Tjenestens saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet, evt. hva?
Ikke spesifisert
5.

Opplysninger om klager

Norsk statsborger bosatt i Norge
Norsk statsborger bosatt i utlandet
Statsborgerskap fremgår ikke, men bosatt i Norge
Utenlandsk statsborger bosatt i Norge
Utenlandsk statsborger bosatt i utlandet
Politisk parti/organisasjon
Journalist/representant for media
Er klager bistått av advokat/ annen partsrepresentant?
6.

Iverksatte evt. EOS-utvalget undersøkelser?
Ja_____
Nei_____

7.

Hvis nei, med hvilken begrunnelse?

Utenlandsk statsborger bosatt i utlandet
Manglende tilbakemelding fra klager
Klagen er for uspesifikk
Klagen gjelder forhold utenfor kontrollområdet
Prinsippet om etterfølgende kontroll
Annet, evt. hva?
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8.

Hvis ja, hvilke undersøkelser iverksatte EOS-utvalget?
Klager

Ansatt i tjenesten

Andre

Forespørsel om søk i tjenestens registre
Egne søk i tjenestens registre
Innhenting av saksdokumenter
Innhenting av dokumenter fra andre
Spørsmål til tjenestene
Spørsmål til departementet
Forhåndsmeldt inspeksjon
Uanmeldt inspeksjon
Møter med tjenesten
Samtaler med enkeltpersoner
Avhør
Annet, evt. hva?
9.

Var klager registrert hos tjenesten?
Ja_____
Nei_____

10.

Tidsbruk

Varighet på korrespondanse med partene
Total saksbehandlingstid
Tidsbruk hos klager
Tidsbruk hos tjenesten
Tidsbruk hos EOS-utvalget
Ble det satt tidsfrist(er) for svar fra tjenesten?
Evt. hvor mange?

Nei________

_______________

Hvis ja, ble fristen(e) overholdt?
Evt. hvor mange?

Ja_______

Ja_______

Nei________

_______________

De påfølgende spørsmålene besvares bare dersom EOS-utvalget fant grunn til å følge opp saken videre.
11.

Hva var evt. status i tjenestens sak da klagen ble mottatt?
Pågående

12.

Hva var evt. status i tjenestens sak da saken ble avsluttet?
Pågående

13.

Avsluttet

Avsluttet

Saksbehandling

Antall henvendelser fra klager til EOS-utvalget
Hvor omfattende er henvendelsene fra klager
(ant. sider/linjer)
Antall henvendelser fra EOS-utvalget til klager
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Antall henvendelser fra EOS-utvalget til tjenesten
Hvor omfattende er henvendelsene fra EOS-utvalget
til tjenesten (ant. sider/linjer)
Antall henvendelser fra tjenesten til EOS-utvalget
Hvor omfattende er henvendelsene fra tjenesten
(ant. sider/linjer)
Hvor omfattende er den avsluttende uttalelsen til
tjenesten (ant. sider/linjer)
Hvor omfattende er den avsluttende uttalelsen til
klager (ant. sider/linjer)
14.

Resultat
Endte saken med kritikk mot tjenesten?
Ja_____

Nei_____

Hvis ja, på hvor mange punkter ble tjenesten kritisert? ___________
Hva gjaldt kritikken?
Hvilke rettigheter/interesser/regler?
Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/ utlevering
av opplysninger
Utveksling av opplysninger med samarbeidende norsk tjeneste?
Utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk tjeneste?
Tjenestens saksbehandling?
Tjenestens saksbehandlingstid?
Annet, evt. hva?
15.

Utvalgets kontakt med klager
Har klager kontaktet EOS-utvalget utover ved innlevering av klagen?
Undervegs i saken? Ja________

Nei______

Hvis ja, hvor mange ganger? ________
Etter avslutningen? Ja________

Nei______

Hvis ja, hvor mange ganger? ________
16.

Klagers syn på EOS-utvalgets behandling av klagen
Ja

Har klager uttrykt tillit til/tilfredshet med EOS-utvalgets arbeid
Har klager uttrykt mistillit til/misnøye med EOS-utvalgets arbeid

Nei

Delvis
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17.

Tjenestens syn på EOS-utvalgets saksbehandling og evt. kritikk
Ja

Nei

Delvis

Ja

Nei

Har tjenesten uttalt seg kritisk om EOS-utvalgets saksbehandling?
Har EOS-utvalget uttrykt enighet med tjenesten/ tatt tjenestens kritikk til følge?
Har EOS-utvalget uttrykt uenighet med tjenesten/ ikke tatt tjenestens kritikk
til følge?
Har tjenesten motsatt seg/problematisert EOS-utvalgets innsyn?
Har tjenesten uttrykt enighet med EOS-utvalgets konklusjoner?
Har klager uttrykt uenighet med EOS-utvalgets konklusjoner?
18.

Oppfølging, konsekvenser og erfaringslæring

Fikk EOS-utvalgets konklusjoner konsekvenser i den aktuelle saken?
Fikk EOS-utvalgets konklusjoner konsekvenser utover den aktuelle saken?
Har tjenesten på eget initiativ opplyst at tiltak (utover den aktuelle saken) er iverksatt
som resultat av EOS-utvalgets konklusjoner?
Har tjenesten på eget initiativ opplyst at det vil iverksette slike tiltak som resultat av
EOS-utvalgets konklusjoner?
Har tjenesten selv evt. fulgt opp med opplysninger om at slike tiltak er iverksatt?
Har EOS-utvalget evt. fulgt opp for å forsikre at slike tiltak er iverksatt?
Har EOS-utvalget bedt tjenesten om å iverksette tiltak (utover den aktuelle saken)
som følge av utvalgets konklusjoner?
Har tjenesten selv evt. fulgt opp med opplysninger om at slike tiltak er iverksatt?
Har EOS-utvalget evt. fulgt opp for å forsikre at slike tiltak er iverksatt?
Hvilke tiltak ble iverksatt?
Regelverksendringer
Praksisendringer
Sletting av opplysninger i den aktuelle saken
Sletting av opplysninger i andre saker
Evt. hvor mange?
Innsyn ble gitt i den aktuelle saken
Innsyn ble gitt i andre saker
Evt. hvor mange?
Annet, evt. hva?
19.

Underretning til overordnede
Ble tjenestens overordnede underrettet om saken?
Ved igangsettelsen? Ja_______

Nei________

Undervegs i saken?

Ja_______

Nei________

Ved avslutningen?

Ja_______

Nei________
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Mediadekning
Ja

Nei

Framkommer ikke

Fremgår det at saken vært omtalt i media?
Har EOS-utvalget sendt ut pressemelding?
Har utvalgsleder uttalt seg til media?
Hvordan fremstilles evt. EOS-utvalget i medieomtalen?
Positivt________
21.

Negativt________

Nøytralt___________

Særskilt melding
Resulterte saken i en særskilt melding?
Ja________ Nei_______

22.

Årsmeldingen
Er saken omtalt i årsmeldingen?
Ja_________

23.

Komitéinnstillingen
Er saken omtalt i komiteinnstillingen?
Ja_________

24.

Nei___________

Nei___________

Oppfølging fra Stortingets side
Resulterte saken i oppfølging overfor regjeringen fra Stortingets side?

25.

Manglende oppfølging
Er det spørsmål/problemstillinger/aspekter i eller ved saken som kunne eller burde vært (ytterligere) problematisert av EOS-utvalget?
Ja_________
Evt. hvilke?

Nei___________
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Vedlegg 2

ET-saksundersøkelse
1

Innledning

Denne undersøkelsen tar for seg EOS-utvalgets
behandling av såkalte eget tiltak-saker (ET-saker).
Dette er saker som EOS-utvalget selv har tatt initiativ
til å undersøke, eksempelvis på bakgrunn av funn på
inspeksjoner, medieoppslag, tips eller problemstillinger i klagesaker. Undersøkelsen omfatter data registrert fra 100 ET-saker fra perioden 2008 til 2014. Formålet med undersøkelsen er blant annet å kartlegge
hva som kjennetegner de sakene EOS-utvalget tar
opp av eget tiltak, hvordan sakene behandles og hva
som er utfallene eller resultatene av sakene.
Det følger av EOS-kontrolloven § 3 annet ledd
annet punktum at EOS-utvalget av eget tiltak skal ta
opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, og særlig slike som har vært
gjenstand for offentlig kritikk. Med forhold menes
også regelverk, direktiver og praksis, jf. § 3 annet
ledd tredje punktum. Utgangspunktet for opprettelse
av ET-saker kan som nevnt eksempelvis være funn
utvalget gjør på inspeksjoner, saker som omtales i
media, tips utvalget mottar, problemstillinger som
reises i klagesaker eller generelle problemstillinger
utvalget finner at bør undersøkes nærmere. I henhold
til kontrollinstruksen § 4 første ledd er det hovedsakelig virksomhet som angår personer som er bosatt i
Norge og organisasjoner som har tilhold her som
omfattes av utvalgets kontroll. Som ellers i kontrollvirksomheten følger utvalget som hovedregel prinsippet om etterfølgende kontroll av tjenestene, jf.
kontrollinstruksen § 7 første ledd. Det følger videre
av EOS-kontrolloven § 2 tredje ledd at formålet med
EOS-utvalgets kontroll er rent kontrollerende. Utvalget har ingen instruksjonsmyndighet eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene, men kan uttale sin
mening om saker eller forhold det undersøker, samt
gi anbefalinger til EOS-tjenestene.
Denne undersøkelsen omfatter alle ET-saker fra
perioden fra og med 1. januar 2011 til og med 31.
desember 2014, som i midten av juni 2015 var oppført med status «avsluttet» i EOS-utvalgets saksbehandlingssystem e-phorte. Dette utgjorde totalt 63
saker. I tillegg ble alle ET-saker fra 2009 og 2010,
samt de fire siste opprettede ET-sakene fra 2008 fra
EOS-utvalgets papirarkiv registrert.804 Bakgrunnen
for det var et ønske om å få et representativt ETsaksantall på totalt 100 saker. Dataene i denne undersøkelsen er basert på informasjon som fremgår om
ET-sakene i henholdsvis saksbehandlingssystemet ephorte og papirarkivet. Eventuell informasjon knyttet
til sakene som ikke fremgår av e-phorte og papirarkivet, er dermed ikke fanget opp i undersøkelsen.805

Samtlige saker er registrert av Evalueringsutvalgets sekretær Marianne Aasland Kortner i vedlagte
registreringsskjema, og dataene er gjennomgått og
bearbeidet av master i statsvitenskap Lars Sutterud.
Ettersom EOS-utvalgets ET-saker som regel inneholder gradert informasjon, har både Aasland Kortner
og Sutterud vært sikkerhetsklarert på nivå «strengt
hemmelig», men i denne rapporten er det ikke inntatt
gradert informasjon. Rapporten er skrevet av Aasland Kortner og Sutterud i fellesskap.
Det presiseres også innledningsvis at tabellene i
denne undersøkelsen tar utgangspunkt i alle registreringene som har blitt gjort i registreringsskjemaet på
hvert enkelt spørsmål. Saksdokumentene i e-phorte/
papirarkivet og det utarbeidede registreringsskjemaet, gjør det mulig å registrere en sak på flere kategorier under de ulike spørsmål. Dette innebærer at
prosentueringen i tabellene er beregnet på bakgrunn
av antall registreringer i de 100 sakene, og ikke på
bakgrunn av de 100 sakene alene. Når det i tabellene
som følger er vist til prosent, så relateres dermed prosenten til en prosentandel av den totale mengden av
registreringer (N) på de ulike spørsmålene.
Del 2 av undersøkelsen beskriver ET-sakene: hva
utgangspunktet for ET-sakene er, hva de gjelder og
hvilke tjenester de er rettet mot. Del 3 omhandler
saksbehandlingen, herunder hvilke og hvor mange
undersøkelser utvalget iverksatte i hver sak og
omfanget av henvendelsene mellom EOS-utvalget og
tjenestene. Det undersøkes også i hvilken grad tjenestene overholdt EOS-utvalgets tidsfrister. Del 4 tar
for seg resultatet av saksbehandlingen hos EOSutvalget i ET-sakene. Her behandles henholdsvis
sakene som endte med kritikk og sakene som ikke
endte med kritikk av tjenestene, samt tjenestenes syn
på EOS-utvalgets saksbehandling. Del 5 redegjør
nærmere for saksbehandlingstiden i sakene, herunder
tidsbruken hos utvalget og tjenestene, samt den totale
saksbehandlingstiden. I del 6 undersøkes i hvilken
grad ET-sakene omtales i blant annet EOS-utvalgets
804.

805.

Saken om POTs metodebruk i Treholt-saken er ikke med i
denne undersøkelsen da denne saken er atypisk i både karakter og omfang. Saken om PSTs registreringer av personer tilknyttet to muslimske miljøer er heller ikke med i denne undersøkelsen. Bakgrunnen for det er at denne saken var klassifisert som prosjekt og hadde en annen arkivkode i e-phorte
enn de øvrige ET-sakene. Saken lå dermed i en annen mappe
enn de øvrige ET-sakene i saksbehandlingssystemet og ble
ikke registrert.
For eksempel vil EOS-utvalgets behandling av og involvering i sakene i utvalgsmøter ikke fremgå av saksdokumentene i e-phorte, men av egne møtereferater som ikke er systematisk gjennomgått i forbindelse med denne undersøkelsen.
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årsmeldinger, i særskilte meldinger til Stortinget og i
media.
2

Informasjon om ET-sakene

2.1

Utgangspunktet for ET-sakene

Tabell 1: Utgangspunkt for ET-sakene. Inkludert
saker der flere av alternativene er registrert som
utgangspunktet for sakene. N = 107
Funn på inspeksjon
Oppslag i media
Annet
Klagesak
Tips

Antall

Prosent

89
9
4
3
2

83.2
8.4
3.7
2.8
1.9

Tabell 1 viser at det store flertallet av ET-sakene
ble iverksatt på bakgrunn av funn på inspeksjoner.
Åtte prosent av sakene ble opprettet på bakgrunn av
oppslag i media, mens klagesaker ledet til 2,8 prosent
av ET-sakene og tips var utgangspunktet for færrest
saker.
2.2

Hva ET-sakene gjelder

Tabell 2: Hva ET-sakene gjelder. Inkludert saker
som gjelder flere kategorier. N = 184
Rutiner
Flere enkeltpersoner
Regelverk
En enkeltperson
Annet

Antall

Prosent

71
65
25
18
5

38.6
35.3
13.6
9.8
2.7

Tabell 2 viser at nesten 40 prosent av ET-sakene
i denne undersøkelsen gjelder rutiner eller saksbehandling hos tjenestene. Samtidig er det også et stort
antall saker som gjelder flere enkeltpersoner, og ca.
10 prosent av sakene gjelder én enkeltperson.
Disse sakene kan ha ulike utgangspunkter. Det
kan være tilfeldige saker oppdaget ved fritekstsøk
under inspeksjoner hos tjenestene, det kan være saker
plukket ut ved stikkprøver på inspeksjoner eller det
kan være funn fra mer systematiske gjennomganger
av konkrete type saker etter konkrete kriterier ved
inspeksjoner. Eksempler på det siste er en sak der
utvalget kontrollerte PSTs registreringer av opplysninger på svært gamle og avdøde personer (85–95
år)806, en sak der utvalget kontrollerte registreringer
av opplysninger på enkeltpersoner 49–50 år807 og
806.
807.

Saksnummer 2012/56,
Saksnummer 2012/58

saker der utvalget så på alle sikkerhetsklareringssaker innenfor et visst tidsrom der klarering ble nektet.
Mange av ET-sakene i denne undersøkelsen er
registrert som å angå både rutiner og én eller flere
enkeltpersoner. Dette vil blant annet gjelde alle ETsaker som stiller spørsmål om tjenestenes behandling
av én eller flere av enkeltpersoner er i tråd med
interne rutiner eller retningslinjer. Eksempler på slike
er saker om tjenestenes behandling av opplysninger
om enkeltpersoner utenfor arbeidsregistre og saksbehandlingssystemer, saker om manglende eller uklart
behandlingsgrunnlag for registreringer av opplysninger om enkeltpersoner, saker der opplysninger om
enkeltpersoner er i strid med instruksers/retningslinjers krav til nødvendighet, relevans og formålsbestemthet og saker om tjenestenes manglende
revurderinger av registrerte opplysninger om enkeltpersoner. Andre eksempler på saker som gjelder både
rutiner/saksbehandling og enkeltpersoner, er saksbehandlingen i konkrete sikkerhetsklareringssaker –
eksempelvis manglende gjennomføring av sikkerhetssamtaler eller manglende/ufullstendig saksforberedelse fra klareringsmyndighetene i enkeltsaker.
Tabellen viser at 13,6 prosent av sakene gjelder
regelverk. Også i denne kategorien er det mange
saker som er registrert som å gjelde både regelverk
og én eller flere enkeltpersoner. Eksempler på slike
er saker om tjenestenes informasjonsinnhenting og
metodebruk i ett eller flere tilfelle er i tråd med gjeldende rett, sikkerhetsklareringssaker der det er spørsmål om sikkerhetslovens bestemmelser er overholdt
eller saker som reiser spørsmål om rekkevidden av
bestemmelser i etterretningstjenesteloven.
Tabell 3: ET-sakenes tema der «Rutiner» og «Regelverk» er skilt særskilt ut. N = 101
En enkeltperson
Flere enkeltpersoner
Rutiner
Regelverk
Annet

Antall

Prosent

18
65
6
7
5

17.8
64.4
5.9
6.9
5

I tabell 3 er antallet saker som kun gjelder rutiner
og regelverk, det vil si ikke i kombinasjon med én
eller flere enkeltpersoner, skilt ut. Tallene viser at
bare seks saker808 kun gjelder rutiner og syv saker809
kun gjelder regelverk. Tabell 3 sammenholdt med
tabell 2 bekrefter at de aller fleste sakene som er
registrert å gjelde rutiner og regelverk også er regis808.

809.

Saksnummer 2010/61, 2010/68, 2010/8, 2011/79, 2011/97,
2014/78.
Saksnummer 2008/56, 2011/15, 2012/117, 2012/128, 2012/
3, 2014/23, 2013/3.
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trert å gjelde én eller flere enkeltpersoner. Dette tyder
på at et stort flertall av de undersøkte ET-sakene tar
utgangspunkt i saker om én eller flere enkeltpersoner, og at forholdsvis få saker problematiserer rutiner
eller regelverk på generelt grunnlag.
I de seks sakene som kun gjelder rutiner, er fire av
sakene rettet mot PST, én sak er rettet mot Etterretningstjenesten og én sak er rettet mot FSA. To av
sakene rettet mot PST gjelder overordnede spørsmål
om utvalgets kontroll, nærmere bestemt rutiner for
utvalgets innsynsrett i alle pågående saker i PST og
om utvalget skal kunne søke i PSTs arkiver og registre uten at PST har bisitter til stede. De to andre
sakene rettet mot PST gjelder PSTs behandling av
opplysninger utenfor arkiver, registre og saksbehandlingssystemer. Saken rettet mot Etterretningstjenesten gjelder praksis/rutiner i forbindelse med foreleggelsessaker mellom Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet i saker som krever politisk godkjenning av Etterretningstjenestens operasjoner.
Saken som er rettet mot FSA gjelder rutiner for bruken av teknisk utstyr i FSA.

I de syv sakene som kun gjelder regelverk, er tre
av sakene rettet mot Etterretningstjenesten, to av
sakene rettet mot NSM, en sak rettet mot PST og en
sak rettet mot FSA. De tre sakene rettet mot Etterretningstjenesten gjelder henholdsvis rettslige spørsmål
i forbindelse med overføring av en avdeling fra FSA
til Etterretningstjenesten, spørsmål om unntak fra Eloven § 4 og spørsmål om sikkerhetsgradering av retningslinjer for utlevering av personopplysninger til
utenlandske samarbeidende tjenester. De to sakene
rettet mot NSM gjelder spørsmål om omsøktes rett til
innsyn i referat fra sikkerhetssamtale og rettslige
spørsmål i forbindelse med henleggelse av sikkerhetsklareringssaker. Saken mot PST gjelder spørsmål
om sikkerhetsgradering etter sikkerhetsloven av
PSTs anmodninger om bistand til teletilbydere om
gjennomføring av kommunikasjonskontroll, og
saken mot FSA gjelder utforming av svar til klagere
i klagesaker rettet mot FSA i henhold til EOS-kontrolloven.

Tabell 4: ET-sakenes tema. Inkludert saker som gjelder flere temaer. N = 196
Tjenestens rutiner / saksbehandling
Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Lovmessighet
Utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk tjeneste
Utveksling av opplysninger med samarbeidende norsk tjeneste
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Innsyn i tjenestens dokumenter / utlevering av opplysninger
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Tabell 4 viser mer spesifikt hva som er ET-sakenes tema. Temaene er kategorisert med utgangspunkt
i målsettingene angitt i EOS-kontrolloven § 2 (krenkelser av enkeltpersoners rettigheter, beskyttelse av
samfunnsmessige interesser og lovmessighet), i tillegg til enkelte andre områder som kjennetegner tjenestenes virksomhet. Temaene vil etter sin ordlyd
kunne gli noe over i hverandre. I kategorien «krenkelse av enkeltpersoners rettigheter» er det registrert
saker som gjelder potensielle brudd på materielle
regler som gir enkeltpersoner konkrete rettigheter,
for eksempel retten til privatliv. Kategorien «lovmessighet» omfatter saker som gjelder potensielle brudd
på lovbestemmelser, mens kategoriene «tjenestenes
rutiner/saksbehandling» er forbeholdt saker om
potensielle brudd på forskrift, retningslinjer og rutiner.810
Også her er mange av sakene registrert i flere
kategorier, fordi de er vurdert å gjelde flere temaer.

Antall

Prosent

75
73
29
7
3
3
3
2
1

38.3
37.2
14.8
3.6
1.5
1.5
1.5
1.0
0.5

Tabellen viser tydelig at tjenestenes rutiner/saksbehandling og krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
som nevnt ovenfor er hyppigst tema i ET-sakene,
henholdsvis 38 og 37 prosent av sakene gjelder dette.
Lovmessighet er tema i 14 prosent av sakene, mens
de resterende kategoriene er forholdsvis sjelden tema
for sakene.811

810.

811.

At kategorien «tjenestenes rutiner/saksbehandling» omfatter så vidt mange saker, kan skyldes at store deler av det regelverket som gjelder for EOS-tjenestenes virksomhet er
gitt i form av forskrifter og interne retningslinjer. Særlig
gjelder mange av sakene potensielle brudd på den dagjeldende PST-instruksens regler, som f.o.m. 1. juli 2014 i hovedsak ble videreført i politiregisterloven.
Ifølge EOS-utvalgets sekretariat vil imidlertid tjenestenes
saksbehandlingstid kunne være et tema som ofte omtales
mer generelt i årsmeldingene uten at det nødvendigvis er
tema i eller omtalt i forbindelse med konkrete ET-saker.
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2.3 Hvilken tjeneste ET-sakene er rettet mot
Tabell 5: Tjenester ET-sakene er rettet mot. Inkludert
saker som er rettet mot flere tjenester. N = 117
PST
NSM
FSA
Etterretningstjenesten
Annen EOS-tjeneste
Justisdepartementet

Antall

Prosent

59
22
17
15
2
2

50.4
18.8
14.5
12.8
1.7
1.7

Tabell 5 viser at halvparten av ET-sakene er rettet
mot PST. De øvrige sakene er relativt jevnt fordelt på
henholdsvis NSM, FSA og Etterretningstjenesten.
Fire av ET-sakene i denne undersøkelsen var rettet
mot henholdsvis annen EOS-tjeneste812 og Justisdepartementet813. Denne fordelingen er i samsvar med
hyppigheten av EOS-utvalgets inspeksjoner hos de
respektive tjenestene.

Tabell 6: Registrerte ET-saker fordelt på tjeneste og år. Inkludert saker som er rettet mot flere tjenester.
N = 111
År

2009
2010
2011
2012
2013
2014

PST

NSM

Etterretningstjenesten

Annen EOS-tjeneste

Justisdepartementet

FSA

7
10
5
11
15
10

4
3
2
2
5
3

0
3
0
3
4
5

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0

4
4
3
4
0
1

Tabell 6 viser hvordan ET-sakene fordeler seg på
tjenestene i løpet av de årene som omfattes av undersøkelsen.814 Tabellen viser en nedgang i antall ETsaker registrert i 2011. I EOS-utvalgets årsmelding
for 2011 fremgår det at utvalgets arbeid med under-

søkelsen av POTs metodebruk i Treholt-saken medførte at utvalget hadde noe mindre kapasitet til å ta
opp øvrige saker av eget tiltak dette året.815 For de
øvrige årene fordeler antall ET-saker seg jevnt
utover, med en topp av saker registrert i 2013.

Tabell 7: ET-sakenes temaer fordelt på tjenestene. Inkludert saker som gjelder flere temaer. N = 196
EtterretningsPST
tjenesten

Krenkelser av enkeltpersoners
rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige
interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestens dokumenter /
utlevering av opplysninger
Utveksling av opplysninger med
samarbeidende norsk tjeneste
Utveksling av opplysninger med
samarbeidende utenlandsk tjeneste

812.
813.

814.
815.

NSM

Annen
EOS-tjeneste i
FSA
forsvaret

Justisdepartementet

50

5

9

9

0

0

1
6

0
8

0
8

0
7

0
0

0
0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

0

0

0

5

2

0

0

0

0

De to ET-sakene var rettet mot Forsvarets forskningsinstitutt og Statsbygg.
Den ene saken som var rettet mot Justis- og politidepartementet gjaldt en sikkerhetsklareringsavgjørelse fattet av departementet. I
den andre saken ble departementet stilt spørsmål på bakgrunn av at EOS-utvalget var gjort kjent med at norske personer var registrert i database tilhørende Terrorist Screening Center (saken er omtalt i EOS-utvalgets årsmelding til Stortinget 2014 s. 18-19).
Sakene som er registrert fra 2008 er ikke tatt med i tabellen da det er få saker fra dette året med i denne undersøkelsen.
EOS-utvalgets årsmelding 2011 side 3.
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EtterretningsPST
tjenesten

Tjenestens rutiner / saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet

45
0
0

Tabell 7 gir en oversikt over hvordan ET-sakenes
temaer fordeler seg på de aktuelle tjenestene. Den
viser at et flertall av ET-sakene som gjelder krenkelser av enkeltpersoners rettigheter og tjenestenes rutiner eller saksbehandling er rettet mot PST. Dette er
typisk saker som gjelder spørsmål ved grunnlaget for
registreringer av opplysninger om enkeltpersoner og
som EOS-utvalget oppdager på de faste inspeksjo-

6
1
1

NSM

11
1
0

Annen
EOS-tjeneste i
FSA
forsvaret

11
1
1

Justisdepartementet

2
0
0

0
0
1

nene de gjennomfører i tjenestene. Slike saker velger
utvalget ofte å følge opp som ET-saker.
Tabellen viser videre at et flertall av ET-sakene
som er rettet mot NSM og FSA gjelder tjenestenes
rutiner/saksbehandling og/eller krenkelser av enkeltpersoners rettigheter. Dette er typisk saker som gjelder tjenestenes saksbehandling og nektelse eller tap
av klarering for enkeltpersoner i konkrete sikkerhetsklareringssaker.

3
Behandling av ET-sakene
3.1 Hvilke undersøkelser ble iverksatt i ET-sakene
Tabell 8: Hvilke undersøkelser foretas. Inkludert saker hvor flere undersøkelser foretas. N = 247
Innhenting av saksdokumenter
Skriftlig spørsmål til tjenestene
Søk i tjenestens registre
Muntlig spørsmål til tjenestene under inspeksjon
Møter med tjenestene
Innhenting av dokumenter fra andre
Samtaler med og avhør av enkeltpersoner
Skriftlige spørsmål til departementet
Forhåndsmeldt inspeksjon
Uanmeldt inspeksjon
Ingen undersøkelser iverksatt

Antall

Prosent

76
74
62
21
3
3
3
2
1
1
1

30.9
30.1
25.2
8.5
1.2
1.2
1.2
0.8
0.4
0.4
0.4

Tabell 8 viser at tre typer undersøkelser skiller
seg ut som de utvalget oftest iverksatte: innhenting
av saksdokumenter (ca. 31 prosent), skriftlige spørsmål til tjenestene (ca. 30 prosent) og søk i tjenestens
registre (ca. 25 prosent). Tabellen viser videre at
EOS-utvalget gjennomførte inspeksjoner som ledd i
ET-saker to ganger – én forhåndsanmeldt og én uanmeldt inspeksjon. Disse inspeksjonene ble gjennomført i samme sak.816 Saken gjaldt opplysninger om
norske kilder mv. i Etterretningstjenesten og inspeksjonene ble foretatt i Etterretningstjenestens avdeling
for menneskebasert innhenting. Saken resulterte i en

særskilt melding til Stortinget.817 I én sak ble det ikke
iverksatt noen undersøkelser, og dette var etter ønske
fra advokaten i saken.818 Denne saken gjaldt en henvendelse til EOS-utvalget fra en advokat om blant
annet informasjonsutveksling mellom samarbeidende tjenester i en konkret sak. Sakens tema ble diskutert og vurdert internt i utvalget, og saken resulterte i et avsluttende svarbrev til advokaten uten at
undersøkelser ble iverksatt i tjenestene.

816.

818.

Saksnummer 2013/80

817.

Se EOS-utvalgets særskilte melding 16. desember 2013 om
utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder
mv. i Etterretningstjenesten.
Saksnummer 2014/54
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Figur 1: Antall undersøkelser iverksatt i ET-sakene
Figur 1 viser at utvalget som regel iverksatte to
eller tre undersøkelsestyper i ET-sakene. I fire saker
iverksatte utvalget fire eller flere undersøkelsestyper819. I en sak er det som nevnt ikke registrert at
EOS-utvalget foretok noen undersøkelser820.
3.2 Tidsfrister
Tabell 9: Sammenheng mellom tidsfrist satt og tidsfrist nådd. N = 100
Tidsfrist satt

Nei
Ja

Ikke overholdt

Overholdt

35
27

0
38

Tabell 9 viser at det i 65 av de 100 ET-sakene ble
satt en tidsfrist for svar fra tjenestene. I 38 av disse
sakene overholdt tjenestene tidsfristene, mens i 27
saker ble tidsfristene ikke overholdt.
Tabell 10: Hvorvidt tidsfrister ble overholdt fordelt
på året saken ble undersøkt. Kun i saker der tidsfrist
ble satt (65 av 100, se tabell 8). N = 65
2009
2010
2011
2012
2013
2014
819.

820.

Ikke overholdt

Overholdt

7
4
1
4
9
2

1
6
5
12
9
5

Saksnummer (antall undersøkelser i parentes) 2012/36 (4),
2013/37 (4), 2013/82 (5), 2013/80 (7)
Saksnummer 2014/54

Det fremgår av tabell 10 at det i løpet av årene som
omfattes av denne undersøkelsen ikke er store variasjoner, eller utvikling i, i hvilken grad tjenestene overholdt
eller ikke overholdt tidsfristene satt av EOS-utvalget.
Tabell 11: Tjenester ET-sakene er rettet mot fordelt
på hvorvidt tidsfristene ble overholdt. Kun i saker
hvor tidsfrist ble satt. Inkludert saker rettet mot flere
tjenester. N = 76
PST
FSA
Etterretningstjenesten
NSM
Justisdepartementet
Annen EOS-tjeneste

Ikke overholdt

Overholdt

15
5
0
9
1
1

27
7
6
3
1
0

Tabell 11 viser i hvilken grad de ulike tjenestene
har overholdt satte tidsfrister fra EOS-utvalget eller
ikke. Tallene i tabellen må sees i sammenheng med
det totale antallet ET-saker per tjeneste, jf. tabell 5.
For PST innebærer dette at tidsfrister ble satt i 42 av
de totalt 59 ET-sakene. I de sakene det ble satt en
tidsfrist, overholdt ikke PST tidsfristen i ca. 35 prosent av sakene (15/42*100). I ET-sakene rettet mot
FSA ble det satt tidsfrister i 12 av totalt 17 saker. I de
sakene det ble satt en tidsfrist, overholdt ikke FSA
tidsfristen i ca. 41 prosent av sakene (5/12*100). I
seks av de 15 sakene rettet mot Etterretningstjenesten
ble det satt en tidsfrist. Etterretningstjenesten overholdt alle tidsfristene som ble satt. For NSM ble det
satt en tidsfrist i 12 av totalt 22 saker. I de sakene det
ble satt en tidsfrist, overholdt ikke NSM tidsfristen i
ca. 75 prosent av sakene (9/12*100).
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3.3 Omfanget av saksbehandlingen
Tabell 12: Sentral tendens for antall henvendelser og henvendelsenes omfang. N = 100
Gjennomsnitt

Median

Antall henvendelser fra EOS-utvalget til tjenesten
Antall henvendelser fra tjenesten til EOS-utvalget
Omfang henvendelser

2.6
2.4

2
2

Antall sider i henvendelsen fra EOS-utvalget til tjenesten
Antall sider i henvendelsen fra tjenesten til EOS-utvalget
Antall sider i den avsluttende uttalelsen til tjenesten

5.1
5.0
5.8

4
4
2

Antall henvendelser

tene sakene er rettet mot.821 Tallene er oppgitt både i
gjennomsnitt og median.

Tabell 12 gir en oversikt over omfanget av saksbehandlingen, antall henvendelser og antall sider på
henvendelsene, både hos EOS-utvalget og hos tjenes4
4.1

Resultat
Utfallet av ET-sakene

Figur 2: Fordeling av saker etter hvorvidt tjenestene ble kritisert
Figur 2 viser at i underkant av halvparten av ETsakene som EOS-utvalget iverksatte, 48 prosent,
endte med kritikk av tjenestene sakene var rettet mot.

Litt over halvparten av ET-sakene, 52 prosent, endte
uten kritikk.

Tabell 13: Utgangspunkt for ET-sakene fordelt på utfallet. Inkludert saker med flere utgangspunkt for sakene.
N = 107
Ikke kritikk
Kritikk

821.

Funn på inspeksjon

Medieoppslag

Tips

Klagesak

Annet

45
44

5
4

0
2

2
1

3
1

Vedlegg tjenestene eventuelt har sendt til EOS-utvalget er ikke tatt med ved registreringen av omfanget på henvendelsene.
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Tabell 13 viser at andelen saker som endte henholdsvis med og uten kritikk er relativt lik uavhengig
av hva som dannet utgangspunktet for saken, med
unntak av sakene som tok utgangspunkt i tips, som
begge endte med kritikk.

Tabell 14 nedenfor viser at det samme gjelder
uavhengig av om saken gjaldt flere enkeltpersoner,
regelverk eller rutiner/ saksbehandling. Saker som
gjaldt én enkeltperson resulterte imidlertid bare i kritikk i en tredjedel av tilfellene.

Tabell 14: Hva ET-sakene gjelder fordelt på utfallet. Inkludert saker som gjelder flere kategorier. N = 184
Ikke kritikk
Kritikk

En enkeltperson

Flere enkeltpersoner

Regelverk

Rutiner/saksbehandling

Annet

12
6

30
35

11
14

36
35

4
1

4.2 ET-saker som endte med kritikk
Tabell 15: ET-saker som endte med kritikk, fordelt på tjeneste. Inkludert saker som er rettet mot flere tjenester.
N = 56
PST
NSM
FSA
Etterretningstjenesten
Annen EOS-tjeneste
Justisdepartementet
Tabell 15 viser hvordan ET-sakene som endte
med kritikk fordeler seg på de ulike EOS-tjenestene.
Det fremgår av tabellen at et flertall av de ET-sakene
som endte med kritikk var rettet mot PST. PST er
imidlertid også den tjenesten som flertallet av ETsakene var rettet mot i utgangspunktet, jf. tabell 5.
Sett i sammenheng, viser tabell 5 og tabell 15 at 45

Antall

Prosent

27
13
9
4
2
1

48
23
16
7
4
2

prosent av de sakene som var rettet mot PST endte
med kritikk (27/59*100). Tabell 15 viser videre at 23
prosent av ET-sakene som endte med kritikk er rettet
mot NSM. Sammenholdt med tabell 5 innebærer det
at hele 72 prosent av ET-sakene rettet mot NSM
endte med kritikk (13/18*100).

Tabell 16: ET-saker som endte med kritikk, fordelt på innholdet i kritikken. Inkludert saker hvor tjenestene fikk
kritikk på flere punkter. N = 61
Tjenestens rutiner/saksbehandling
Lovmessighet
Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Innsyn i tjenestenes dokumenter/utlevering av opplysninger
Utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk tjeneste
Tjenestens saksbehandlingstid
Tabell 16 sammenfatter innholdet i kritikken i de
ET-sakene som endte med kritikk fra EOS-utvalget.
I flere av sakene fikk tjenestene kritikk på flere punkter. En stor overvekt av sakene endte med kritikk av
tjenestenes rutiner og/eller saksbehandling. Eksempler på slike saker er der tjenestene hadde behandlet
opplysninger utenfor arbeidsregistre/saksbehandlingssystemer eller i strid med andre interne instrukser, der tjenestene hadde hatt utilfredsstillende saksbehandlingsrutiner eller manglende internkontroll og
saker der tjenestene hadde hatt en uheldig, ubegrun-

Antall

Prosent

38
14
3
2
2
2

62
23
5
3
3
3

net eller inkonsekvent saksbehandlingspraksis på
enkelte områder. Lovmessighet er den nest største
kategorien, med 23 prosent. Eksempler på kritikk fra
EOS-utvalget som gjelder lovmessighet er der tjenestene ikke har holdt seg innenfor sine rettslige
begrensninger i forbindelse med informasjonsinnhenting, der tjenestene har unnlatt å slette opplysninger fra fortrolig kommunikasjon mellom advokat og
klient i strid med EMK art. 8 og der klareringsmyndighetenes praksis ikke er i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser. Gjennomgangen av ET-sakene

Dokument 16 – 2015–2016

224

som endte med kritikk viser at det ofte er enkeltpersoners prosessuelle rettigheter som er gjenstand for
kritikk, som tjenestenes rutiner/saksbehandling og
reglene som setter rammer for tjenestenes fremgangsmåter, metoder og begrensninger. Krenkelser
av enkeltpersonenes materielle rettigheter – herunder
retten til privatliv – påvises sjeldnere av utvalget.
Dersom denne tabellen sammenholdes med tabell
4 om hva ET-sakene i utgangspunktet gjelder, kan
det sies noe om i hvilken grad sakens tema ved opprettelsen av saken er det temaet som kritiseres ved
avslutningen av saken. For sakene som gjelder krenkelser av enkeltpersoners rettigheter kritiseres dette
temaet i ca. 4 prosent av sakene (3/73*100). For
sakene som gjelder tjenestenes rutiner/saksbehandling kritiseres dette tema i ca. 50 prosent av sakene
(38/75*100). Der temaet er lovmessighet kritiseres
dette i ca. 48 prosent av sakene (14/29*100). For
sakene som gjelder innsyn/utlevering av opplysninger kritiseres dette i 100 prosent av sakene (2/2*100),
og for saker som gjelder tjenestenes saksbehandlingstid kritiseres dette temaet i ca. 66 prosent av
sakene (2/3*100). Når det gjelder sakene om utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk
tjeneste kritiseres dette i ca. 28 prosent av sakene
(2/7*100).

Tabell 17: Kritikk eller bemerkning? N = 48
Kritikk

Bemerkning

26

22

Tabell 17 viser hvorvidt EOS-utvalgets tilbakemeldinger til tjenestene ble omtalt som kritikk eller
som bemerkninger i det avsluttende brevet fra utvalget. I kategorien «kritikk» faller saker der utvalget
fant alvorlige feil som ble omtalt som kritikkverdige
forhold hos tjenestene, mens kategorien «bemerkninger» omfatter saker der utvalget fant mindre alvorlige
feil som ble omtalt som bemerkninger.822 I 26 av 48
ET-saker fikk tjenestene uttalt kritikk fra utvalget,
mens 22 saker kun ledet til bemerkninger fra utvalget.
I den øvrige omtalen av saker som resulterte i kritikk i denne undersøkelsen er det imidlertid ikke skilt
mellom disse kategoriene, og både saker der det er
gitt kritikk og bemerkninger er regnet som saker som
endte med kritikk. Det vil si at når kritikk omtales i
denne undersøkelsen, kan det dreie seg om enten kritikk eller bemerkninger.

Tabell 18: ET-saker som endte med kritikk, fordelt på hvilke tiltak som ble iverksatt. Inkludert saker hvor flere
tiltak ble iverksatt. N = 55
Praksisendringer
Ingen informasjon om iverksatt tiltak
Sletting av opplysninger om flere enkeltpersoner
Sletting av opplysninger om en enkeltperson
Regelverksendringer
Innsyn ble gitt i den aktuelle saken
Annet
Tabell 18 gir en oversikt over hvilke tiltak som
ble iverksatt som følge av EOS-utvalgets kritikk i de
ulike sakene. Tallene er basert på opplysninger tjenestene har gitt om dette i brev til EOS-utvalget.
Tabellen tyder på at tjenestene ofte iverksetter tiltak
som følge av utvalgets kritikk, noe som indikerer at
utvalget har gjennomslagskraft i tjenestene og at tjenestene ofte tar grep for å forbedre seg som følge av
kritikken de mottar. Praksisendringer er tiltaket som,
ifølge tjenestene, oftest ble iverksatt som resultat av
kritikken, i hele 44 prosent av sakene er dette tilfelle.
Eksempler på slike praksisendringer er gjennomføring av opprydningsarbeid i saksbehandlingssystemene, utarbeidelse og innføring av nye saksbehand822.

Antall

Prosent

24
12
12
4
1
1
1

44
22
22
7
2
2
2

lingsrutiner, økt oppmerksomhet/fokus på et praksiseller saksbehandlingsproblem som er avdekket av
EOS-utvalget, endring av interne retningslinjer, økt
internkontroll på visse problemområder som er
avdekket av utvalget, igangsetting av intern opplæring og internt tilsyn, drøfting av problemstillinger
med relevante saksbehandlere og innføring av nye
tekniske løsninger som ivaretar krav til praksis nedfelt i eksempelvis interne retningslinjer.
I 22 prosent av sakene var det ingen informasjon
om iverksatte tiltak som følge av kritikken. I samme
andel av sakene førte utvalgets kritikk til sletting av
opplysninger om flere enkeltpersoner. Gjennomgangen av ET-sakene viser imidlertid også at i svært

Ifølge EOS-utvalgets sekretariat har EOS-utvalget ikke nødvendigvis et bevisst forhold til skillet mellom begrepene «kritikk» og
«bemerkninger», men er seg svært bevisst ordbruken i den kritikk som rettes mot tjenestene generelt.
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enkeltpersoner etter å ha mottatt spørsmål om registreringene fra utvalget. Disse sakene endte da ikke
med kritikk fordi tjenestene rettet opp forholdene
underveis i sakene. Sakene medførte likevel at en stor
mengde opplysninger om enkeltpersoner ble slettet.
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4.3

ET-saker som ikke endte i kritikk

Tabell 19: ET-saker som ikke endte med kritikk, fordelt på tjeneste. Inkludert saker rettet mot flere tjenester. N = 61
PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Justisdepartementet

Antall

Prosent

32
11
9
8
1

52
18
15
13
2

Tabell 19 viser ET-sakene som ikke endte med
kritikk fordelt på de ulike tjenestene. Tabellen viser
at over halvparten av alle ET-sakene som ikke endte
med kritikk er saker rettet mot PST. Videre er 18, 15
og 13 prosent av ET-sakene som ikke endte med kritikk rettet mot henholdsvis Etterretningstjenesten,
NSM og FSA.
Tabell 20: ET-saker som ikke endte med kritikk, fordelt på sakens tema. Inkludert saker med flere temaer.
N = 94
Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Tjenestens rutiner / saksbehandling
Lovmessighet
Utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk tjeneste
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Utveksling av opplysninger med samarbeidende norsk tjeneste
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
Tabell 20 viser at ET-sakene som ikke endte med
kritikk oftest gjelder krenkelser av enkeltpersoners
rettigheter, 38 prosent, og tjenestens rutiner/saksbe-

Antall

Prosent

36
35
13
4
1
1
1
3

38
37
14
4
1
1
1
3

handling, 37 prosent. I 14 prosent av sakene som ikke
endte med kritikk er sakens tema lovmessighet. Kun
et fåtall av sakene gjelder de øvrige kategoriene.

4.4 Tjenestenes syn på EOS-utvalgets saksbehandling
Tabell 21: Tjenestenes syn på EOS-utvalgets saksbehandling og ev. kritikk. N = 100
Antall

Saker der tjenesten motsatte seg/problematiserte utvalgets innsyn
Saker der tjenesten (eksplisitt eller implisitt) uttrykte enighet med utvalgets konklusjoner
Saker der tjenesten uttrykte uenighet med utvalgets konklusjoner
Saker der tjenesten verken uttrykte enighet eller uenighet med utvalgets konklusjoner
Tabell 21 viser at tjenestene ikke motsatte seg
eller problematiserte EOS-utvalgets innsyn i noen av
de aktuelle sakene. I hele 83 av de totalt 100 ETsakene uttrykte tjenestene, eksplisitt eller implisitt,
enighet med utvalgets konklusjoner. Dette kan
eksempelvis komme til uttrykk ved at tjenestene sletter opplysninger om enkeltpersoner etter spørsmål
om registreringer fra utvalget, at tjenestene endrer

0
83
10
7

rutiner eller praksis og/eller at tjenestene uttrykker
eksplisitt i brev til utvalget at de er enige i utvalgets
konklusjoner.
I ti av 100 saker uttrykte tjenestene uenighet med
utvalgets konklusjoner. Nærmere undersøkelser
viser at alle de nevnte ti sakene823 endte med kritikk
av tjenestene. I fire av de ti sakene var det NSM som
uttrykte uenighet med utvalgets konklusjoner, og i to
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saker var det FSA. Disse sakene gjelder lovtolkningsspørsmål og/eller saksbehandlingspraksis i sikkerhetsklareringssaker. Forsvarsdepartementet ble
orientert om de sakene som gjaldt lovtolkningsspørsmål, enten av NSM eller EOS-utvalget. I en sak ble
det deretter avholdt møte mellom departementet,
NSM og FSA, og etter møtet fikk NSM i oppdrag fra
departementet å utarbeide avklarende rundskriv til
klareringsmyndighetene.824 I en annen sak der departementet ble orientert, opplyste NSM at det deretter
ble iverksatt et arbeid med å fremme eventuelle forslag til endringer i regelverket på området.825 PST
uttrykte uenighet med utvalget i tre saker. Sakene
gjelder henholdsvis spørsmål om tjenestens rettslige
begrensninger ved samarbeid med andre tjenester,
lovtolkningsspørsmål knyttet til metodebruk og
interne saksbehandlingsrutiner. Etterretningstjenesten har uttrykt uenighet med utvalgets konklusjoner i
to saker.826 I disse sakene gjelder uenigheten lovtolkningsspørsmål og saksbehandlingsrutiner. Etterretningstjenesten ba Forsvarsdepartementet om å vurdere det aktuelle lovtolkningsspørsmålet, og Forsvarsdepartementet avklarte spørsmålet.
5

Tabell 23: Total saksbehandlingstid og hvorvidt ETsakene førte til kritikk. N = 100

Tabell 22: Sentral tendens for saksbehandlingstid.
Tall oppgitt i dager. N = 100
EOS-utvalget
Tjenestene
Totalt

Gjennomsnitt

Median

181
125
279

176
91
242

Tabellen viser at den totale saksbehandlingstiden
for ET-sakene i gjennomsnitt var på 279 dager, altså
litt over 9 måneder. I de 100 registrerte ET-sakene
hadde EOS-utvalget i gjennomsnitt 65 dager lenger
saksbehandlingstid enn tjenestene. Forskjellen i
saksbehandlingstid mellom EOS-utvalget og tjenestene var imidlertid større for flesteparten av sakene.
Dette vises ved at medianen for tjenestenes saksbehandling har større avvik fra gjennomsnittet enn hva
som er tilfelle for EOS-utvalget.

825.
826.

198
366

197
333

Ikke kritikk
Kritikk

I tabell 23 fremkommer det at ET-sakene som
endte med kritikk av tjenestene har betydelig lenger
saksbehandlingstid enn sakene som ikke endte med
kritikk.
6

Omtale

Tabell 24: Omtale og media
Antall

Særskilt melding
Omtale årsmelding
Omtale komitéinnstilling
Mediedekning
Pressemelding
Utvalgsleder

4
53
36
10
4
4

Tabell 24 viser antall ET-saker som resulterte i
henholdsvis særskilte meldinger til Stortinget,
omtale i EOS-utvalgets årsmeldinger827, omtale i
kontroll- og konstitusjonskomiteens innstillinger til
Stortinget, mediedekning, pressemelding og uttalelse
fra EOS-utvalgets leder.828 Av de 100 ET-sakene ble
53 saker omtalt i årsmeldingene. Blant ET-sakene
som ble omtalt i årsmeldingene var 25 av de 26
sakene der kritikk uttrykkelig ble gitt til tjenestene i
EOS-utvalgets avsluttende brev, samt 15 av sakene
der utvalget kom med bemerkninger til tjenestene.
Det var én sak der utvalget kom med kritikk til tjenestene som ikke ble omtalt i årsmeldingen. Kritikken i
denne saken er imidlertid generelt omtalt i årsmeldingen da det er flere enkeltsaker som endte med kritikk
av det samme teamet.829 Dette innebærer at all alvorlig kritikk fra EOS-utvalget rettet mot tjenestene i
ET-saker ble formidlet til Stortinget via årsmeldingene. Videre ble 13 av ET-sakene som ikke endte med
kritikk av tjenestene også nevnt i årsmeldingene.
Dette er eksempelvis saker der utvalget kom med
827.

828.

824.

Median

Saksbehandlingstid

Tabellen nedenfor viser saksbehandlingstiden i
de undersøkte sakene hos henholdsvis EOS-utvalget,
tjenestene og totalt. Med saksbehandlingstid menes
tiden det tar fra en aktør mottar en henvendelse til
henvendelsen er besvart.

823.

Gjennomsnitt

2008/56, 2010/34, 2010/57, 2011/128, 2012/37, 2013/115,
2013/36, 2013/72, 2013/80, 2014/62
Jf. EOS-utvalgets årsmelding for 2013 s. 29
Jf. EOS-utvalgets årsmelding for 2010 s. 22
Det blir totalt elleve tjenester, ikke ti. Det skyldes at i sak
2011/28 er både NSM og FSA oppført som tjenestene saken
er rettet mot.

829.

Saker er kun registrert som omtalt i årsmeldingen eller komitéinnstillingen dersom de er eksplisitt omtalt, og ikke dersom problemstillingen i saken kun er generelt omtalt, for eksempel fordi flere saker omhandler samme problemstilling.
Hvorvidt en ET-sak har fått mediedekning vil ikke nødvendigvis fremgå av opplysningene om sakene i e-phorte og papirarkivet, slik at tallene ikke nødvendigvis er fullstendige.
Når det gjelder omtale av sakene i årsmeldingene er samtlige årsmeldinger kontrollert, slik at for denne kategorien er
det ikke kun informasjon fra e-phorte og papirarkivet som er
lagt til grunn.
Saksnummer 2009/52
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positive tilbakemeldinger til tjenestene og/eller saker
der utvalget og tjenestene kom til enighet underveis i
saksgangen. Tabellen viser også at litt over en tredje-

del, 36 ET-saker, ble omtalt i komitéinnstillingene.
Et fåtall av ET-sakene ble omtalt i pressemelding
eller uttalelse fra utvalgslederen.

Evalueringsutvalgets registreringsskjema for ET-saksundersøkelse
1.
Utvalgets gjennomgang av saken
Saksnummer i EOS-utvalgets arkiv:
Saken vurdert av:
2.

Tjeneste saken er rettet mot (sett ev. flere kryss)
Sentralt

Lokalt

Evt. hvilken enhet

PST
Etterretningstjenesten
NSM
FSA
Annen EOS-tjeneste i Forsvaret
3.

Utgangspunkt for saken

Funn på inspeksjon
Oppslag i media
Tips
Klagesak
Annet, evt. hva?
4.

Hva gjelder saken?

En enkeltperson
Flere enkeltpersoner
Regelverk
Rutiner
Annet, ev. hva?
5.

Hva er sakens tema (ev. hvordan er den kategorisert av EOS-utvalget)
Hvilke rettigheter/interesser/regler?

Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/ utlevering
av opplysninger
Utveksling av opplysninger med samarbeidende norsk tjeneste
Utveksling av opplysninger med samarbeidende utenlandsk tjeneste
Tjenestens rutiner / saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet
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6.

Hvilke undersøkelser iverksatte EOS-utvalget?
Klager

Ansatt i tjenesten

Søk i tjenestens registre
Innhenting av saksdokumenter
Innhenting av dokumenter fra andre
Skriftlig spørsmål til tjenestene
Muntlig spørsmål til tjenestene under inspeksjon
Forhåndsmeldt inspeksjon
Uanmeldt inspeksjon
Møter med tjenesten
Samtaler med enkeltpersoner
Avhør
7.

Saksbehandling

Antall henvendelser fra EOS-utvalget til tjenesten
Antall henvendelser fra tjenesten til EOS-utvalget
Hvor omfattende er henvendelsene fra EOS-utvalget
(ant. sider)
Hvor omfattende er henvendelsene fra tjenesten (ant. sider)
Hvor omfattende er den/de avsluttende uttalelsen(e) til
tjenesten (ant. sider)
8.

Tidsbruk

Total saksbehandlingstid
Tidsbruk hos tjenesten
Tidsbruk hos EOS-utvalget
Ble det satt tidsfrist(er) for svar fra tjenesten? Ja_______
Evt. hvor mange?
Hvis ja, ble fristen(e) overholdt? Ja_______

Nei________

Nei________

Ev. hvor mange?
9.

Resultat

Endte saken med kritikk av eller bemerkninger til
tjenesten?
Ja_____

Nei_____

Hvis ja, hvor mange punkter gjaldt det? ___________
Benevner utvalget uttalelsene som kritikk eller bemerkninger?
Kritikk ______
Bemerkninger ______

Andre
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Hva gjaldt kritikken/ bemerkningene?
Hvilke rettigheter/interesser/regler?

Krenkelser av enkeltpersoners rettigheter
Beskyttelse av samfunnsmessige interesser
Lovmessighet
Innsyn i tjenestenes dokumenter/ utlevering av
opplysninger
Utveksling av opplysninger med samarbeidende
norsk tjeneste
Utveksling av opplysninger med samarbeidende
utenlandsk tjeneste
Tjenestens rutiner / saksbehandling
Tjenestens saksbehandlingstid
Annet, ev. hva?
10.

Tjenestens syn på EOS-utvalgets saksbehandling og ev. kritikk
Ja

Nei

Ja

Nei

Har tjenesten motsatt seg/problematisert EOS-utvalgets innsyn?
Har tjenesten (eksplisitt eller implisitt) uttrykt enighet med EOS-utvalgets konklusjoner?
Har tjenesten uttrykt uenighet med EOS-utvalgets konklusjoner?
11.

Oppfølging, konsekvenser og erfaringslæring

Fikk EOS-utvalgets konklusjoner konsekvenser for én enkeltperson?
Fikk EOS-utvalgets konklusjoner konsekvenser for flere enkeltpersoner?
Er det tatt initiativ til tiltak som følge av ET-saken?
Fremgår det av saken at slike tiltak er iverksatt?
Hvilke tiltak ble iverksatt?
Utarbeidelse av nytt regelverk
Regelverksendringer
Praksisendringer
Sletting av opplysninger om en enkeltperson?
Sletting av opplysninger om flere enkeltpersoner?
Ev. hvor mange?
Innsyn ble gitt i den aktuelle saken?
Innsyn ble gitt i den andre saker?
Ev. hvor mange?
12.

Underretning til overordnede
Ble tjenestens overordnede underrettet om saken?
Ved igangsettelsen? Ja_______

Nei________

Undervegs i saken? Ja_______

Nei________

Ved avslutningen?

Nei________

Ja_______
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13.

Mediadekning
Ja

Nei

Framkommer ikke

Fremgår det at saken vært omtalt i media?
Har EOS-utvalget sendt ut pressemelding?
Har utvalgsleder uttalt seg til media?
Hvordan fremstilles ev. EOS-utvalget i medieomtalen?
Positivt________ Negativt________ Nøytralt___________
14.

Særskilt melding
Resulterte saken i en særskilt melding?
Ja________

15.

Nei_______

Årsmeldingen
Er saken omtalt i årsmeldingen?
Ja_________ Nei___________

16.

Komitéinnstillingen
Er saken omtalt i komitéinnstillingen?
Ja_________

17.

Nei___________

Oppfølging fra Stortingets side
Resulterte saken i oppfølging overfor regjeringen fra Stortingets side?
Ja_________

18.

Nei___________

Manglende oppfølging

Er det spørsmål/problemstillinger/aspekter i eller ved saken som kunne eller burde vært (ytterligere) problematisert av EOS-utvalget?
Ja_________
Ev. hvilke?

Nei___________
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Vedlegg 3

Innspill til evaluering av EOS-utvalget. Teknologiske aspekter
Rapport utarbeidet av Einar Lunde, teknisk sakkyndig for Evalueringsutvalget, 25. november 2015
Bakgrunn
Stortingets presidentskap besluttet 27. mars 2014
at det skal foretas en evaluering av EOS-utvalgets
virksomhet og rammebetingelser/regelverk bl.a. på
bakgrunn av et initiativ fra EOS-utvalget selv.
I oppnevningen sies det blant annet:
Formålet med EOS-utvalgets arbeid er angitt i
EOS-loven § 2. Utvalget bes undersøke om den etablerte kontrollmodellen har fungert på en slik måte at
målene er oppnådd. I den utstrekning målene helt
eller delvis ikke er oppnådd, bes utvalget komme
med forslag til hvordan målene i større grad kan nås.
Uavhengig av måloppnåelse, bes det foretatt en vurdering av behovet for en forbedring av regelverket.
Herunder bes utvalget komme med forslag til endringer som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten til
EOS-utvalgets arbeid og som samtidig tar høyde for
den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen.
Underveis i arbeidet bestemte Evalueringsutvalget seg for å knytte til seg en teknisk sakkyndig for
spesielt å vurdere forhold knyttet til kontrolleffekten
opp mot den tekniske metodebruken i tjenestene,
kompetansemessige forhold og betydningen av den
teknologiske utviklingen for kontrolloppdraget.
Evalueringsutvalgets oppdrag til teknisk
sakkyndig
Teknisk sakkyndig for Evalueringsutvalget skal
besørge:
–

–

–

–

en kartlegging den samlede teknologiske kompetansen i EOS-utvalget og dets sekretariat (inkl.
bistandspersoner) og en vurdering av styrker og
svakheter ved denne opp mot EOS-utvalgets
kontrollvirksomhet.
en kartlegging av EOS-utvalgets metodikk for
søk og utvalg i EOS-tjenestenes arkiver og registre, og for eventuelle andre teknologiske aspekter
ved kontrollvirksomheten, og en vurdering av
styrker og svakheter ved metodikken opp mot de
evalueringstema som er gjengitt ovenfor.
en vurdering av om de funn som gjøres tilsier at
det bør gjøres endringer i EOS-utvalgets teknologiske kompetanse eller metodikk, eventuelt
hvilke.
en vurdering av om den teknologiske utviklingen
hittil og den sannsynlige fremtidige utviklingen
tilsier at det bør gjøres endringer i EOS-utvalgets

teknologiske kompetanse eller metodikk, eventuelt hvilke.
Som teknisk sakkyndig for Evalueringsutvalget
har jeg i gjennomføringsperioden hatt permisjon fra
min stilling i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom). Mine undersøkelser er gjennomført selvstendig og uavhengig av Evalueringsutvalgets informasjonsinnhenting og analyser. Oppdraget ble gjennomført høsten 2015.
Metodikk, gjennomføring og avgrensninger
For å kunne besvare spørsmål knyttet til EOSutvalgets kapasitet, kompetanse og metodikk i forhold til deres pålagte kontrolloppdrag, var det strengt
nødvendig å starte prosessen med kartlegging av de
viktigste tjenestenes tekniske kapasiteter, deres
metodebruk knyttet til innsamling, bearbeiding og
analyse av informasjon, deres prosedyrer, retningslinjer og internkontrollsystemer samt forhold knyttet
spesifikt til lagring, deling og sletting av informasjon.
Videre ble de berørte tjenestene bedt om å gjøre
rede for forvaltningsmodell for dagens systemer og
graden av egenkompetanse på anvendt teknologi og
systemer. Teknisk samarbeid knyttet til utvikling og
anskaffelse av systemer med tjenester i andre land,
og adgangen til å modifisere/tilpasse utstyr er en del
av dette bildet. Denne kunnskapen søktes primært for
å kunne vurdere realisering av mulige automatiserte/
maskinbaserte tilnærminger til kontrolloppdraget.
Til slutt redegjorde tjenestene for de viktigste
utviklingstrekk knyttet til eget oppdrag i et perspektiv på fem til ti år, og den betydning de mente dette
ville ha for egen utvikling.
I løpet av september 2015 ble det avholdt møter
med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og Etterretningstjenesten basert på
strukturen over og tilpasset den enkelte organisasjons
egenart. Primo oktober 2015 ble det avholdt oppfølgingsmøter med Etterretningstjenesten og PST for
utdyping og oppfølging av enkelte forhold.
Det er gjennomført to møter med EOS-utvalgets
sekretariat v/leder Henrik Magnusson og juridisk
seniorrådgiver Silje Hanssen. Videre er det gjennomført møter med utvalgsleder Eldbjørg Løwer og teknisk bistandsperson Kjetil Otter Olsen.
I de følgende beskrivelser av EOS-utvalgets kontrollvirksomhet og omtalte EOS-tjenesters aktiviteter, avgrenses det til primært å omhandle de antatt
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relevante tekniske aspektene ved disse. Dette som en
konsekvens av oppdragets ordlyd. Øvrige forhold og
den bredere gjennomgangen er naturlig nok dekket
opp for i Evalueringsutvalgets rapport. Av hensyn til
effektiv ressursbruk og for å unngå dublering, utelates derfor rene faktabeskrivelser som ikke vurderes
nødvendig for kontekst eller direkte underbygning av
vurderinger i denne rapporten. Beskrivelsene av både
EOS-utvalgets kontrollaktiviteter og EOS-tjenestenes virksomhet, er derfor langt fra fyllestgjørende.
Spesielt må det understrekes at tilsynet med personellsikkerhetssaker ikke omtales utover omtale av
volum og noen forholdsmessighetsvurderinger knyttet til andre, i denne rapport mer omtalte, kontrolltyper. Vurderingene som fremkommer avslutningsvis
må også leses i dette lys.
Under omtale av metodebruk både i den generelle
delen og i de delene som omfatter EOS-tjenestenes
virksomhet, brukes begrepet skadepotensial. Skadepotensial må oppfattes som et mål på hvor skadelig
en eventuell feilaktig bruk eller misbruk av en
metode kan være for den som utsettes for dette – ikke
at metodebruken eller virksomheten i seg selv vurderes å være til skade. Begrepet skadepotensial knyttes
således direkte til kontrolloppdraget. En metode med
høy etterretnings- eller overvåkingsmessig verdi, kan
ofte ha et høyt skadepotensial. Imidlertid kan skadepotensialet i mange tilfeller reduseres gjennom effektive kontrollmekanismer uten at verdien av metodebruken uforholdsmessig forringes.
Gjennomgående i rapporten gjelder at der det
refereres til EOS-utvalget, menes både EOS-utvalget
og EOS-utvalgets sekretariat. I de tilfeller samspill
og rollefordeling mellom disse er av viktighet presiseres det hvilken enhet som omtales.
Vurdering av teknologisk utvikling med
konsekvenser for EOS-utvalget
Internett
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
viser i en rapport830 til at global internettrafikk vokser
eksponentielt. Innen utgangen av 2015 vil det være
over tre milliarder internettbrukere, og den globale
IP-trafikken vil være mer enn firedoblet sammenlignet med 2010. Årsakene til veksten er blant annet et
stadig økende antall tilkoblede enheter på Internett,
mer video på Internett og raskere Internettlinjer. Det
er verdt å legge merke til at svært mange av tjenestene som vokser mest fra et sluttbrukerperspektiv er
mobile. Sterk vekst i mobile tjenester forventes å øke
og det setter også krav til videreutbygging av den
faste, bakenforliggende infrastrukturen (fiber m.m.).
Rapporten fra Nkom peker videre på at både
nasjonalt og globalt utgjør Internett, inkludert appli-

kasjoner og data som er tilgjengelig på Internett, en
grunnleggende samfunnsressurs med meget stort
mulighetsrom for innovasjon og vekst på nær sagt
alle samfunnsområder. Internett er blitt avgjørende
for sosial og kulturell kommunikasjon og for utvikling av fremtidsrettede private og offentlige tjenester.
God ressursforvaltning og utarbeidelse av prinsipper
for ønsket utvikling av Internett, betegnet som
«Internet Governance», blir derfor stadig viktigere.
Tillit til at Internett og tjenestene som leveres over
Internett er stabile og sikre, er grunnleggende for
fortsatt utvikling av nett og tjenester både nasjonalt
og globalt. Samfunnets sårbarhet både når det gjelder
villede hendelser som sabotasje og bevisste angrep,
og ikke-villede hendelser som naturkatastrofer og
sårbarheter i maskinvare og programvare, er stor.
Utfordringer som følge av kriminalitet på Internett
medfører også behov for tiltak for å bevare tilliten
blant brukerne.
IP-protokollen831 fungerer som en plattform for
produksjon av ulike applikasjoner, som e-post, webtilgang og liknende. På Internett fungerer forholdet
mellom applikasjonslaget og nettverkslaget (IP) som
en «løs kobling» hvor applikasjoner fritt kan utvikles, tilbys og brukes. Dette omtales ofte som overthe-top (OTT) siden applikasjoner og innhold overføres uten eksplisitt «kobling» til det underliggende
nettverkslaget.
Utviklingen har ført til at stadig nye applikasjoner
tilbys over Internett, og noen av disse er svært vellykkede, også som erstatninger til tradisjonelle telefoniog kringkastingstjenester. Velkjente eksempler på
generelle anvendelser er Facebook og Twitter,
eksempler på erstatningstjenester for tradisjonell
telefoni er Skype, Viber og Google Voice, og eksempler på erstatningstjenester for tradisjonell kringkasting og fjernsyn er YouTube, iTunes og Netflix. Felles for OTT-tilbyderne er at de ofte opererer og utfordrer på tvers av landegrenser og jurisdiksjon. Dette
medfører både gråsoner og noen vil til og med hevde
lovtomme rom hva angår private aktørers behandling
av personopplysninger. Denne tematikken er utenfor
oppdraget til teknisk sakkyndig og behandles ikke
nærmere her, ut over at innsamlet informasjon hos
private aktører i prinsippet kan tilgjengeliggjøres
også for myndighetsorganer for deres behandling.
Det er videre en sterk trend at man i økende grad
ser at objekter (ting) kommuniserer med hverandre
både med og uten individer involvert. Trenden refereres ofte til som «Tingenes Internett» eller «Internet
of Things (IoT)». Anvendelsesområdene er mange.
Begrep som kroppsnære sensorer, e-helse, intelligent
trafikkstyring, smarte hjem, bedrifter og byer er bare
noen få overskrifter på utviklingsområder som har
831.

830.

Ekomplan - Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 14. august 2015

Avsnittet bygger på beskrivelse av OTT-tjenester i rapporten
«Ekomtjenester, -nett og –utstyr - utvikling og betydning for
PT» utgitt av Post- og teletilsynet juni 2014
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betydning for hvordan vi deler, behandler og lagrer
personinformasjon. IoT er et viktig element knyttet
til stordatatrenden – primært hva angår tilhørende
mulighet for utnyttelse av informasjon til annet formål enn tenkt, sammenstilte analyser mv.
Det er også naturlig å peke på betydningen av
moderne skytjenestener. Skytjenester er langt fra noe
nytt, men det har nå fått en utbredelse, pris, skalerbarhet og fleksibilitet at svært mange sektorer, infrastruktureiere mv. for alvor tar dette i bruk nå. Det
samme gjelder individer. Skytjenester kan i mange
tilfeller representere sikre og gode alternativer til
andre former for tjenesteleveranser, men grunnleggende er det også slik at mange skytjenester utfordrer
på tvers av sektorgrenser, landegrenser og jurisdiksjon.
Spesielt om metadata
Metadata (fra gresk meta "om" og latin data "opplysninger") er data som beskriver andre data. I etterretnings- og overvåkingssammenheng skiller man
ofte mellom metadata og innholdsdata. For eksempel
vil metadata om en telefonsamtale typisk være hvilken abonnent (nummer) som ringer til hvem (nummer) og hvor lenge varer samtalen varer. Dersom
mobiltelefoner er involvert i samtalen vil også informasjon om hvilken basestasjon som telefonen er
koblet til være å regne som metadata. Dette vil da si
noe om lokasjonen til den som ringer832 når det ringes. Selve innholdet i samtalen vil derimot karakteriseres som innholdsdata. Metadata knyttet til Internettbruk vil typisk – hvis samlet inn og analysert –
blant annet inneholde en brukers surfehistorikk for et
gitt tidsrom.
På globalt plan er det mye som tyder på at bulkinnsamling av metadata de senere år vært omfattende833. Flere nasjoner skiller lovmessig mellom
etterretnings- og overvåkingstjenestenes adgang til å
samle inn og analysere metadata på den ene siden, og
innholdsdata på den andre siden. Bulkinnsamlet
metadata har et betydelig iboende skadepotensial,
blant annet avhengig av adgangen til sammenstilt
analyse og lagringstid. Eksempelvis vil en sammenstilling av opplysninger om at en person har ringt
Kirkens SOS, fastlegen og forsikringsselskapet
samme formiddag bety noe mer enn det hver enkelt
832.

833.

I tillegg til «ordinære» metadata genereres også signaleringsdata definert i ekomforskriften § 7-2 som «data som genereres mellom terminalen og tilgjengelig basestasjon og
angir terminalens geografiske plassering når den er slått på,
uten at trafikkdata formidles». Dette er informasjon som
mobilnettet genererer og lagrer for rent tekniske formål,
men som inneholder betydelig informasjon om en brukers
posisjon og bevegelser uten at telefonen trenger å være i
bruk (må være påslått).
Fremkommer i flere kilder; rettsdokumenter, politiske prosesser, høringer, Snowden-lekaksjer mv.
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hendelse forteller. Dette selv om man ikke skulle ha
adgang til å innhente innholdsdata fra disse samtalene.
Spesielt om stordata
Stordata er en betegnelse på store mengder av
potensielt både strukturert, ustrukturert og delvis
strukturert informasjon. Bearbeiding og analyse av
stordata kjennetegnes gjerne av kravene til å kunne
håndtere store datavolum med forskjelligartet struktur og med økende grad av hastighet.
De store datavolumene og tilvekstraten for ny,
relevant informasjon, er til hinder for «ordinær»
behandling av datamengdene ved eksempelvis sortering, strukturering og lagring i en relasjonsdatabase
for påfølgende analyse. For å kunne trekke meningsfull informasjon ut av den type data og datavolum
som kvalifiserer til å bli kalt stordata, er man helt
avhengig av maskinelt basert analyse hvor lærende
programvare benytter komplekse algoritmer for å
gjenkjenne mønstre og deretter legge til rette for sammenstilling og analyse.
For å anskueliggjøre hvilke datamengder det er
snakk om, er det relevant å vurdere både datavolum
og dataenheter som deles. Tall fra IBM om volum
sier at det hver dag produseres og lagres 2,5 trillioner
byte, eller sagt på en annen måte 2,5 billioner megabyte (MB) som er en vanligere forkortelse. Til sammenligning er det samlede innhold av skrevet materiale i historisk tid (tilgjengelig i analog form som
bøker, aviser o.l.) estimert til 5 billioner MB. Sagt
med andre ord produseres det altså digital informasjon tilsvarende all historisk tilgjengelig analog
informasjon i løpet av kun to dager.
Vekstraten er i tillegg både høy og økende; ca. 90
% av verdens samlede datamengde er produsert kun
i løpet av de siste to år.
Det er også et poeng at idéen om at informasjon
slettes veldig ofte er en illusjon. Teknisk sett innebærer sletting ofte bare at informasjon om hvor den spesifikt er lagret er det som slettes.
I tillegg til volum er det viktig å forstå omfanget
av informasjonsenheter som skapes, utveksles og
lagres. Informasjonsenheter kan være alt i fra en
Facebook-oppdatering til et digitalt bilde eller et spor
lagt igjen i en mobiloperatørs nettverk som forteller
om brukerens lokasjon og aktivitet uten at bruker
selv er klar over det. Noen eksempler på hva som
skjer på globalt nivå hvert minutt834 av handlinger
som er styrt og antatt bevisste:
–
–
834.

Facebook-brukere deler 2,5 million informasjonsenheter
Det twitres nær 300.000 ganger
The Data Explosion in 2014 Minute by Minute, Susan Gunelius ACI blog juli 2014
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–

Det lastes opp ca. 220.000 nye bilder på Instagram
– Det lastes opp 72 timer med video på YouTube
– Det sendes over 200 millioner e-poster
Dette er eksempler på informasjon som i hvert fall
i første instans har en klar avsender og ansvarlig for
produksjon, lagring og distribusjon. I tillegg til denne
type informasjonsenheter blir det skapt mange andre
datatyper som har en individdimensjon i seg, direkte
eller indirekte.
Datatilsynet viser i en nylig utgitt rapport835 hvordan man som individ kan spores gjennom forskjellige
teknikker – bruk av informasjonskapsler (cookies),
kjennskap til IP-adresse eller et mer direkte digitalt
fingeravtrykk. Et digitalt fingeravtrykk kan gi identifikasjon av enhet basert på kombinasjon av kunnskap
om IP-adresse, hvilken nettleser som brukes og andre
tekniske forhold som brukerutstyret gir fra seg uten
at det gis eller trengs tillatelse til dette fra bruker.
Dette trenger ikke nødvendigvis være personopplysninger. Informasjon om interesser, bruk av tjenester,
livssituasjon mv. kan og blir avledet av å følge en
identifisert enhet over tid, og det er velfungerende
auksjonslignende markeder for omsetning av denne
type informasjon, jf. nevnte rapport.
Spesielt om kryptering
Kryptering er en fundamental sikkerhetsmekanisme for blant annet å sikre informasjonens konfidensialitet. Fra å være en strengt kontrollert og regulert virksomhet og teknologi under den kalde krigen,
har sterk kryptering etter hvert blitt tilgjengelig for
store grupper som kan implementere løsninger på
egenhånd. Mange lands etterretnings- og overvåkingstjenester rapporter at et av de tydeligste spor
etter Edward Snowdens avsløringer, er at flere som
har ønske om å skjule sin informasjon gjør det, fordi
de nå i langt større grad er klar over at de blir sett når
de bruker informasjons- og kommunikasjonssystemer.
Flere har tatt til orde for strengere kontroll med
distribusjon og tilgang til sterke kryptografiske metoder, eventuelt å ivareta statens behov for innsyn gjennom etablering av bakdører eller samarbeidsfunderte
løsninger for å kunne lese kryptert innhold. Med den
allerede betydelige utbredelsen av kryptografiske
metoder, vurderes et forbud eller streng regulering av
kryptografi først og fremst å ramme individer og
virksomheter med legitime beskyttelsesbehov, snarere enn å lette oppdragsløsningen for etterretningsog sikkerhetstjenestene. Debatten om tilgang til sterk
kryptografi vil fortsette, men mye tyder på at etterretnings- og overvåkingstjenester må belage seg på at de
835.

Det store datakappløpet, Rapport om hvordan kommersiell
bruk av personopplysninger utfordrer personvernet - Datatilsynet, november 2015

i fremtiden i langt større grad enn før må forholde seg
til informasjon hvor de ikke kan lese innhold, i hvert
fall ikke i nær sann tid. Det betyr slettes ikke at informasjonen er uten interesse.
En annen effekt av dette er at selv om informasjon
i større grad enn før krypteres når den transporteres,
så er ikke nødvendigvis det samme tilfellet for informasjonen når den lagres. Dette kan føre til økt grad
av interesse for å aksessere informasjon på eksempelvis et apparat eller et internt nettverk.
Spesielt om bulkinnsamling og bulkaksess
Det er i mange tilfeller ønskelig for en etterretnings- eller overvåkingstjeneste å kunne lagre informasjon fra en prioritert datastrøm for senere behandling, for eksempel for å kunne ha tilgang til informasjon om objekter eller fenomener man på innsamlingstidspunktet ikke kjenner. Mengdeinnsamling av
informasjon som ikke er målrettet i sin natur kalles
gjerne bulkinnsamling av data.
Det må ikke settes likhetstegn mellom at informasjonen lagres og at den er tilgjengelig for videre
behandling. På samme måte som man kvalifiserer
spørring og uthenting av informasjon i annen kommunikasjonsetterretning, kan man i prinsippet
begrense adgangen til masselagret informasjon gjennom kontrollmekanismer som eksempelvis forhåndsgodkjenning av en domstol eller annet som kan kvalifisere for uthenting.
Når man har generell tilgang til store datastrømmer og gjør en tilnærmet sanntids spørring i denne
strømmen kan man gjerne kalle det for bulkaksess. I
slike tilfeller lagres ikke data på generell basis, men
bare i de tilfellene hvor spørringen gir resultat og da
bare data som er relevant for spørringen. På samme
måte som for bulkinnsamling av informasjon, kan
spørring i selve datastrømmen gjøres til gjenstand for
ulike former for kontroll, for eksempel gjennom krav
til forhåndsgodkjenning eller liknende.
Bulkinnsamling og -lagring av data har vært et av
de mest omstridte emnene etter Snowdens avsløringer. Dette først og fremst fordi man i utgangspunktet
samler inn «alt til og fra alle». Det er en sannhet med
noen modifikasjoner, blant annet avhengig av hvilke
datakilder man faktisk samler inn fra, men konseptuelt brukes ikke kvalifikatorer i selve innsamlingen.
På tross av alt oppstyret som har vært, synes det som
om land som allerede har denne type metoder i sin
verktøykasse fortsetter å bruke disse, og land som
ikke har det vurderer å etablere en kapasitet i denne
retning. Dette vurderes som en trend som har liten
sannsynlighet for å bli reversert, men det kan over tid
komme andre og potensielt sterkere kontrollregimer
inn.
De manuelle metodene for kontroll med denne
type innsamling/aksess som er kjent fra andre land,
utfordres sterkt av både volum og hastighet i innsam-
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lingen, og av at de kjente metodene i stor grad er
avhengig av tillit til at informasjonen som fremskaffes av tjenestene for kontroll ikke bare er «svar på
spørsmålet» men også «det relevante svaret på et
relevant spørsmål». Det kan også være vanskelig å
vite hva et relevant spørsmål er i forskjellige tilfeller.
Verifikasjonssløyfer for klassisk kontrollmetodikk er kanskje enklere for tradisjonell kommunikasjonsinnhenting som er mer overskuelig og etterprøvbar836. Det diskuteres internasjonalt om større
grad av maskinell/automatisert kontroll av både spørring om og uthenting av informasjon, i tillegg til
manuell kontroll, er veien å gå for å sikre effektiv og
troverdig kontroll.
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Figur 1 under viser konseptuelt hvordan dette kan
implementeres. Poenget er at all spørring inn i systemet må kvalifiseres av regler som sluser spørringen
inn mot lagret informasjon eller en nær sanntids
aksess til informasjon. Dersom spørringen er innenfor regelen, vil den bli behandlet og en respons vil bli
gitt. Det kan så være regler knyttet til frigjøring av
denne responsen til analytiker, slusen virker altså to
veier. Både spørring og respons kan logges på en
måte som bare er tilgjengelig for kontrolløren og
behovet for å bygge hele kontrollregimet på tillit til
kontrollobjektet er derfor mindre.

Figur 1837: Konseptuell skisse for automatisert kontroll

Bulkinnsamling og bulkaksess er meget krevende, og det kreves omfattende teknologisk bearbeiding og tilrettelegging av datamengden eller datastrømmene før de kan gjøres til gjenstand slik spørring og datauthenting som er beskrevet ovenfor. Det
kan kanskje sammenlignes med at man står i bunnen
av en foss med tungen ut med følgende oppdrag; ti
kilometer lenger opp i elven står det en mann med en
flaske Solo som han tømmer i elven. Du som står i
bunnen av fossen med tungen ut får bare lov til å
smake. Det eneste du får lov til å drikke er Solo.
Lykke til.
Men det er mulig: Dersom man har aksess til
bulkdata som er lagret, eventuelt mens informasjonen er i transport, så er det helt grunnleggende at det
836.

837.

gjøres en bearbeiding av informasjon fra slik den
transporteres på kabelen (en serie av 0-ere og 1-ere
om hverandre og tilhørende et stort kompleks av forskjellige tjenester, adressater og kilder) til noe som
kan presenteres på tjenestenivå med identifiserbare
sesjoner og relasjoner. Dette arbeidet må omfatte all
informasjon som samles inn eller gis aksess til. Først
etter at dette er gjort kan man målrette en spørring og
datauthenting.
I tillegg til kontroll med spørring og datauthenting vil det derfor være behov for et særskilt kontrollregime rundt elementene som forestår den grunnleggende bearbeidingen av en total datastrøm til utvalgte
tjenester som kan være relevante å gjøre spørringer i.
Dette regimet må også ha høy grad av notoritet.

Eksempel: Man kan manuelt gjennomføre en legalitetskontroll av en kommunikasjonskontrollsak og verifisere at kontrollen er relevant og reell gjennom at det i utgangspunktet er en rettet innsamling, at flere parter er involvert, altså flere potensielle kontrollpunkt, og at det derfor er flere muligheter for å verifisere et funn. I det tilfellet hvor informasjonsbrukeren allerede besitter all informasjonen, som for eksempel ved bulkinnsamling av data, vil mulighetene for manuell verifikasjon være færre.
Figuren og konseptet inspirert av «Bulk Collection of Signals Intelligence», The National Academy of Sciences, Washington DC
2015.
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EOS-utvalgets metodikk for søk og utvalg
Hovedtrekkene ved EOS-utvalgets tilnærming til
kontrolloppdraget, herunder generell beskrivelse forberedelsesprosessen, planlegging og gjennomføring
av inspeksjonen mv. adresseres i Evalueringsutvalgets egen rapport og gjennomgang. I denne sammenheng berøres derfor primært den kontrollaktiviteten
som handler om den tekniske metodebruken og
gjerne gjennom de tekniske systemene.
3.

Spesielt om FSA

Situasjonen nå
Inspeksjonene hos FSA er spesielt rettet mot personellsikkerhetssaker, men også den militære kontraetterretningstjenesten (mil KE) tilliggende FSA og
FSAs undersøkelser av sikkerhetstruende virksomhet
(sikkerhetsundersøkelser) er gjenstand for kontroll.
EOS-utvalget angir selv at behandling av personopplysninger er hovedtemaet knyttet til kontrollen med
mil KE og sikkerhetsundersøkelser. Kontrollinstruksens § 11 angir det som et minimum skal gjennomføres tre inspeksjoner årlig av FSA.
FSA besitter i liten grad tekniske ressurser for sin
virksomhet etter at det daværende IKT-sikkerhetsmiljøet i FSAs senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur (FSKI) ble skilt ut fra tjenesten 1. januar
2011. Dette miljøet er i dag organisert under Cyberforsvaret, som for øvrig med dagens kapasiteter bør
være et relevant kontrollobjekt. I tillegg til å benytte
MIMIR for personellsikkerhetssaker, har FSA et
informasjonssystem som fremstår som et sett med
koblede registre og filsystem. Systemet inneholder
blant annet tips og varsler om sikkerhetstruende hendelser, sikkerhetsbrudd, kompromitteringer innrapportert fra sikkerhetsoffiserer fra avdelinger i hele
landet samt vurderinger og rapporter utarbeidet sentralt. Systemet vurderes som noe komplekst men
transparent nok for å være egnet for relevant og
effektiv inspeksjon. EOS-utvalget har fri tilgang til
systemet ved inspeksjon. EOS-utvalget inspiserer
ikke FSAs e-postsystem.
Fremtidig utvikling
Det eksisterer ifølge FSA ingen konkrete planer
om etablering av særskilte tekniske innsamlingseller overvåkingskapasiteter. Det er imidlertid et
ønske om å fase ut eller oppgradere det etablerte
informasjonssystemet omtalt over. Ved en eventuell
design av nytt saksbehandlingssystem vil det være
naturlig å legge til rette for egnede kontrollflater for
EOS-utvalget. Det fremholdes som en utfordring at
det er krav til rask reaksjonsevne og derigjennom et
økende behov for oppdatert risikobilde og nær sanntids situasjonsbilde. Forholdet til øvrige sikkerhetsog etterretningstjenester må ifølge FSA styrkes, og

informasjonsutvekslingen sterkt forbedres for å sikre
at beslutninger ikke tas på sviktende grunnlag.
Delvurdering FSA
Kontrollen med FSA er av naturlige årsaker838
preget av det store volumet av personellsikkerhetssaker. Gjennomføringen av denne delen av oppdraget
berøres ikke her. Hva angår kontrollen med mil KE
synes den å være både riktig fokusert og relevant, dog
noe vanskeliggjort av det som av enkelte opplever å
være et komplekst informasjonssystem. Med unntak
av planer for fornyelse av sistnevnte, foreligger det
undertegnede kjent ingen planer om tekniske endringer som vil være utfordrende i et kontrollperspektiv.
Det er vel snarere slik at en strømlinjeforming infrastrukturen som foreslått, inkludert løsninger for innhenting av informasjon fra Forvarets avdelinger, vil
gjøre kontrolloppgaven enklere.
4.

Spesielt om NSM

Situasjonen nå
Inspeksjonene hos NSM er spesielt rettet mot personellsikkerhetssaker og samarbeidet med andre
EOS-tjenester, men også øvrige forhold som aktiviteten hos VDI/NorCERT, tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU), monitoring og inntrengningstesting
er gjenstand for kontroll gjennom at det periodisk
rapporteres statistikk på de sistnevnte områder og
gjennom jevnlige inspeksjoner (årlig) ved NSM/NorCERT. EOS-utvalget skal ifølge kontrollinstruksens
§ 11 gjennomføre minst fire årlige inspeksjoner hos
NSM.
Hva angår personellsikkerhetsvirksomheten har
EOS-utvalget nå tilgang til MIMIR i et tilrettelagt
lokale i et av NSMs bygg. Her gis også tilgang til
NSMs saksbehandlings- og arkivsystem. EOS-utvalget inspiserer ikke NSMs e-postsystem.
TSU-aktiviteten er hjemlet i sikkerhetsloven § 16
med utfyllende bestemmelser gitt i forskrift om informasjonssikkerhet § 10. TSU er en teknisk basert operasjon som gjennomføres på bygninger, rom og
objekter som kan være mål for avlytting og innsyn.
En TSU gjennomføres av personell med særskilt
kompetanse og verktøy for å avdekke tekniske svakheter som kan utnyttes og avdekke om det er plassert
utstyr for å drive avlytting eller en form for innsyn.
TSU i Forsvaret og utenrikstjenesten kan kun gjennomføres av NSM. TSU-aktiviteten rapporteres i
etterkant og periodisk til EOS-utvalget. Med dagens
utstyrspark synes dette å være et lite relevant kontrollpunkt, da det er vanskelig å se for seg at noe av
utstyret eller den aktivitet som omfattes av TSU kan
838.

FSA gjennomførte i 2014 ca 18000 personellsikkerhetssaker.
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«snus» og brukes på et vis som er i strid med regelverket.
Monitoring og inntrengningstesting er hjemlet i
sikkerhetslovens § 15 med utfyllende bestemmelser
gitt i forskrift om informasjonssikkerhet § 11. Begge
aktiviteter medfører en viss operasjonell risiko for
innsyn i privat informasjon som ikke skal kontrolleres. Det finnes klare instrukser for håndtering av slike
situasjoner (avbrudd/sletting mv). Innsamlet materiale fra disse kontrollene lagres og oppbevares til
aktiviteten er avmeldt til EOS-utvalget hvorpå materialet slettes. I 2015 lanserte NSM en gratistjeneste
for sårbarhetskartlegging, Allvis NOR, som på
systemteknisk nivå kartlegger noen grunnleggende
klassiske sårbarheter som eksempelvis mangelfullt
oppdatert programvare, svake passord mv. for systemer/enheter som er direkte eksponert på Internett.
Undersøkelsen er gratis for virksomheter som vil
delta. Hovedhensikten er å bidra til å avdekke farlige
sårbarheter samtidig som NSM gis et større bilde av
nasjonal tilstand dersom tjenesten tas i bruk av et tilstrekkelig antall virksomheter. Data for sistnevnte
formål vil være anonymisert. Inntrengningstesting er
et naturlig kontrollpunkt for EOS-utvalget.
NSM gjennomfører i tillegg målinger av utstrålt
energi fra utstyr (emisjonstesting). Dette gjennomføres med utstyr som i prinsippet kan tenkes brukt til
annet formål, men målingene gjennomføres kun i
laboratorium på Kolsås og ikke i felt/på installasjoner, så eventuelle problemstillinger knyttet til dette i
forhold til EOS-utvalgets kontrollmandat vurderes
som irrelevante.
NSM ved operativ avdeling driver videre et
nasjonalt nettverk av sensorer med en viss kapasitet
til å avdekke og varsle digitale angrep, varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). Sensorene er
typisk utplassert hos eiere av kritisk infrastruktur
eller kritisk informasjon. Sensorene er plassert på
utsiden av virksomhetens nettverk og vil, slik de er
konfigurert, typisk ikke kunne identifisere aktivitet
knyttet til individuelle brukere på innsiden på egenhånd. Dette må eventuelt gjøres av virksomheten
selv, for eksempel for å kunne identifisere en infisert
klient basert på deteksjon av mistenkelig trafikk av
VDI-sensoren. Det ganske så unike offentlig-private
samarbeidet mellom NorCERT839, offentlige etater
og private virksomheter er i dagens situasjon basert
på frivillighet. Data fra VDI sensornettverket
behandles konfidensielt (i betydningen virksomhetssensitivt, ikke sikkerhetsgradert).
VDI-sensorene forholder seg primært til metadata. Unntaket er at ved alarm basert på deteksjon av
en kjent trusselsignatur, så vil sensoren lagre innholdsinformasjon fra noen få IP-pakker for å under839.

NorCERT er Norges nasjonale CERT-funksjon. CERT står
for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for informasjonssikkerhet.
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støtte det videre analysearbeidet. VDI-sensorene har
i dag ingen mulighet til å se innholdet i trafikk som
går kryptert. Selv om lagring av innholdsinformasjon
er meget begrenset, ligger det i dette et mulig skadepotensial knyttet til individrelatert informasjon som
NorCERT ikke skal se840. Det er etablert rutiner for
sletting og varsling når personopplysninger lagres.
Denne type hendelser rapporteres også til EOS-utvalget.
Dersom det oppdages infiserte maskiner hos en
av VDI-partnerne kan denne, avhengig av virksomhetens eller systemets kritikalitet, tas inn til nærmere
analyse hos operativ avdeling. NSM vil i disse tilfellene i prinsippet ha innsyn i all informasjon på maskinen, deres gjennomgang og rammer for behandling
av informasjon er i disse tilfellene regulert i en egen,
detaljert bistandsavtale mellom virksomhet og NSM.
EOS-utvalgets inspeksjoner hos NorCERT bærer
langt på vei preg av at NSM/NorCERT orienterer om
egne aktiviteter, snarere enn av aktiv kontroll.
Fremtidig utvikling
NSM har de senere år blitt kraftig styrket hva
angår ressurstilgang. Dette som et resultat av sterkt
økende behov knyttet til tjenestens forebyggende og
operative sikkerhetsarbeid både på militær og sivil
side. Det er mye som tyder på at NSMs rolle på sivil
side vil bli langt viktigere enn den tradisjonelt har
vært i årene som kommer.
I september 2015 fremla Sjef NSM sitt sikkerhetsfaglige råd for Forsvarsdepartementet og Justisog beredskapsdepartementet. Rådet ender opp i 72
konkrete tiltaksforslag, hvorav mange er av relevans
for EOS-utvalgets kontrolloppdrag. Blant annet kan
man her nevne automatisert innhenting av personopplysninger fra kilderegistre for personkontrollen,
herunder regelmessig kildekontroll i klareringens
gyldighetstid.
Videre foreslås det en betydelig styrking av VDInettverket og NorCERTs kapasitet. Hva angår VDIsatsningen omfatter den både en anbefaling om statlig fullfinansiering av ordningen, signifikant økning i
utbredelse samt lovfesting av obligatorisk deltakelse
i nettverket for samfunnsviktige funksjoner og eiere
av samfunnsviktig infrastruktur. Den anbefalte
videre utbredelse av systemet Sikrere offentlig nett
(SON)841 er også relevant i denne sammenheng, fordi
deltakelse i SON betinger tilstedeværelse av VDIsensor.
840.

841.

I 2014 ble det ifølge NSM/NorCERT utløst ca 17500 alarmer med påfølgende lagring av innholdsinformasjon, i fem
(5) av disse tilfellene ble det lagret personopplysninger.
Sikrere offentlig nett (SON) er et konsept opprinnelig etablert i Politiet som nå kjøres i samarbeid mellom JD, FD,
NSM og Politiet. SON er å betrakte som «et nett i nettet»
hvor deltakerne har stor grad av kontroll med den tekniske
infrastrukturen.
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NSM foreslår også en samlokalisering av sektorvise CERT-funksjoner og CERT-miljøer knyttet til
eiere av samfunnsviktig infrastruktur for å lette faglig
samhandling og informasjonsdeling.
Det foreslås mer utstrakt bruk av inntrengningstesting, dette gjelder også rettet mot virksomheter
som ikke er underlagt sikkerhetsloven og omfatter i
tillegg et forslag til hjemling av inntrengningstesting
uten forutgående samtykke fra berørt virksomhet.
Det understrekes at tiltakene i sikkerhetsfaglig
råd så lang bare er forslag fra NSM. Behandlingen av
den kommende langtidsmelding for Forsvaret og
samfunnssikkerhetsmeldingen, som begge legges
frem for Stortinget våren 2016, vil ventelig være
avklarende for flere av disse initiativene. Det regjeringsoppnevnte Sikkerhetsutvalget ledet av Kim
Traavik skal levere sitt innspill til ny sikkerhetslov
gjennom en NOU høsten 2016. Den videre behandling av denne vil være meget avgjørende for NSMs
videre utvikling, spesielt på sivil side.
I forslaget til statsbudsjett for budsjettåret 2016
foreslås det bevilget ekstra midler til både anskaffelse av utstyr til, og permanent styrking av, TSUfunksjonen i operativ avdeling i NSM. Dette er knyttet til særskilte oppdrag for sikring av viktige objekter og områdene rundt disse mot ulovlig kartlegging
og avlytting.
Delvurdering NSM
EOS-utvalgets kontroll med NSM synes å være
særlig tungt innrettet mot personellsikkerhetsaktiviteten, som i seg selv ikke omtales videre her. Selv i
dagens situasjon og med dagens kontrolloppdrag,
synes graden av denne innrettingen å være uforholdsmessig. Dette ut fra en erkjennelse av at NSM, spesielt ved operativ avdeling, forestår en del tekniske
aktiviteter som både må forstås og kontrolleres.
Basert på den informasjonsinnhenting som er gjort,
virker det som om inspeksjonene som i dag gjennomføres hos NorCERT primært er av informativ karakter.
I et fremadskuende perspektiv vil dette funnet
være langt viktigere. Selv om flere av forslagene om
NSM fremtidige virke foreløpig bare er det – forslag,
er det ut fra rent tekniske og sikkerhetsfaglige vurderinger en naturlig fremskrivning av hva en nasjonal
sikkerhetsmyndighet som NSM forventes å dekke.
EOS-utvalget må derfor etter undertegnedes syn i
langt større grad enn hva tilfellet er nå, konsentrere
seg om de mer teknisk rettede aktivitetene hos NSM.
Isolert sett vil endringene i og utviklingen av
NSMs tekniske kapasiteter være viktige nok til at et
endret fokus er nødvendig. Både utvidet bruk av inntrengningstesting, videreutvikling av VDI sensornettverket samt nye oppgaver og ny utrustning til
TSU-enheten bør være selvsagte kontrollpunkter for
EOS-utvalget i fremtiden.

I tillegg har NSM/NorCERT i dag en viktig nasjonal rolle hva angår deling av informasjon knyttet til
cyberhendelser. En realisering av den foreslåtte samlokaliseringen av CERT-miljøer vil forsterke denne
rollen. Cybertrusler kjenner typisk ingen grenser i
hverken juridisk, offentlig-privat eller sektorvis forstand, og håndteringen av slike hendelser krever rask
informasjonsdeling berørte parter imellom. Rettidig
deling av informasjon innenfor slike rammer er kritisk for selve håndteringen av hendelsen, men det er
et skadepotensial knyttet til dette. Også denne faktoren teller for et sterkere tilsyn med NorCERTs rolle.
Godt tilsyn med navet i dette samarbeidet vil potensielt virke oppdragende også på tilstøtende miljøer
fra øvrige sektorer.
5.
Spesielt om PST
Situasjonen nå
PST er den organisasjonen som i størst grad er
underlagt kontroll av EOS-utvalget. Dette både hva
angår hyppighet og omfang av kontrollen. EOSutvalget angir selv følgende hovedinteresser ved
inspeksjon hos PST:
–
–
–
–

Tjenestens arkiver og registre
Tjenestens nye og avsluttede forebyggende saker
(f-saker) og etterforskningssaker (e-saker) samt
halvårskontroll av alle løpende f- og e-saker
Tjenestens bruk av skjulte tvangsmidler
Tjenestens utveksling av informasjon til innenlandske og utenlandske samarbeidspartnere

Denne listen er selvfølgelig i tråd med føringene
gitt i kontrollinstruksens § 11 om kontrollen med
PST. Kombinert med samme regelverks detaljerte
angivelse av kontrollfrekvens og kontrollobjekter
blir oppdraget naturlig nok meget omfattende. Kontrollinstruksen spesifiserer et minimum av seks
inspeksjoner årlig av Den sentrale enhet i PST med
gjennomgang av nye saker og løpende bruk av
skjulte tvangsmidler, samt minst ti stikkprøver i arkiver og registre i hvert møte, og med gjennomgang av
alle løpende saker minst to ganger årlig. I tillegg skal
det gjennomføres årlig inspeksjon av PST-enhetene i
minst fire politidistrikter.
EOS-utvalget har tilgang til det sentrale arbeidsregisteret Smart, sentral filstruktur og tjenestens
arkivsystem. Registreringer i Smart inneholder
typisk informasjon fra og/eller lenker til flerkilde
informasjon knyttet til hendelser og objekter. Det er i
kontrollfunksjonen et betydelig fokus på enkeltsaker
og forhold knyttet til grunnlag for lagring av personopplysninger, manglende sletting i tråd med retningslinjer mv. I tillegg har man etter at systemtilgang ble
gitt undersøkt flere forhold knyttet til lagring av personopplysninger utenfor de ordinære systemene.
EOS-utvalget inspiserer ikke PSTs e-postsystem.
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Svært mange av punktene som resulterer i kritikk
fra EOS-utvalget skyldes prosessuelle forhold enten
det er rutiner som ikke er fulgt fullt ut, eller fravær av
eller mangelfulle retningslinjer og rutiner på enkelte
områder.
Formen på EOS-utvalgets kontroll er til en viss
grad et resultat av den sterke fokuseringen på enkeltsaker. Bruk av søkebegrep i PSTs systemer er en viktig inngangsvektor. Søkebegrepene avledes av kontrollsakens natur. Dersom det ikke handler om undersøkelser knyttet til konkrete saker, eksempelvis en
klage, synes søkebegrepene å bli dannet med bakgrunn enten i en hypotese knyttet til en sakstype eller
en analyse av hva man ikke burde finne.
FREMTIDIG UTVIKLING
Det er kjent at PST har fremmet flere forslag til
nye tekniske metoder for innsamling, bearbeiding og
analyse av informasjon. Dette har sitt bakteppe både
i den generelle teknologiske og samfunnsmessige
utvikling og konkrete forhold som eksempelvis trusselaktørers økende grad av egenbeskyttelse gjennom
for eksempel kryptering. Forslagene som foreligger
omhandler blant annet innsamling og analyse av stordata fra Internett og hjemling av adgang til dataavlesing842.
Dataavlesing kan implementeres på mer eller
mindre inngripende måter; på den ene siden en
metode med det formål å gi PST mulighet til fortløpende å overvåke all aktivitet i et datasystem, mens i
den andre enden av skalaen mer som en mulig gjennomføringsmåte for kommunikasjonskontroll og
hemmelig ransaking, slik at PST settes i stand til å
sikre informasjon som er kryptert eller på annen måte
er gjort utilgjengelig. Den sistnevnte tilnærmingen er
langt mindre inngripende i individets personvern.
Dersom forslaget til dataavlesing nå får en reell politisk behandling antas det uansett at dette vil være å
regne som et nytt skjult tvangsmiddel med tilhørende
behov for kontroll fra EOS-utvalget.
I sjef PSTs forslag til endringer i politiregisterlov
og -forskrift for å legge til rette for stordata innsamling og analyse av informasjon fra åpne kilder, herunder sosiale media, refereres det til følgende utsagn
fra 22. juli-kommisjonens rapport843:
PST bør ikke la bekymringen for å bli beskyldt for
politisk overvåking stå i veien for å følge med på
ekstremistiske nettsider, og gjøre registreringer om
noen framsetter trusler eller andre ytringer som gir
grunnlag til mistanke.
842.

843.

Metodekontrollutvalget definerte i NOU 2009:15 dataavlesing som «(…) det å skaffe seg tilgang til opplysninger i et
elektronisk datasystem ved hjelp av dataprogrammer eller
på annen måte.»
NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, side 391
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Det er lett å forstå PSTs isolerte overvåkingsfaglige begrunnede behov for å kunne gå til denne type
metodebruk, og det ligger langt utenfor mandatet i
dette arbeidet å mene noe om det er riktig at det åpnes
for dette. Det som imidlertid faller innenfor mandatet
er å mene noe om hva det betyr fra et kontrollperspektiv.
En åpning for denne type urettet innsamling og
lagring av store datamengder vil åpenbart medføre et
betydelig skadepotensial, se blant annet drøftelsene i
punktet «Spesielt om stordata» og punktet «Spesielt
om metadata». Både skadepotensialet og nytteverdien knyttet til innsamlet materiale, vil øke med lagringstiden og dermed volumet. Det som isolert sett
øker skadepotensialet mest er at man går over til en i
hovedsak urettet innsamling og lagring av informasjon.
Som tidligere nevnt i beskrivelsen av stordatafenomenet er det helt nødvendig med maskinelt basert
analyse som benytter seg av algoritmer for bearbeiding av store datamengder. Prinsipielt vil effektiviteten til denne maskinelt baserte analysen øke over
tid. For å ta et eksempel betyr dette at man potensielt
i 2020 vil kunne tolke noe annet og mer av data samlet inn i 2015 enn man gjør det i 2015. Ved å legge til
data samlet inn i årene 2016-2020 vil man ytterligere
kunne tolke data samlet inn i 2015. Det er altså vanskelig å mene noe med høy kvalitet om hvor stort
skadepotensialet er/vil være av den enkle grunn at det
endrer seg over tid, også for historiske data. Når man
da legger til at innsamling er urettet – at man prinsipielt er i stand til/har ønske om å «samle inn alt» fra
enkelte datakilder, er det åpenbart at et effektivt kontrollregime må se vesentlig annerledes ut enn det
gjeldende. Sannsynligvis må man tenke i retning av
maskinbasert kontroll og slusing av både spørring om
og uttak av informasjon, se for øvrig figur 1 i punktet
om bulkinnsamling og bulkaksess.
Delvurdering PST
Kontrollen med PST er meget omfattende og tilsynelatende i stor grad forhåndsdefinert hva angår
form og gjennomføring. Avvik som påvises aksepteres i stort som avvik av PST, og det gjøres endringer
som eksempelvis retting av programvare, skjerping
av etablerte rutiner og etablering av nye. Likevel kan
undertegnede, etter å ha gått igjennom mye av det
åpne historiske materialet fra EOS-utvalgets kontroll, ikke fri seg fra en følelse av at «feilen bare flytter seg et annet sted». Det kan synes som om avvik
som påtales rettes som enkeltstående hendelser, men
ikke har den nødvendige organisatorisk lærende
effekt som fører til varig endring. Noe av forklaringen på dette forholdet kan ligge i kombinasjonen av
hva som kontrolleres (mange enkeltsaker), den høye
graden av notoritet i saksbehandlingen med alt det
betyr av skriftlighet, og den relativt høye gjenvisitt-
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frekvensen – det blir sjeldent anledning til reell organisatorisk læring.
Selv om det aller meste av PSTs virksomhet faller
innenfor kjernen av EOS-utvalgets kontrolloppdrag,
og at kontrollmengden derfor iboende vil være betydelig, synes det både unødvendig og dels negativt for
både kontrollkvalitet og -effektivitet med føringer à
la de som oppstilles i EOS-kontrollinstruksen § 11 nr.
2 som «gjennomgå alle saker» mv. I dagens situasjon
kan så godt som all metodebruk hos PST vurderes
med tanke på skadepotensial, noe som legger godt til
rette for en risikobasert tilnærming til tilsynsoppdraget. Med en risikobasert, gjerne tematisk fundert, tilnærming til kontrolloppdraget er det undertegnedes
mening at både effektiviteten (medgått tid versus
kontrollgevinst) og kvaliteten på det utførte arbeidet
vil øke, med tilsvarende positive konsekvens hos
PST.
I et fremtidsperspektiv synes det utenkelig at ikke
noen av de foreslåtte endringene i PSTs metodetilfang vil bli realisert i en eller annen form. Enn videre
kan man anta at det vil bli tatt i bruk andre for tiden
ikke åpent diskuterte metoder. Dette stiller uansett
EOS-utvalget overfor en ganske endret kontrollutfordring, hvor andre metoder må tas i bruk for å sikre
effektiv og troverdig kontroll.
6.
Spesielt om Etterretningstjenesten
Situasjonen nå
Etterretningstjenesten har gjennomgått en betydelig utvikling de senere år. En utvikling som i økende grad har aktualisert kontrolloppdraget til EOSutvalget spesielt overfor denne tjenesten. Etterretningstjenestens tekniske kapasiteter har tradisjonelt
vært og er fortsatt både dyptgående og vidtrekkende,
det som kanskje har endret seg mest er målene de tekniske metodene rettes mot og til dels hvor de benyttes.
EOS-utvalget angir selv følgende kontrollområder ved inspeksjon hos Etterretningstjenesten:
–
–
–
–

Tjenestens tekniske informasjonsinnhenting
Tjenestens informasjonsutveksling med innenlandske og utenlandske samarbeidende tjenester
Tjenestens arkiver og registre
Foreleggelsessaker for Forsvarsdepartementet og
interne godkjenninger

Kontrollinstruksens § 11 angir at det som et minimum skal gjennomføres to årlige inspeksjoner ved
Etterretningstjenestens hovedkvarter og av minst to
av Etterretningstjenestens stasjoner og/eller etterretnings-/sikkerhetstjeneste ved militære staber og
avdelinger.
I takt med utviklingen i Etterretningstjenesten har
EOS-utvalget intensivert kontrollen med tjenesten
utover minimumskravet angitt i kontrollinstruksen. I

2014 ble det gjennomført fire inspeksjoner av sentral
organisasjon og en inspeksjon ved en av tjenestens
stasjoner. Særlig fokus knyttes til innsamling av
informasjon rettet mot norske borgere i utlandet,
deling av denne informasjonen og internkontrollen
med virksomheten. EOS-utvalget har i sin kontroll
med Etterretningstjenesten nå fått full tilgang til det
sentrale, flerkilde informasjonsforvaltningssystemet
i tjenesten, og direkte søketilgang i et av de mest sentrale innsamlingssystemene som retter seg mot informasjonskilder av særskilt relevans for EOS-utvalgets
kontrolloppdrag. EOS-utvalget kontrollerer ikke
Etterretningstjenestens e-postsystem.
Fremtidig utvikling
Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant
Kjell Grandhagen fremholdt i et foredrag i Oslo Militære Samfund 16. mars 2015 noen utviklingstrekk
som kan brukes som bakteppe for en vurdering av
endringer som kan forventes knyttet til Etterretningstjenestens utvikling.
Om terrortrusselen før og nå;
«Fokus var primært på om internasjonale terrornettverk kunne planlegge og gjennomføre terroranslag i Norge. Dette har nå endret seg fundamentalt. Grensen mellom utviklingen ute og hjemme er i
oppløsning. Potensielle terrorister befinner seg nå her
hjemme, midt i blant oss. Noen av disse potensielle
terroristene reiser utenlands i jihad, for så å returnere
hjem til Norge. Andre holder seg hjemme, men blir
influert av terrororganisasjoner der ute til å forsøke å
gjennomføre anslag.»
Om betydningen av aktiviteten i det digitale rom;
«Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner er nå,
sammen med terror, den mest alvorlige, akutte trussel
mot norske interesser. Slike operasjoner utføres mot
en rekke mål i Norge, og fremmed etterretning angriper fortløpende norske myndigheter og samfunnskritiske virksomheter. Etterretningstjenesten har oppgaven med å avdekke truslene og hvem som står bak. Vi
nøler ikke med å navngi aktørene Russland og Kina
som står bak de mest alvorlige nettverksbaserte etterretningsoperasjonene rettet mot Norge. Begge nasjonene har høy kompetanse og viser stor grad av pågåenhet i sin tilnærming mot norske mål.»
Til sist fremheves tilbakekomsten av mellomstatlig væpnet konflikt i Europa og Russlands betydning;
«Det tredje, og i et lengre perspektiv, kanskje det
viktigste utviklingstrekket i min tid som Sjef E, er tilbakekomsten av mellomstatlig væpnet konflikt i Europa. Utviklingen i Russland og Nordområdene har
alltid vært en dimensjonerende oppgave for tjenesten, og vi har alltid fulgt den potensielle risikoen for
konflikt tett.»
Alle utviklingstrekk kan fra et analytisk ståsted
vurderes å ha betydning for forhold sentrale for EOS-
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utvalgets kontrolloppdrag. Det går både på behovet
for intensivert samarbeid og rettidig deling av informasjon mellom EOS-tjenestene nasjonalt og internasjonalt og, kanskje mest dimensjonerende, behovet
for tilgang til informasjonskilder som normalt ikke
har vært en del av Etterretningstjenestens portefølje.
Senere sies det;
«(…) Etter mitt faglige skjønn er det vanskelig å
unngå å samle inn data bredt dersom en skal evne og
avdekke den ukjente terroristen eller ukjente digitale
trusselen. Innsamlingen skal være målrettet, men den
målrettede letingen etter den relevante informasjonen
krever nødvendigvis at man finner et punkt å nøste ut
fra, og for å gjøre det må man ha aksess til betydelige
mengder data, herunder til elektronisk kommunikasjon som benyttes av de aktuelle aktørene. Bare på
den måten kan vi gjennom møysommelig arbeid finne de halmstråene, de små brikkene og de forbindelsene som gjør at puslespillet faller på plass. Det, mine
damer og herrer, er dagens utfordring. Hvis man vil
at jeg og mine medarbeidere skal finne disse ukjente
truslene, enten de er potensielle terrorister eller alvorlig skadevare som kan infisere våre samfunnskritiske datasystemer, må man også forstå at jeg må besitte de verktøy som skal til for oppdage disse ukjente
ukjente.
(...)
Og vi vet meget vel hvilke verktøy det er som virker i denne sammenhengen. Kommunikasjonsetterretning frembringer i særklasse mest av den type informasjon som bidrar til både å forhindre terrorhandlinger og å oppdage den mest alvorlige skadevaren
som treffer våre vitale datanettverk.
(…)»
Generalløytnant Grandhagen går i dette foredraget meget langt i å indikere behovet for en aksess til
informasjonsstrømmer som ikke er tilgjengelig for
Etterretningstjenesten i dag.
Ekspertutvalget for forsvaret av Norge (Tamnesutvalget) sier i sin sluttrapport «Et felles løft» følgende våren 2015:
«Kabler er hovedforbindelsen for elektronisk
kommunikasjon mellom Norge og utlandet. For å
kunne oppdage, varsle og håndtere utenlandske trusler som terror, spionasje og digitale angrep, trengs
det å kunne følge med på relevant internettrafikk som
går via kabler. Dette vil kunne utgjøre et slags digitalt
grenseforsvar.»
Mange andre land Norge normalt vil sammenligne seg med har allerede en betydelig grad av tilgang til systemene til kommersielle aktører for elektronisk kommunikasjon (ekom), eller på annet vis
aksess til slikt materiale. Selv om en utvidet aksess til
informasjon fra kommersielle ekomaktører ikke
endrer noe prinsipielt ved allerede etablerte prosedyrer, tillatelsesregimer mv. for denne type innsamling,
bearbeiding, analyse og rapportering, er det fra kontrollperspektiv en betydelig utfordring.
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Dersom for eksempel kabelbåren informasjon inn
i landet tilgjengeliggjøres for Etterretningstjenesten,
kan dette på generelt grunnlag både gjøres som bulkinnsamling og som bulkaksess, jf. drøftelsene på side
8-10. Både bulkinnsamling og bulkaksess må drøftes
opp mot bestemmelsene i § 4 i lov om Etterretningstjenesten. Enten den ene eller andre tilnærming velges, vil en spørring i datamengden måtte være målrettet. Målrettede spørringer er kontrollerbare både i
forkant og i etterkant, og det er teoretisk og praktisk
mulig å sette opp forsvarlige kontrollmekanismer for
dette, jf. behandlingen av automatisert maskinell
kontroll i punktet om bulkinnsamling og bulkaksess.
Det som vil være den største forskjellen fra dagens
situasjon, og det som isolert sett øker skadepotensialet mest, vil være at man går fra en situasjon hvor det
er innsamling mot, eller aksess til, informasjon som i
all hovedsak ikke antas å være knyttet til norske
fysiske eller juridiske personer til en situasjon hvor
det gjøres innsamling mot eller gis aksess til informasjon som i all hovedsak kan knyttes til norske fysiske
eller juridiske personer. Selv om dette kan være
håndterbart gjennom kontrollmekanismer knyttet til
regimer for spørring og uthenting av informasjon, er
skadepotensialet langt større og risikonivået deretter.
Dette må gjenspeiles i kontrollregimet.
I tillegg til forsvarlig kontroll og etterprøvbarhet
med spørring og datauthenting, er det grunnleggende
forhold knyttet til målutvikling og etablering av hensiktsmessige grensesnitt for spørring og datauthenting som må adresseres.
Delvurdering Etterretningstjenesten
Kontrolloppdraget knyttet til Etterretningstjenesten er mer overordnet formulert med færre detaljert
krav til inspeksjonenes innhold og lavere krav til
inspeksjonsfrekvens. EOS-utvalget har etter en tid –
og over tid – prioritert kontrollen med Etterretningstjenesten høyere og gjennomfører i dag større aktivitet enn minimumskravet i kontrollinstruksen. EOSutvalgets teknisk sakkyndige har vært sentral i planlegging og gjennomføring av inspeksjoner i Etterretningstjenesten. Sammen med EOS-utvalgets sekretariat synes det klart at man forbereder inspeksjonene
godt, noe som muliggjør en effektiv kontroll fra
EOS-utvalget ved inspeksjon.
Det er investert mye i å bygge tillit mellom EOSutvalget og Etterretningstjenesten, og det vurderes at
tilliten er gjensidig, dette bidrar også til godt resultat.
Alt i alt synes det som om kontrollen med Etterretningstjenesten både er relevant og effektiv, og at den
har positiv læringsnytte for tjenesten selv. Dette gjelder i nåsituasjonen.
Dersom man i den videre utvikling av Etterretningstjenestens informasjonstilgang åpner for aksess
til kabelbåren informasjon inn i Norge, synes det helt
nødvendig med en langt sterkere kontroll både av
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spørring og datauthenting og av det målutviklingselementet som bygger opp et informasjonsspeil som er
egnet for spørring og uthenting.
7.

Vurdering av styrker og svakheter –
metodikk

Formålet med kontrollen er iht EOS-kontrolloven
§ 2 å klarlegge om og forebygge at det øves urett mot
noen, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene, å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnslivet og å påse at virksomheten holdes
innen rammen av lov, administrative eller militære
direktiver og ulovfestet rett.
Ved vurdering av EOS-utvalgets kontrollmetodikk basert på en gjennomgang av kontrollvirksomheten rettet mot utvalgte EOS-tjenester, er det helt
nødvendig å legge rammene for løsning av kontrolloppdraget til grunn. I tillegg til bestemmelsene om
tilgang til informasjon og taushetsplikt om denne er
det spesielt kontrollinstruksens § 11 som fremstår
som styrende for operasjonaliseringen av oppdraget.
Kontrollinstruksens § 11 om tilsyn angir både tilsynsoppgaven knyttet til de forskjellige, navngitte
EOS-tjenestene og, ikke minst, konkrete føringer for
tilsynsvirksomheten hva angår hvem som skal besøkes hvor ofte hvor. Det beste som kan sies om denne
type bestemmelser er at det sikrer et visst minimumsnivå av inspeksjonsaktivitet og at det medfører stor
grad at forutberegnelighet for de som er underlagt tilsyn. Som plattform for tilsynsarbeid fremstår det
imidlertid som en tvangstrøye som utgjør et direkte
hinder for et risikobasert, effektivt tilsyn tilpasset et
kontrolloppdrag i stadig endring. Dette fremstår kanskje klarest i kontrollen med PST, som både i volum
(eksempelvis kravet om «gjennomgang av alle
løpende saker minst to ganger årlig») og orientering
er sterkest styrt av kontrollinstruksen. Man ser
eksempelvis at opplysninger slettes etter inspeksjon
og at prosedyrer endres og feil rettes, men det kan
stilles spørsmål om læringseffekten er på topp. Det
synes i beste fall å være en suboptimal arbeidsmetodikk som beslaglegger betydelige deler av EOSutvalgets og, ikke minst, sekretariatets tid.
Det er en interessant observasjon i denne sammenheng at den tjenesten som gjennom kontrollinstruksen er underlagt den minst spesifiserte kontrollen med den laveste spesifiserte kontrollfrekvensen,
kanskje er den tjenesten som mest effektivt tar til seg
og internaliserer tilbakemeldingene fra EOS-utvalget. Dette gjelder Etterretningstjenesten som i
utgangspunktet basert på blant annet beskyttelsesbehov, kompartmentering og teknisk kompleksitet
skulle antas å være et krevende kontrollobjekt. Det
vurderes som sannsynlig at dette funnet blant annet

skyldes at EOS-utvalget her står friere til å innrette
sin kontroll basert på det aktuelle situasjonsbildet.
De senere år har alle tjenestene som jevnlig inspiseres lagt til rette for at EOS-utvalget for inspeksjonsformål har fått direkte og uhindret tilgang til
interne fagsystemer. Dette har utvilsomt ført til en
mer troverdig og effektiv kontroll på mange felter.
Likevel vil denne type tilgang alltid være heftet med
både praktiske utfordringer (ofte komplekse ekspertsystemer) og ikke minst den generelle begrensning at
den tilgangen man gis prinsipielt bare er en representasjon av en kapasitet og ikke kapasiteten selv. Behovet for å ha kunnskap om og forstå de totale innsamlings- og bearbeidingskapasiteter blir ikke noe mindre av dette, og tillitsfaktoren må være høy for at
dette skal være et effektivt kontrollverktøy.
Kartlegging av teknologisk kompetanse
EOS-utvalget har syv medlemmer utvalgt av
Stortinget i plenum etter innstilling fra Stortingets
presidentskap. Funksjonsperioden er normalt fem år,
men medlemmene kan gjenoppnevnes.
Utvalget utfører sitt løpende arbeid uavhengig av
Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Stortinget har lagt vekt
på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor
både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre
samfunnsområder er representert. I dagens utvalg har
er det en hovedtyngde av individer med tung erfaring
fra både politisk arbeid, forvaltning og akademia –
inkludert jus og rettsinformatikk. Det er i liten grad
spesiell teknisk kompetanse i selve utvalget, ei heller
spesifikk EOS-faglig kompetanse.
Sekretariatet til EOS-utvalget består i dag (når
fullt bemannet) av i alt ti personer hvorav seks jurister (inkludert leder), én teknolog, én samfunnsviter
og to administrativt ansatte. I tillegg er det en midlertidig tilsatt jurist i full stilling. Sekretariatet fremstår
med en kjerne av individer med kontinuitet i sin rolle
i kontrollfunksjonen og god forståelse for det samfunnsmessige perspektivet EOS-utvalget forvalter.
Teknologen er relativt nytilsatt og tiltenkt en rolle for
sekretariatet i kontrollfunksjonen i tillegg til å ha
ansvaret for intern systemforvaltning. Teknologens
kompetanse er ikke vurdert da han pr dags dato ikke
er eksponert for denne delen av arbeidet.
EOS-utvalget støttes i sitt arbeid av ekstern teknisk bistandsperson med anslagsvis 10 % av et årsverks innsats pr år. Den aktuelle tekniske bistandsperson har vært i kontinuerlig posisjon siden 1999 og
representerer således betydelig kontinuitet i EOSutvalgets arbeid og utvikling. Teknisk bistandsperson har en meget solid og relevant formalbakgrunn
og yrkeserfaring, og vurderes som en særs kompetent
ressurs i forhold til det aktuelle kontrolloppdraget.
Teknisk bistandsperson fyller en meget viktig rolle
for sekretariat og utvalg gjennom både den reelle inn-
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sikt og forståelse han har for eksisterende systemer
og kan erverve seg for nye, og det bidraget dette gir
til innretting av kontrollvirksomheten. Han fyller i
tillegg en viktig funksjon ved å kunne formidle denne
kunnskapen på adekvat nivå til både utvalg og sekretariat som grunnlag for deres rolleutøvelse.
Vurdering av funn
EOS-utvalgets virksomhet er regulert i lov om
kontroll med etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste 3. februar 1995 nr. 7, også kalt lov
om kontroll med hemmelige tjenester eller kontrolloven. Bestemmelsene i loven suppleres
av instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings og sikkerhetstjeneste 30. mai 1995 nr. 4295,
som er fastsatt av Stortinget844.
Hovedtrekkene i lov og instruks er altså skrevet i
en tid hvor kontrollspennet var et annet enn det er nå,
og hvor klimaet mellom kontrollorgan og kontrollobjekter var preget av den nære historien før etablering
av kontrollregimet. Fra et tilsynsfaglig ståsted vurderes ikke dagens regelverk optimalt i forhold til utfordringen. Dette gjelder kanskje spesielt kontrollinstruksens minimumskrav til tilsynsaktivitet. Med de
utfordringer man står overfor i et kontrollperspektiv
synes det uhensiktsmessig å ha så klare og til dels
ambisiøse aktivitetsmål når man kanskje burde konsentrere seg mer om resultat- og effektmål. Viktigheten og kritikaliteten av dette funnet vil bare bli større
med tiden.
Utvelgelse av kontrollområde bør gjøres ut fra
flere tilnærminger. Det må nok være både minstefrekvenser for inspeksjoner, stikkprøvekontroller og
andre systematiske og repeterende aktiviteter i bunn,
kall det gjerne grunnsikring. Det som likevel tydeligst savnes i dagens bilde er en systematisk vurdering av skadepotensialet de forskjellige metodene
EOS-tjenestene bruker har i forhold til kontrolloppdragets formål. Vurdering av skadepotensial gjøres
nok i mange tilfeller, bevisst eller ubevisst, som en
del av planleggingen og forberedelsen av «neste
inspeksjon», men systematikken og helheten i tilnærmingen har i hvert fall ikke vært tydelig for undertegnede. Tilsyns- og revisjonsfaglige miljøer bruker
denne type metodikk og det er etablert internasjonale
standarder som kan være relevante også for EOSutvalget.
Planer for fremtidig utvikling av verktøykassen
hos flere av EOS-tjenestene fordrer mer effektiv kontroll og sannsynligvis også en annen type kontroll.
Tilgang til, og bruk av, store datamengder krever systemer som effektivt, troverdig og objektivt kan kontrollere spørring og respons på spørring i systemer
samt bevare notoritet om bruk av informasjon. Dette
844.

Fra www.eos-utvalget.no og omtalen av relevant regelverk
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vil måtte komme som et tillegg til dagens manuelle
kontroll.
Det vurderes som nødvendig at maskinelt baserte
kontrollmekanismer vurderes, utvikles og implementeres som en del av design, utvikling og implementering av nye teknologiske metoder. Ikke minst fordi
denne type kontrollmekanismer utviklet i etterkant
for å tilpasse seg en allerede implementert teknologi,
både blir mer kostbare og mindre effektive enn dersom de planlegges og utvikles i takt med metoden. På
samme måte som man snakker om security by design
bør man fremme control by design.
EOS-utvalget har kanskje nådd så langt det kan nå
kvalitetsmessig innenfor rammene av dagens kontrolloppdrag og kompetansesammensetning. Som
kartleggingen viser, er det lite teknisk kompetanse i
selve utvalget, men både utvalg og sekretariat nyter
godt av en teknisk sakkyndig som har god innsikt i
flere for kontrollutvalget kritiske områder. Kompetansen til teknisk sakkyndig vurderes som meget høy
og relevant. Samtidig er det slik at teknisk sakkyndig
ikke er en del av selve utvalget. Han er også stort sett
alene om å representere det tekniske området, noe
som alltid vil være en risikofaktor – for hvem er det
som utfordrer teknisk sakkyndig? Tematikken teknisk sakkyndig jobber med for EOS-utvalget egner
seg ikke for frie lunsjdiskusjoner.
Innsatsen på det teknologiske området vurderes
altså kvalitetsmessig meget god, ressursinnsatsen
som noe underdimensjonert i forhold til dagens situasjon og betydelig underdimensjonert i et fremtidsperspektiv. Videre vurderes det som risikofylt bare å ha
én person, både i forhold til kvalitet og (manglende)
korreksjon over tid, og i forhold til tilgjengelighet til
tjenester.
Den tekniske kompetansen må først og fremst
være overordnet og på systemnivå. God kunnskap
om – og formalbakgrunn i – informasjonsteknologi
vurderes å være en selvfølge. Videre bør det vektlegges personlige egenskaper som evne til å se ting i
sammenheng og evne til kritisk tenkning. Når teknologisk kompetanse rekrutteres bør det være en rekruttering for dette formål alene og ikke som et biprodukt
av andre disposisjoner. Det bør vektlegges at fremtidige ressurspersoner på området tilegner seg forståelse for EOS-tjenestenes prosesser ved for eksempel
hospitering hos enkelte utvalgte tjenester.
Konklusjoner, tilrådninger
Det er i behandlingen over, i delvurderingene
knyttet til de forskjellige tjenestene og vurderingen
av kontrollmetodikk, vist til konkrete områder som i
et fremtidsperspektiv trenger et skarpere fokus og tettere oppfølging. Disse konkrete eksemplene gjentas
ikke her.
Det er min oppfatning at EOS-utvalget kanskje
har nådd så langt det kan nå kvalitetsmessig innenfor
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rammene av dagens kontrolloppdrag og kompetansesammensetning. Det er imidlertid et klart funn at
hverken dagens kontrolloppdrag eller dagens kompetansesammensetning fullt ut svarer på fremtidens
utfordringer.
Et av de viktigste grepene vil være å frigjøre ressurser til risikobasert kontroll. En risikobasert kontroll må være fundert i systematiske og repeterende
skadepotensialvurderinger av metodebruken til relevante EOS-tjenester. Det må defineres hensiktsmessige resultat- og effektmål for tilsynsaktiviteten.
Aktivitetsmål bør ikke i sin helhet bortfalle, som
grunnsikring må det ligge et minstemål av aktiviteter
som sikrer kontinuitet i tilsynet med utvalgte tjenester.
For å kunne tilnærme seg fremtidens kontrolloppdrag med troverdighet, er det nødvendig med mer
teknisk kompetanse. Dette gjelder ikke bare i timer
men også i antall hoder, av årsaker som tidligere er
drøftet. Nødvendig teknisk kompetanse må etter min
mening være representert i hele verdikjeden. En ensidig satsning på oppbygging av teknisk kompetanse i
sekretariatet vil føre til en uheldig asymmetri.
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I tillegg til teknisk kompetanse både i sekretariat
og utvalg, vurderes det uansett positivt å videreføre
en modell med ekstern teknisk bistandsperson. Dette
sikrer gode referanseverdier i et teknologibilde i
rivende utvikling.
Til slutt vurderes det tvingende nødvendig at en
fremtidig kontrollfunksjon må kombinere manuell
kontroll med automatisert maskinell kontroll. Nye
metoder eller tilgang til nye datakilder som kan tenkes implementert som et resultat av den teknologiske
og samfunnsmessige utviklingen, må legge inn automatisert maskinell kontroll allerede ved design. Krav
til notoritet og krav til kontrollfunksjon for tredjepart
(EOS-utvalget) må altså være like selvfølgelig som
krav til operasjonell funksjonalitet ved utarbeidelse
av kravspesifikasjon. Som tidligere kommentert vil
kontrollfunksjoner som legges til i ettertid veldig ofte
vise seg å bli langt mer kostbare og mindre effektive
enn dersom dette er en del av det opprinnelige konseptet.
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Vedlegg 4

Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerhetsog etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter?
Rapport utarbeidet av professor Erling Johannes Husabø, 11. desember 2015
1.

Innledning
Denne utredningen er skrevet på oppdrag fra
Stortingets Evalueringsutvalg for EOS-utvalget, med
følgende mandat:
«Det bes om en utredning av hvilke krav som stilles i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), med tilhørende rettspraksis, til
etterfølgende kontroll av de delene av sikkerhets- og
etterretningstjenestenes virksomhet som utgjør inngrep i menneskerettigheter.
Det bes redegjort for hvilke generelle krav
Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 stiller til innhenting av informasjon ved bl.a. skjult tvangsmiddelbruk rettet mot identifiserte enkeltpersoner og strategisk overvåking av store mengder informasjon som
formidles gjennom tele- eller kabelnettet, samt til
lagring og videreformidling av informasjon innhentet ved slike metoder eller på annen måte. På den
bakgrunn skal det særskilt drøftes hvilken betydning
EOS-utvalgets kontroll har for vurderingen av om
etterretnings- og sikkerhetstjenestenes inngripende
virksomhet oppfyller de krav som følger av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 annet ledd.
Dernest bes det utredet om det norske systemet
for kontroll av etterretnings- og sikkerhetstjenestene
oppfyller kravet til domstolstilgang som følger av
Grunnloven § 95 første ledd og kravet om tilgang til
et effektivt rettsmiddel som følger av EMK artikkel
13, og hvilken betydning EOS-utvalgets kontroll har
i denne sammenhengen.
Til sist bes det vurdert om Grunnloven og/eller
EMK tilsier at EOS-utvalget må eller bør pålegges å
underrette enkeltpersoner om krenkelser av deres
menneskerettigheter som avdekkes gjennom utvalgets kontrollvirksomhet.
Utrederens konklusjoner bes begrunnet. Utrederen kan ta utgangspunkt i den gjennomgangen av
EMD-praksis som er gjort i rapporten «Het mensenrechtenkader voor het Nederlandse stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten» fra
Universitetet i Leiden i 2015, supplere denne med
egne undersøkelser og vurdere det norske kontrollsystemet opp mot dette grunnlaget.»
Med «sikkerhets- og etterretningstjenestene» forstås de tjenestene som kontrolleres av Stortingets
kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Det gjelder først
og fremst Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Poli-

tiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling
(FSA). Disse tjenestene omtales heretter som EOStjenestene.
En rekke av de metodene som EOS-tjenestene
benytter seg av, er beskrevet i lov eller forskrifter.
Men det gjelder ikke alle. EOS-utvalgets rapporter til
Stortinget inneholder også noe informasjon om
metodebruken. Likevel må det tas forbehold om at
utredningen er basert på en noe begrenset kjennskap
til enkelte EOS-tjenesters arbeidsmetoder. Drøftelsene vil derfor i hovedsak bli relatert til de metodene
som særskilt nevnes i mandatet, uten at det tas konkret stilling til i hvilket omfang for eksempel strategisk overvåking benyttes (eller bør benyttes) av norske myndigheter.
Et utkast til utredning ble presentert for Evalueringsutvalget i møte den 7. desember. Utkastet har
også vært gjennomgått av professor Jørgen Aall, som
har kommet med verdifulle faglige innspill. Den
endelige rapporten er uttrykk for utrederens egne
vurderinger av de rettslige spørsmål som mandatet
reiser.
2.

Aktuelle regler i Grunnloven og EMK

Som en bakgrunn for den videre drøftelsen kan
det være tjenlig å gi en oversikt over de aktuelle menneskerettighetene og peke på noen generelle trekk
ved samspillet mellom Grunnloven og EMK i denne
sammenheng.
Grunnloven ble i mai 2014 supplert med en rekke
nye bestemmelser. Formålet var å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. De nye bestemmelsene svarer i stor utstrekning til regler i ulike menneskerettskonvensjoner som Norge har sluttet seg til.
Den viktigste av disse er EMK.845 I lys av forarbeidene til grunnlovsrevisjonen må vi kunne legge til
grunn at de nye grunnlovsreglene som har et klart
forbilde i EMK, var ment å ha samme innhold som
etter konvensjonen på vedtakelsestidspunktet.846
Sammenhengen mellom Grunnloven og konvensjonsvernet kommer også til uttrykk i Grl. § 92:
845.

846.

For de spørsmålene som her drøftes, er også FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (forkortet SP) av betydning. Når bare EMK nevnes i mandatet, har det sammenheng med at denne gjennomgående gir et mer vidtgående
vern. Noen steder blir det likevel vist til SP i notene.
Jf. Stortinget, Dok. 16 (2011–2012) s. 90.
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Statens myndigheter skal respektere og sikre
menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne
grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.
I lys av denne bestemmelsen og formålet med
grunnlovsrevisjonen må vi kunne forvente et tett
samspill mellom tolkningen av de nye grunnlovsreglene og den europeiske menneskerettsdomstolens
(EMD) fortsatte og dynamiske tolkning av EMK.847
Høyesterett har likevel understreket at det primært er
Norges øverste domstol som har ansvaret for å
«tolke, avklare og utvikle» Grunnlovens menneskerettsbestemmelser.848 Spesielt når det gjelder regler i
Grunnloven som har en mer særegen utforming sammenlignet med EMK, er det grunn til å tro at domstolene vil fortsette en mer selvstendig tolkningstradisjon. I alle tilfeller utgjør Grunnloven og EMK selvstendige skranker for lovgivning og annen myndighetsutøvelse.849
Når det gjelder EOS-tjenestens aktiviteter av
betydning for individenes menneskerettigheter, står
retten til respekt for privatlivet sentralt. I EMK
uttrykkes denne rettigheten i art. 8:850
1. Everyone has the right to respect for his private
and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public
authority with the exercise of this right except such as
is in accordance with the law and is necessary in a
democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for
the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
En lignende bestemmelse er nå inntatt i Grunnloven § 102:
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den
personlige integritet.
Bestemmelsens første punktum er helt parallell til
EMK art. 8 første ledd.851 Grl. § 102 har imidlertid
ingen uttrykkelig unntaksbestemmelse slik som art. 8
andre ledd. Likevel har Høyesterett slått fast at det er
847.
848.
849.

850.

Se nærmere Aall 2015 s. 44–47 og Smith 2015 s. 364–368.
Jf. Rt. 2015.93 avsn. 57.
Der EMK gir et svakere vern enn Grunnloven, er det ikke
noe argument for en svekkelse av Grunnloven vern, se EMK
art. 53. Skulle Grunnloven på et bestemt punkt bli tolket slik
at den gir et svakere vern enn EMK, vil sistnevnte likevel utgjøre en selvstendig skranke, jf. menneskerettsloven 21. mai
1999 nr. 30 § 3.
Se også SP art. 17, som beskytter mot vilkårlige inngrep i
den private sfære.

en tilsvarende adgang til å gjøre inngrep i rettighetsvernet etter Grl. § 102 første ledd første punktum,
noe som forutsetter at tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig.852 At myndighetenes inngrep overfor den enkelte
må ha lovhjemmel, følger også av Grl. § 113.
EOS-tjenestenes virksomhet kan også tenkes å
gripe inn i andre menneskerettigheter. Pressens rett
til å verne sine kilder er et viktig aspekt ved ytringsfriheten både etter Grl. § 100 og EMK art. 10.853
Regler som hjemler pålegg om informasjonsutlevering eller åpner for kommunikasjonskontroll eller
strategisk overvåking kan etter omstendighetene
utgjøre et inngrep i ytringsfriheten fordi de representerer en potensiell trussel mot kildevernet.854 Visse
former for overvåking kan også utgjøre et inngrep i
forenings- og forsamlingsfriheten (Grl. § 101 og
EMK art. 11) eller religionsfriheten (Grl. § 16 og
EMK art. 9). Siden det gjelder tilsvarende vilkår for
inngrep i disse andre rettighetene som etter EMK art.
8, og saker som berører andre rettigheter gjerne også
angår privatlivet, vil den videre drøftelsen bli konsentrert om privatlivsvernet.
Når det gjelder kontrollen med myndighetenes
inngrep i konvensjonsbestemte rettigheter, står EMK
art. 13 sentralt.855 Den lyder slik:
Everyone whose rights and freedoms as set forth
in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.
Grunnloven inneholder ingen direkte parallell til
denne regelen, men har i stedet en mer generell
bestemmelse om adgang til domstolene. Grunnloven
§ 95 første ledd første punktum lyder slik:
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid.
Denne bestemmelsen har et noe videre anvendelsesområde enn den tilsvarende regelen i EMK art. 6
første ledd. Den garanterer en adgang til domstolsbehandling i straffesaker og saker som gjelder avgjørelsen av en persons «civil rights and obligations». Både
851.

852.

853.
854.

855.

Grl. § 102 første ledd andre punktum viderefører den tidligere § 102. Denne er nærmere behandlet i NOU 2009:15 s.
152–156 og vedlegg 2 og 3.
Se Rt. 2014.1105 avsn. 28, Rt. 2015.93 avsn. 60 og Rt.
2015.155 avsn. 52.
Se HR-2015-2308-A og Aall 2015 s. 297–299.
Se bl.a. Weber og Savaria mot Tyskland, avvisningsavgjørelse 29. juni 2006 (saksnr. 54934/00) avsn. 143-153 og Telegraaf Media mfl. mot Nederland, 22. november 2012 avsn.
118–132.
Se også SP art. 2 tredje ledd, som blir nærmere omtalt i Stortinget Dok. 16 (2011–2012) s. 83 og Prop. 141 L (2012–
2013) s. 17–18.
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Grl. § 95 og EMK art. 6 krever at rettergangen skal
være rettferdig og offentlig.
EMK blir gjerne omtalt – også av EMD – som «a
living instrument».856 Det vil si at innholdet i rettighetsvernet er i utvikling. Gjennom en dynamisk fortolkning har konvensjonsorganene over tid innfortolket strengere krav til statene på en rekke områder.
Dette må det tas hensyn til når det – blant annet ved
hjelp av rettspraksis fra EMD – skal drøftes hvilke
krav konvensjonen stiller. Også forståelsen av
Grunnloven endrer seg over tid, og vil som nevnt bli
påvirket av hvordan EMK tolkes til enhver tid. Oppgaven er å analysere innholdet i menneskerettighetsvernet i dag.
For ordens skyld minnes det også om at de kravene som Grunnloven og EMK setter, kun er minimumskrav. Det hører til lovgiver å vurdere om det for
å gi menneskerettighetene et optimalt vern og opprettholde en tilstrekkelig tillit til de hemmelige tjenestene er ønskelig å stille ytterligere krav til myndighetsutøvelsen og kontrollen med denne.
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3.

Krav til tjenestenes inngrep i privatlivet

overvåking av store informasjonsmengder som formidles gjennom tele- eller kabelnettet, utgjør et inngrep i privatlivet.858
Det er verd å nevne at myndighetenes adgang til
å bruke skjulte tvangsmidler eller strategisk informasjonsovervåking i seg selv anses som et inngrep i privatlivet, på grunn av potensialet for en krenkelse av
individet.859 Den enkelte klager trenger derfor ikke å
vise til at han eller hun er blitt gjenstand for det aktuelle tiltaket, -det er nok å påvise en ikke fjerntliggende mulighet for dette.
Det å lagre privat informasjon utgjør ifølge EMK
et selvstendig inngrep i privatlivet. Det gjelder enten
informasjonen er innhentet ved hjelp av skjulte
tvangsmidler, strategisk overvåking eller på annen
måte.860 Å videreformidle slik informasjon til andre
nasjonale myndigheter eller til andre land anses i dag
også som et selvstendig inngrep i privatlivet.861
Høyesterett har dessuten antatt at politiets gjennomhøring av opptak av samtaler mellom advokat og
klient, som er en type kommunikasjon som nyter særskilt vern, utgjør et selvstendig inngrep etter EMK
art. 8 og Grl. § 102.862

3.1.

Hva utgjør et inngrep?

3.2.

En forutsetning for den videre drøftelsen er at
visse deler av EOS-tjenestenes virksomhet utgjør
inngrep i privatlivet. Siden Grl. § 102 første ledd
første punktum var ment å gjenspeile EMK art. 8, må
terskelen for hva som regnes som et inngrep antas å
være den samme etter begge bestemmelsene.
De metodene som særskilt nevnes i mandatet,
utgjør utvilsomt et inngrep både i individenes privatliv generelt og deres kommunikasjon spesielt. Det
følger for det første av en langvarig og omfattende
praksis ved EMD at innhenting av informasjon om
enkeltpersoner gjennom bruk av skjulte tvangsmidler
utgjør et inngrep etter EMK art. 8.857 Dette betyr at
det for eksempel vil utgjøre et inngrep i privatlivet
dersom myndighetene skaffer seg informasjon om
enkeltpersoner ved hjelp av telefonavlytting eller
annen kommunikasjonskontroll, romavlytting, skjult
fjernsynsovervåking utenom offentlig sted, teknisk
sporing eller ved å pålegge andre å sikre og overlevere slik informasjon. For det andre har EMD gjennom flere nyere saker også klargjort at strategisk
856.

857.

3.2.1.

GENERELLE UTGANGSPUNKT

Et grunnvilkår for å akseptere et inngrep i privatlivet er ifølge EMK art. 8 andre ledd at tiltaket er «in
accordance with the law». Generelt må reglene være
tilgjengelige og tilstrekkelig presise til at den enkelte
har mulighet for å forutse sin rettsstilling.863 For hemmelig kommunikasjonskontroll kreves det at hovedelementene i regelverket kommer til uttrykk i formell
lov, som eventuelt kan suppleres med bestemmelser
gitt med hjemmel i lov.864
Når Høyesterett har innfortolket en tilsvarende
inngrepsadgang etter Grl. § 102 første ledd første
punktum, har forutsetningen vært at tiltaket «i tråd
858.

859.

860.

Se f.eks. Tyrer mot Stortbritannia, 2. april 1978 (saksnr.
5856/72) avsn. 31, Marckx mot Belgia, 13. juni 1979
(saksnr. 6833/74) avsn. 58 og Scoppola mot Italia, 17. september 2009 (saksnr. 10249/03) diss. votum.
Den grunnleggende avgjørelsen er Klass m.fl. mot Tyskland,
6. september 1978 (saksnr. 5029/71), se særlig avsn. 36. Se
nærmere bl.a. Kvam 2014 s. 193–199 og Bruce/Haugland
2014 s. 36–39. Sistnevntes definerer (s. 13) skjulte tvangsmidler som «lovregulerte politimetoder som brukes uten at
den eller de metodebruken retter seg mot, har kunnskap om
det, og som det kan besluttes utsatt eller unnlatt underretning
om». Denne definisjonen vil bli lagt til grunn i det følgende.

Lovskravet

861.

862.
863.
864.

Se Weber og Savaria mot Tyskland avsn. 78–79 og Liberty
m.fl. mot Storbritannia, 1. juli 2008 (saksnr. 58243/00) avsn.
56–57.
Se bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 34-36, Amann mot
Sveits, 16. februar 2000 (saksnr. 27798/95) avsn. 65, Rotaru
mot Romania, 4. mai 2000 (saksnr. 28341/95) avsn. 43 og
Kennedy mot Storbritannia, 18. mai 2010 (saksnr. 26839/
05) avsn. 119–128.
Se bl.a. Rotaru mot Romania avsn. 43 og S. og Marper mot
Storbritannia, 4. desember 2008 (saksnr. 30562/04 og
30566/04) avsn. 99. Slik også Rt. 2014.1105 avsn. 30.
Se nærmere Hilst 2013 s. 180–183 og Kvam 2014 s.
201-203.
Jf. Rt. 2015.81, særlig avsn. 27–28.
Se nærmere Aall 2015 s. 126–148.
Selv om en etablert rettspraksis ellers har blitt godtatt som
«law» under EMD, har et slikt rettsgrunnlag ikke blitt ansett
som tilstrekkelig i forbindelse med hemmelig kommunikasjonskontroll, se Cameron 2013 s. 171–172 og Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 25–26 med videre henvisninger.
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med de folkerettslige bestemmelsene som var mønster for denne del av § 102» har «tilstrekkelig hjemmel».865 Dette innebærer at Grunnlovens generelle
hjemmelskrav (§ 113) på dette området må tolkes og
anvendes i samsvar med lovskravet i EMK art. 8.
Siden lovskravet skal verne mot vilkårlige myndighetsinngrep, har EMD stilt strengere krav til lovgrunnlaget dess større inngrepet anses for å være.866
Derfor har domstolen i forbindelse med blant annet
telefonavlytting og romavlytting understreket at lovreglene må være «particularly precise».867 De må
være så klare at de gir borgerne en indikasjon om i
hvilke situasjoner og på hvilke vilkår myndighetene
kan foreta slike hemmelige inngrep i privatlivet.868 I
Weber-salen fra 2006 ble innholdet i lovskravet i
relasjon til hemmelige overvåkingsmetoder oppsummert slik at følgende minstekrav må være nedfelt i
lovverket:869
–
–
–
–
–
–

Karakteren av de forbrytelsene som kan gi grunnlag for en avlyttingsbeslutning
Hvilke persongrupper som kan bli gjenstand for
telefonavlytting
En grense for varigheten av telefonavlyttingen
Prosedyren som må følges for å undersøke, bruke
og lagre innsamlede data
Forholdsregler som må følges ved overlevering
av dataene til andre
Under hvilke omstendigheter opptakene kan eller
må bli slettet eller ødelagt

Den aktuelle saken gjaldt strategisk overvåking.
EMD har også ellers understreket at det ikke er grunn
til å stille andre krav til tilgjengeligheten og klarheten
av regler som gjelder mer generelle programmer for
overvåking av kommunikasjon enn de som er utviklet med tanke på kontroll av individuell kommunikasjon.870 Men lovverket må alltid tilpasses de metodene som skal reguleres. Derfor reiser ulike former
865.
866.
867.

868.

869.

870.

Jf. Rt. 2015.93 avsn. 60. Se også Rt. 2014.1105 avsn. 23–30.
Se nærmere Aall 2015 s. 122–125.
Jf. Kruslin mot Frankrike, 24. april 1990 (saksnr. 11801/85)
avsn. 33 og Huvig mot Frankrike, 24. april 1990 (saksnr.
11105/84) avsn. 32.
Se bl.a. Malone mot Storbritannia, 2. august 1984 (saksnr.
8691/79) avsn. 67 og Khan mot Storbritannia, 12. mai 2000
(saksnr. 35394/97) avsn. 26.
Weber og Savaria mot Tyskland avsn. 95. Denne oppsummeringen er gjentatt i flere senere saker, se f.eks. Ekimdzhiev
mot Bulgaria, 28. juni 2007 (saksnr. 62540/00) avsn. 76. I
Rt. 2014.1105 avsn. 30 gir Høyesterett en lignende sammenfatning av kravene etter EMK, og legger til grunn at lovskravet etter Grunnloven her skal forstås på samme måte.
Jf. Liberty m.fl. mot Storbritannia avsn. 63. I Kennedy mot
Storbritannia avsn. 162, ble det midlertid lagt vekt på at saken gjaldt telefonavlytting av bestemte personer, og at myndighetene da har et noe mindre spillerom for skjønn enn ved
strategisk overvåking, noe som er en fordel for rettssikkerheten.

for «bulkinnsamling» og «bulkaksess» av store datastrømmer enkelte særskilte utfordringer for lovgiver.871
3.2.2.

DET NORSKE REGELVERKET

Det er ikke mulig her å gi en samlet vurdering av
kvaliteten av det norske regelverket omkring EOStjenestene. Noen generelle observasjoner tas likevel
med, av hensyn til sammenhengen mellom kvaliteten
av lovgrunnlaget og den etterfølgende kontrollen.
Reglene omkring PSTs virksomhet er detaljerte
både med hensyn til materielt grunnlag og prosedyrer
for innhenting, lagring og videreformidling av personlig informasjon. Ved etterforskning av konkrete
straffesaker om for eksempel terrorisme eller spionasje gjelder straffeprosesslovens regler både for bruken av tvangsmidler og ellers.872 PSTs øvrige virksomhet, inkludert bruken av tvangsmidler i forebyggende øyemed, er regulert i politiloven.873 Tjenestens
behandling av personopplysninger reguleres dessuten av politiregisterloven.874 Lovreglene suppleres
av flere forskrifter, blant annet den såkalte PSTinstruksen.875 Generelt synes lovverket omkring PST
å tilfredsstille EMDs krav til tilgjengelighet og klarhet.876
NSMs oppgaver fremgår av Sikkerhetsloven.877
Den gjelder også for sikkerhetstjenesten i Forsvaret,
som Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har det
overordnede ansvaret for. Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter framstår også generelt som et
moderne regelverk med detaljerte materielle og prosessuelle regler. Loven gir ikke selvstendig hjemmel
for bruk av tvangsmidler eller annen skjult overvåking.
E-tjenestens virksomhet blir regulert i Etterretningstjenesteloven og Instruks om Etterretningstjenesten.878 Loven er langt mer generelt utformet enn
de tilsvarende reglene for PST. Den gir hjemmel for
å «innhente, bearbeide og analysere informasjon som
angår norske interesser sett i forhold til fremmede
stater, organisasjoner eller individer» (§ 3 første
ledd). En viktig begrensning er imidlertid at tjenesten
871.

872.

873.
874.
875.

876.

877.
878.

Se nærmere Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 24–30.
Se også punkt 3.4.1 nedenfor. Om hva som menes med
«bulkinnsamling» og «bulkaksess» vises det til Evalueringsutvalgets rapport.
Straffeprosessloven (forkortet stprl.) 22.mai 1981 nr. 25, se
særlig lovens fjerde del om tvangsmidler.
Politiloven 4. august 1995 nr. 53, se særlig §§ 17a–17f.
Politiregisterloven 28. mai 2010 nr. 16, særlig kap. 11.
Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste 19. august 2005 nr.
920.
Når det gjelder lovgrunnlaget for skjulte tvangsmidler, se
den nærmere gjennomgangen i NOU 2009:15.
Sikkerhetsloven 20. mars 1998 nr. 10.
Lov om etterretningstjenesten 20. mars 1998 nr. 11 og Instruks om Etterretningstjenesten 31. august 2001 nr. 1012.
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på norsk territorium ikke skal «overvåke eller på
annen fordekt måte innhente informasjon om norske
fysiske eller juridiske personer» (§ 4 første ledd). Det
er PSTs domene. Regelen forteller samtidig indirekte
at E-tjenesten driver overvåking og annen fordekt
informasjonsinnhenting om norske og andre lands
borgere i utlandet, samt utlendinger som befinner seg
i Norge. Loven gir uttrykkelig hjemmel for etterretningssamarbeid med andre land (§ 3 andre ledd). I
instruksen pålegges E-tjenesten å utveksle overskuddsinformasjon med andre norske myndigheter,
slik som PST.879 Det gjelder også en egen instruks for
samarbeidet mellom PST og E-tjenesten.880
Hvilke metoder E-tjenesten kan bruke for å overvåke utlendinger, samt norske borgere i utlandet, sier
hverken loven eller instruksen noe nærmere om. Det
gjør heller ikke de utfyllende bestemmelsene til
instruksen som Forsvarsdepartementet vedtok i 2013
(også tilgjengelig på Lovdata).881 Disse inneholder
imidlertid enkelte nærmere regler om informasjonsinnsamling rettet mot norske personer i utlandet og
utlevering av personopplysninger til utenlandske
samarbeidende tjenester. Blant annet stilles det et
uttrykkelig krav om formålsbestemthet og forholdsmessighet både for innsamling og videreformidling
av personopplysninger. Det gis også noen nærmere
regler om saksbehandling og beslutningskompetanse.
Samlet sett har E-tjenestens overvåking av utenlandske og (i utlandet) norske borgere et klart svakere
hjemmelsgrunnlag enn det som gjelder for PST. At
E-tjenesten de senere årene har dreid oppmerksomheten mer mot grupper og individer, som en følge av
terrorfaren ute og hjemme, og at tjenesten samarbeider tett med PST om slike saker, gjør dette mer problematisk enn før. Det samme gjør den raske teknologiske utviklingen som gir stadig nye muligheter for
overvåking over landegrensene. Generelt har EMD
blitt mer skeptisk til statenes argument om at hensynet til nasjonal sikkerhet krever vagere regler på dette
området.882 Å flytte noen av de reglene som nå finnes
i instruksen og de utfyllende bestemmelsene opp i
loven selv, vil gi bedre tilgjengelighet og større
demokratisk legitimitet. Dessuten bør det gis en noe
879.
880.

881.

882.

Jf. Instruks om Etterretningstjenesten § 5 første ledd.
Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og
Politiets sikkerhetstjeneste 13. oktober 2006 nr. 1151.
Utfyllende bestemmelser for Etterretningstjenestens innsamling mot norske personer i utlandet samt for utlevering
av personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester, fastsatt av Forsvarsdepartementet 24. juni 2013 med
hjemmel i Instruks for Etterretningstjenesten § 17.
Se Cameron 2013 s. 177: «The Court however – with the exception of the Kennedy case, which was not really about security - has become increasingly skeptical to states’ arguments that national security justifies a vaguer and more flexible approach to the requirements of foreseeability and
safeguards.»
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nærmere beskrivelse av hvilke metoder tjenesten kan
bruke, særlig i den grad tjenesten skal kunne benytte
metoder som ligner eller går ut over de som PST har
adgang til. At dette blir gjort i tilsvarende regelverk i
enkelte andre europeiske land, tyder på at det er
mulig uten å underminere de hensynene som tjenesten skal ivareta. Det er derfor tvilsomt om dagens
hjemmelsgrunnlag for E-tjenesten tilfredsstiller de
kravene som nå stilles etter EMK.
EOS-utvalgets kontroll av de ulike tjenestene er
regulert i EOS-kontrolloven og en utfyllende instruks
for utvalgets virksomhet.883 Dette regelverket synes
generelt å ha det presisjonsnivået som forventes etter
EMK art. 8. Det nærmere innholdet i disse reglene
kommer vi imidlertid tilbake til.
3.3. Formålskravet
3.3.1. GENERELLE UTGANGSPUNKT
Videre følger det av EMK art. 8 at inngrepet må
tjene et av de formålene som nevnes i andre ledd. Et
tilsvarende krav om et «legitimt formål» gjelder ifølge Høyesterett i relasjon til Grl. § 102 første ledd
første punktum.884 Blant de formålene som nevnes i
art. 8 er «national security», «public safety» og «the
prevention of crime». EMD har imidlertid advart mot
å strekke hensynet til nasjonal sikkerhet for vidt.885
Det er ikke nok at lovverket som sådan er ment å
ivareta et legitimt formål. De aktuelle metodene og
den konkrete bruken av dem må også tjene et av de
oppregnede formålene. Hvor tydelig formålet med et
tiltak er klargjort og hvor tungtveiende samfunnshensyn det dreier seg om, vil ha mye å si i den forholdsmessighetsvurderingen som til sist avgjør om inngrepet kan aksepteres.
3.3.2. DET NORSKE REGELVERKET
De hensynene som EOS-tjenestene er satt til å
ivareta, er nærmere beskrevet i de respektive lovene.
Disse hensynene faller klart innenfor det som er legitime formål etter EMK art. 8 og Grl. § 102.
3.4. Forholdsmessighetskravet
3.4.1. GENERELLE UTGANGSPUNKT
Det tredje grunnkravet til inngrep i privatlivet er
ifølge EMK art. 8 andre ledd at inngrepet må være
«necessary in a democratic society». Dette innebærer
at tiltaket må være nødvendig for å ivareta det legitime formålet som det har, og at disse interessene i en
samlet vurdering anses som mer tungtveiende enn de
interessene som krenkes ved menneskerettsinngrepet. Når Høyesterett i relasjon til Grl. § 102 første
883.

884.
885.

EOS-kontrolloven 3. februar 1995 nr. 7 og EOS-kontrollinstruksen 30. mai 1995 nr. 4295.
Jf. Rt. 2015.93 avsn. 60.
Jf. Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 84.
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ledd første punktum har sagt at tiltaket må være «forholdsmessig», henviser det til den samme målestokken.886
EMD understreker at den enkelte stat har en viss
skjønnsmargin («margin of appreciation») med hensyn til de avveininger som må foretas og den konkrete utformingen av regler og prosedyrer som skal
sikre rettighetene.887 Ved inngrep som begrunnes i
hensynet til nasjonal sikkerhet, har statene tradisjonelt blitt ansett for å ha en vid skjønnsmargin.888
Samtidig har EMD pekt på at vilkårlighet og myndighetsmisbruk på dette området lett kan få svært alvorlige konsekvenser og føre utviklingen i retning av en
«politistat», som er et motstykke til en demokratisk
rettsstat.889 Etter hvert som domstolen har behandlet
en rekke saker på dette området, og statene til dels
har innrettet seg etter denne praksisen, har skjønnsmarginen derfor blitt noe snevrere.890 Siden Grl.
§ 102 første ledd første punktum var ment å gjenspeile EMK art. 8, må det antas at grensen for hva
som i dag må anses som grunnlovsstridig i praksis vil
falle sammen med grensen for statenes skjønnsmargin på dette området.
Når det gjelder de hemmelige tjenesters metodebruk, må hensynet til rikets sikkerhet og allmennhetens trygghet veies mot hensynet til at folk skal få ha
sitt privatliv i fred og kommunisere fritt og ukontrollert med andre. Siden dette er interesser av høyst forskjellig art, er det nødvendig å se avveiningen i lys av
det overordnede målet om et «demokratisk samfunn»
som angis i art. 8. EMD pekte tidlig på faren for at
hemmelig overvåking fra myndighetenes side kunne
underminere og ødelegge demokratiet, i stedet for å
beskytte det.891 Derfor kan slik overvåking bare godtas i den utstrekning det er «strictly necessary for
safeguarding democratic institutions».892 Av samme
grunn har domstolen på dette området også lagt sær886.
887.

888.

889.
890.

891.

892.

Jf. Rt. 2015.93 avsn. 60.
Se nærmere Aall s. 157–164. Statenes skjønnsmargin har nå
fått et generelt uttrykk i EMKs nye fortale (vedtatt men ikke
satt i kraft). Men som Aall peker på, synes innholdet i
skjønnsmarginen å være uendret.
Se f.eks. Leander mot Sverige, 26. mars 1987 (saksnr. 9248/
81) avsn. 59, der EMD (i en sak om sikkerhetsklarering) uttrykte det slik at «the margin of appreciation … was a wide
one».
Slik allerede Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 42.
Se Cameron 2000 s. 445 og Cameron 2013 s. 177–178. I Weber og Savaria mot Tyskland (2006) avsn. 106 uttrykte
EMD det slik at statene har «a fairly wide margin of appreciation» på dette området. Dette er noe mindre åpen formulering enn den tilsvarende i Leander-saken (se note 44 ovenfor). En sak som tyder på at EMD har skjerpet kravene, er
Dragojevic mot Kroatia (2015), se avsn. 78–102.
Se Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 49. Tilsvarende bl.a. Weber og Savaria mot Tyskland avsn. 106.
Jf. Kennedy mot Storbritannia avsn. 153 og Dragojevic mot
Kroatia, 15. januar 2015 (saksnr. 68955/11) avsn. 84.

lig stor vekt på at det eksisterer adekvate og effektive
garantier mot myndighetsmisbruk.
At lovreglene omkring hemmelig kommunikasjonskontroll er tilstrekkelig klare og nyanserte (se
punkt 3.2.1 ovenfor), er en forutsetning for at slike
inngrep skal kunne anses som forholdsmessige og
dermed nødvendige i et demokratisk samfunn. EMD
har dessuten lagt stor vekt på hvem som er gitt kompetanse til å bestemme om kommunikasjonskontroll
skal igangsettes, samt hvilke ordninger som er etablert for en uavhengig, etterfølgende kontroll med
hvordan metodene brukes i praksis. Mens betydningen av etterfølgende kontroll drøftes særskilt nedenfor, skal vi her se litt nærmere på selve beslutningskompetansen.
Ifølge EMD er det i prinsippet mest betryggende
at den endelige beslutningen om å iverksette overvåking av bestemte personer tas av en domstol.893 Dette
er likevel ikke et absolutt krav. EMD har i noen tilfeller akseptert at beslutningskompetansen har vært
lagt til et uavhengig organ innenfor forvaltningen,
eller eventuelt på ministernivå.894 Å overlate avgjørelsen til underordnede tjenestemenn innenfor det
organet som skal utøve overvåking, har derimot ikke
blitt ansett som betryggende nok.895
Det stilles også krav til innholdet i prøvingen som
foretas i forbindelse med en beslutning om å iverksette overvåking.896 Beslutningsorganet må undersøke om det i den konkrete saken er en tilstrekkelig
grunn til å tillate det aktuelle overvåkingstiltaket.
Dette innebærer for det første en prøving av om det
er faktisk grunnlag for å mistenke en person for å
planlegge, utføre eller ha utført bestemte alvorlige
straffbare handlinger. Dernest må beslutningsorganet
også prøve om den informasjonen som myndighetene trenger, kan innhentes på en annen og mindre
inngripende måte (subsidaritetskrav). Videre må
organet i forbindelse med avveiningen av de motstridende hensyn også ta i betraktning at visse former for
kommunikasjon, særlig kommunikasjon med advokater, prester og journalister, nyter et særskilt vern.897
Endelig må staten kunne vise at denne forhåndskontrollen også i praksis fungerer som en rettssikkerhetsgaranti.898
893.

894.

895.

896.
897.

898.

Se bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 56 og Kennedy mot
Storbritannia avsn. 167.
Se bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 56, Weber og Savaria
mot Tyskland avsn. 115 og Kennedy mot Storbritannia avsn.
166-168.
Se Savovi mot Bulgaria, 27. november 2012 (saksnr. 7222/
05) avsn. 56.
Se særlig Dragojevic mot Kroatia avsn. 94.
Se bl.a. Iordachi mot Moldova, 10. februar 2009 (saksnr.
25198/02) avsn. 50. Se videre Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 29.
Se særlig Iordachi mot Moldova avsn. 51–52. Slik også Hilst
2013 s. 231.
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I forbindelse med strategisk overvåking tas det
gjerne privatlivs-relaterte beslutninger i flere trinn.
Man kan her typisk skille mellom en beslutning om å
iverksette en generell kontroll med en informasjonsstrøm, en beslutning om hvilke søkekriterier som
skal brukes for å selektere informasjonen (tematiske
ord, navn e l), og en beslutning om på grunnlag av
den selekterte informasjonen å se nærmere på innholdet i informasjonen til eller fra bestemte personer og
adresser.899 Siden de to siste beslutningstypene berører enkeltpersoner mest direkte, må det antas at det i
relasjon til art. 8 vil være særlig viktig at en uavhengig instans er involvert på disse stadiene.
EMDs praksis viser at det likevel er summen av
rettssikkerhetsgarantiene som til sist avgjør om inngrepet kan aksepteres under art. 8 andre ledd.900 Derfor må den forutgående kontrollen, eller eventuelt
mangelen på en slik, ses i sammenheng med både
med hjemmelsgrunnlaget (se punkt 3.2 ovenfor) og
utformingen og effektiviteten til den etterfølgende
kontrollen (se punkt 3.5 og 4 nedenfor).
3.4.2.

DET NORSKE REGELVERKET

Etter norsk rett må PST innhente tillatelse fra retten for å kunne bruke skjulte tvangsmidler. For så
vidt gjelder tjenestens forebyggende virksomhet følger dette av politiloven § 17d. Sjefen eller nestlederen ved PST kan riktignok treffe en slik beslutning i
enkelte særlig presserende situasjoner, men da må
vedtaket bringes inn for retten innen maksimalt 24
timer.901 Tilsvarende gjelder når PST ønsker å bruke
skjulte tvangsmidler i forbindelse med etterforskning
eller avvergelse av straffbare handlinger.902 At den
som inngrepet er rettet mot skal være representert
gjennom en (for ham hemmelig) advokat, styrker
rettssikkerheten ved den norske ordningen.903
For så vidt gjelder E-tjenesten, stilles det ikke
krav om at visse overvåkingstiltak må besluttes av
retten. Det fremgår av regelverket for E-tjenesten er
at det er «Sjef for Etterretningstjenesten eller den han
bemyndiger» som har godkjenningsmyndighet for til
å iverksette informasjonsinnsamling mot norske personer i utlandet og til å utlevere personopplysninger
til utenlandske samarbeidende tjenester.904 Saker av
særlig viktighet eller prinsipiell karakter skal legges
frem for Forsvarsdepartementet.905 Hvem som kan
899.

900.

901.

902.

903.

Se nærmere Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 25 og
Leiden-rapport 2015 s. 18.
Se Cameron 2013 s. 163–180, Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 30 og Leiden-rapport 2015 s. 19.
En tilsvarende frist ble akseptert av (den tidligere) Menneskerettighetskommisjonen i MS og PS mot Sveits, 14. oktober
1986 (saksnr. 10628/83).
Se bl.a. strpl. §§ 216a og 222d. En nærmere oversikt gis i
NOU 2009:15 s. 165–167.
Jf. strpl. § 100a og politiloven § 17e andre ledd andre punktum. Se her også NOU 2009:15 s. 133–134.
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beslutte overvåkingstiltak mot utlendinger i utlandet
sier de kunngjorte reglene ikke noe om. Ved en gjennomgang av regelverket for E-tjenesten bør man derfor også se nærmere på om beslutningskompetansen
er plassert og regulert slik at det tilfredsstiller de kravene som følger av EMK art. 8.
3.5.

Særlig om betydningen av etterfølgende
kontroll

3.5.1.

GENERELLE UTGANGSPUNKT

Enten beslutningen om å iverksette overvåking
treffes av en uavhengig domstol eller ikke, stilles det
i tillegg krav om en etterfølgende kontroll med gjennomføringen av overvåkingen.906 Dette er som nevnt
en integrert del av forholdsmessighetsvurderingen
etter EMK art. 8 andre ledd og Grl. § 102.
I noen tilfeller inngår bruken av skjulte tvangsmidler i etterforskningen av en straffesak som leder
fram til tiltale. Da vil den domstolen som behandler
straffesaken kunne prøve innsigelser mot bevismidlene. Men for at dette skal aksepteres som en etterfølgende kontroll i den enkelte sak, må domstolen ikke
bare kunne prøve om bevismidlene kan brukes, men
også om det har forekommet menneskerettskrenkelser i forbindelse med bevisinnhentingen.907 I de fleste
tilfeller vil den overvåkingen som de hemmelige tjenester foretar, imidlertid ikke lede fram til en offentlig sak der en domstol prøver lovligheten av overvåkingen. Derfor er det nødvendig med en annen type
kontroll.
Selv om de fleste europeiske land har en eller
flere instanser som fører tilsyn og kontroll med de
hemmelige tjenester, varierer den nærmere utformingen av kontrollinstansene og deres fullmakter betydelig.908 EMDs praksis er derfor preget av en konkret
og helhetlig vurdering av hvordan kontrollsystemet
er utformet i det enkelte land. Likevel kan man av
domstolens praksis utlede noen hovedkrav til den
etterfølgende kontrollen.
For det første må kontrollorganet ha en uavhengig
stilling vis a vis de myndighetene som beslutter og
gjennomfører overvåkingen.909 At kontrollorganet er
oppnevnt av og rapporterer til parlamentet, oppfyller
904.

905.
906.

907.

908.

Jf. Utfyllende bestemmelser for Etterretningstjenestens innsamling mot norske personer i utlandet samt for utlevering
av personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester, fastsatt av Forsvarsdepartementet 24. juni 2013, § 7.
Jf. Instruks for Etterretningstjenesten § 13.
Se f.eks. Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 84 og Iordachi mot
Moldova avsn. 42 og 47–49.
Se Dragojevic mot Kroatia avsn. 99–100. Et eksempel på at
EMD har ansett prøvningen i en etterfølgende sak som god
nok, er Goranova-Karaeneva mot Bulgaria, 8. mars 2011
(saksnr. 12739/05), særlig avsn. 49.
Se nærmere Venezia-kommisjonens rapport 2007 s. 28–42,
Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 30–34 og Wills 2015
kap. 4.
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klart uavhengighetskravet, men EMD stiller ikke et
absolutt krav om dette. Det som kreves er at kontrollorganet er gitt tilstrekkelig institusjonell uavhengighet til å kunne foreta en reell overprøving.910 Derfor
må det også foreligge en rettslig regulering av kontrollorganets oppgaver.911
For det andre må kontrollorganet ha kompetanse
og ressurser til å foreta en reell kontroll.912 Det betyr
at det må ha rett til innsyn i de metodene som de hemmelige tjenestene benytter og den informasjonen de
har innhentet.913 Det tilsier også at organet bør kunne
foreta en løpende kontroll, slik at det på ethvert stadium av en overvåkingssak er mulig å avdekke menneskerettsbrudd og andre uregelmessigheter.
Et tredje viktig krav til den etterfølgende kontrollen er at kontrollorganet (eller et av dem) må kunne
behandle klager fra enkeltpersoner som har vært
utsatt for ulovlig overvåking. Uten en prosedyre som
sikrer retten til et effektivt rettsmiddel etter art. 13,
vil menneskerettsinngrepet ikke bli ansett som forholdsmessig.914 Dette aspektet vil bli særskilt drøftet
i punkt 4 nedenfor.
Systemet for etterfølgende kontroll må endelig
ses i sammenheng med hvem som foretar selve
beslutningen om å sette i verk overvåkingstiltaket. Ut
fra EMDs praksis er det nærliggende å anta at man vil
stille særlig strenge krav til den etterfølgende kontrollen dersom beslutningskompetansen er lagt til et
organ innenfor forvaltningen eller på ministernivå.915
Som nevnt vil EMD dessuten se de prosessuelle rettssikkerhetsgarantiene i sammenheng med hvor klart
og presist selve rettsgrunnlaget for overvåkingen er
utformet. I nyere tid har domstolen også sett hen til
hvor betryggende de ulike rettssikkerhetsgarantiene i
praksis synes å fungere.916

909.

910.

911.

912.

913.
914.

915.

Slik også Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 30 og Leiden-rapport 2015 s. 6–7.
Ifølge Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 85 må det dreie seg
om et organ eller en myndighetsperson som er «either external to the services deploying the means of surveillance or at
least required to have certain qualifications ensuring his independence and adherence to the rule of law». Se også Savovi mot Bulgaria avsn. 57.
Se Iordachi mot Moldova avsn. 49, der EMD pekte på klare
mangler i så måte.
Slik også Venezia-kommisjonens rapport 2007 s. 52 og
Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 38.
Se bl.a. Kennedy mot Storbritannia avsn. 166.
Se I.R. og G.T. mot Storbritannia, 28. januar 2014 (saksnr.
14876/12 og 63339/12) avsn. 62: «Further, given the overlap between the procedural safeguards under Article 8 and
the right to an effective remedy under Article 13, the former
should be interpreted in a manner consistent with the latter.»
Slik også Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 30–31 og
Leiden-rapport 2015 s. 18–19.

3.5.2.

NÆRMERE VURDERING AV EOS-UTVALGETS
GENERELLE KONTROLLFUNKSJON

EOS-utvalgets oppgave er «å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning eller under styring
av eller på oppdrag fra denne», jf. EOS-kontrolloven
§ 1 første ledd. Formålet med kontrollen er ifølge § 2
første ledd:
«1) å klarlegge om og forebygge at det øves urett
mot noen, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene,
2) å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader
samfunnslivet,
3) å påse at virksomheten holdes innen rammen
av lov, administrative eller militære direktiver og
ulovfestet rett.»
EOS-utvalgets formål samsvarer godt med det
som etter EMK forventes av et slikt organ. Spørsmålet er om utvalgets kontroll også ellers er innrettet på
en slik måte at tjenestenes inngrep i privatlivet eller
andre rettigheter kan regnes som forholdsmessig.
EOS-utvalget oppfyller klart de krav til uavhengighet som EMD stiller til et slikt organ.917 Utvalget
blir oppnevnes av Stortinget, men skal ifølge EOSkontrolloven § 1 utføre sitt verv «selvstendig og uavhengig av Stortinget». Som et organ for Stortingets
kontroll med forvaltningen skal det også arbeide
selvstendig og uavhengig av EOS-tjenestene og den
utøvende makt for øvrig. Dette kommer til uttrykk i
§ 2 tredje ledd, der det heter at «formålet er rent kontrollerende», og at «utvalget kan ikke instruere de
kontrollerte organer eller nyttes av disse til konsultasjoner».918
EOS-utvalget har etter loven en vidtgående innsynsrett i EOS-tjenestenes virksomhet, noe som er en
forutsetning for reell kontroll. Utvalget kan kreve
innsyn i «forvaltningens arkiver og registre, lokaler,
installasjoner og anlegg av enhver art», og enhver
som tjenestegjør i forvaltningen har bistandsplikt
(§ 4). Videre har alle som innkalles møteplikt overfor
utvalget. For den som arbeider eller har arbeidet for
forvaltningen gjelder også en straffesanksjonert forklaringsplikt (§ 5). Etter EOS-kontrollinstruksen § 5
skal utvalget imidlertid ikke søke et mer omfattende
916.

917.
918.

I dommen Kennedy mot Storbritannia avsn. 71, 166 og 169
ble det lagt vekt på at den uavhengige kontrollinstansen hadde gått god for at praksisen i forbindelse med godkjenning
av overvåkingstiltakene var betryggende. Motsatt ble det i
Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 92 og Iordachi mot Moldova
avsn. 51–52 pekt på at den forutgående domstolskontrollen
ikke så ut til å fungere godt i praksis.
Slik også Hernes 2008.
Se i denne forbindelse Innst. O. nr. 72 (2008–2009) s. 2.
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innsyn i graderte opplysninger enn det som er «nødvendig ut fra kontrollformålene». Det skal også
såvidt mulig ta hensyn til kildevern og vern av opplysninger mottatt fra utlandet.919
EOS-utvalget oppgaver kommer til uttrykk i
EOS-kontrolloven § 3. For det første skal utvalget
føre et «regelmessig tilsyn» med EOS-tjenestene (§ 3
første ledd). Innholdet i denne tilsynsvirksomheten
utdypes i EOS-kontrollinstruksen i form av spesifikke krav til karakteren av og hyppigheten av tilsynet med de enkelte tjenestene.920 Det blir også presisert at utvalget kan kreve innsyn i og uttale seg om
løpende saker.921 I praksis kontrollerer EOS-utvalget
blant annet PSTs begjæringer om og etterlevelse av
rettens tillatelser til å bruke skjulte tvangsmidler,
behandlingen av personopplysninger generelt og tjenestenes utveksling av personopplysninger med
hverandre og med utenlandske tjenester.922 Dermed
oppfyller utvalget EMDs forventning om kontroll av
hvordan beslutningene om overvåking blir gjennomført i praksis.
Den andre hovedoppgaven for EOS-utvalget er å
«undersøke alle klager fra enkeltpersoner og organisasjoner» (§ 3 andre ledd). Siden vurderingen av
dette elementet i relasjon til art. 8 henger nært
sammen med kravet i art. 13 om tilgang til et effektivt
rettsmiddel, vises det her til behandlingen i neste
punkt. Der drøftes også samlet hvilken betydning det
har at EOS-utvalget ikke har kompetanse til å treffe
vedtak som er formelt bindende for den aktuelle tjenesten.
Utvalgets kontroll skal som hovedregel begrenses
til tjenestenes virksomhet i relasjon til personer som
er bosatt i Norge og organisasjoner som har tilhold i
landet.923 Det medfører blant annet at betydelige
deler av E-tjenestens virksomhet ikke omfattes av
EOS-utvalgets etterfølgende kontroll. Om slike
begrensninger lar seg forsvare i et menneskerettslig
perspektiv reiser særegne problemstillinger, og siden
mandatet ikke tar det opp særskilt, behandles det ikke
nærmere her.924
919.

920.
921.
922.
923.

924.

Det følger av EOS-kontrollinstruksen § 6 at utvalget kan fatte bindende avgjørelse om innsynsretten og kontrollens utstrekning, men tjenesten kan da sette fram en formell protest
som (uten oppsettende virkning) må refereres i årsmeldingen. I 1999 vedtok Stortinget en særskilt prosedyre for tvist
om innsyn i E-tjenestens dokumenter, se EOS-utvalgets årsmelding 1999 s. 7 og årsmelding 2014 s. 5.
Jf. EOS-kontrollinstruksen § 11.
f. EOS-kontrollinstruksen § 7 første ledd andre punktum.
Se nærmere Hernes 2010 s. 309–320.
Jf. EOS-kontrollinstruksen § 4, som også holder tjenestenes
virksomhet rettet mot fremmede staters diplomater i Norge
utenfor utvalgets kontrolloppgave.
Dette må bl.a. ses i sammenheng med den mer generelle problemstillingen om hvilke krav menneskerettighetene stiller
til grenseoverskridende overvåking, se NOU 2015:13 s. 80–
82 og vedlegg 2.
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4.

Adgangen til et effektivt rettsmiddel og
domstolsbehandling

4.1.

Generelle utgangspunkt

Etter EMK art. 13 skal den som har fått sine menneskerettigheter krenket ha tilgang til et effektivt rettsmiddel (“effective remedy”) overfor en nasjonal
myndighet. Dette blir tolket slik at enhver som påstår
en krenkelse av EMK har krav på et slikt rettsmiddel.925 En forutsetning er likevel at påstanden er
«arguable», dvs. at klageren har en prosedabel grunn
til å hevde at det har forekommet et konvensjonsbrudd.926
Det nasjonale organet som behandler klagen trenger ikke nødvendigvis å være en domstol. Men for at
rettsmiddelet skal regnes som effektivt, må organet
ha en slik kompetanse og uavhengighet fra de myndighetene som beslutter og utfører overvåkingen at
det gir et godt vern mot myndighetsmisbruk.927
Klageorganet må for det første ha kompetanse til
å prøve klagens materielle innhold, dvs. om det faktisk har foregått en menneskerettskrenkelse. Kravene
til materiell prøving er særlig strenge der det er
påstand om særlig alvorlige krenkelser, for eksempel
bruk av tortur.928
For det andre må klageorganet ha kompetanse «to
grant appropriate relief».929 Det betyr at det må
kunne hindre videre krenkelse (der det er mulig),
eller gjenopprette eller kompensere for krenkelsen.930
Avdekker klageorganet at privat informasjon er ulovlig innsamlet eller lagret, må det kunne beslutte at
informasjonen skal slettes.931 Finner klageorganet at
det foreligger feilaktig informasjon, må det kunne
kreve at feilen rettes. Ellers vil det særlig være en
økonomisk kompensasjon i form av erstatning eller
oppreisning som er aktuelt. Det følger av EMDs
praksis at klageren, der saken gir grunnlag for det,
har krav på å få erstatning.932
925.
926.

927.

928.

929.

930.
931.

932.

Se bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 64.
Se bl.a. Goranova-Karaeneva mot Bulgaria avsn. 57 og Savovi mot Bulgaria avsn. 63. Om hva som ligger i «arguable»,
se videre Dijk et al 2006 s. 1000–1006.
Se bl.a. Leander mot Sverige avsn. 77, Khan mot Storbritannia avsn. 44–47 og Kudla mot Polen, 26. oktober 2000
(saksnr. 39210/96) avsn. 157.
Se nærmere Dijk et al 2006 s. 1006–1009 og Harris/
O'Boyle/Warbrick 2014 s. 776–777 og 781–782.
Se bl.a. Savovi mot Bulgaria avsn. 63, som benytter en ofte
brukt formulering om at det nasjonale organet må ha myndighet «both to deal with the substance of the relevant Convention complaint and to grant appropriate relief».
Se Dijk et al 2006 s. 1006.
Se bl.a. Segerstedt-Wiberg og andre mot Sverige, 6. juni
2007 (saksnr. 62332/00) avsn. 120 og Kennedy mot Storbritannia avsn. 167.
Se El-Masri mot Makedonia, 13. desember 2012 (saksnr.
39630/09) avsn. 255 og 259.
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Et særskilt spørsmål er om kontrollorganet må ha
kompetanse til å treffe en formelt bindende avgjørelse som stanser eller kompenserer for krenkelsen.
Dette spørsmålet reiser seg også i tilsynssaker som
leder til kritikk, men kommer enda mer på spissen i
klagesakene. Spørsmålet er viktig fordi det i flere
europeiske land finnes kontrollorgan for de hemmelige tjenester som bare kan komme med anbefalinger
om hvordan krenkelser bør rettes opp.933
To saker fra Sverige er her interessante, og tydere
på at det har skjedd en viss rettsutvikling.934 I Leander-saken fra 1987 ble adgangen til å klage til Riksdagens ombudsmann, som ikke kunne treffe formelt
bindende vedtak, ikke regnet som et effektivt rettsmiddel i seg selv. Sammen med andre overprøvingsmuligheter ble likevel Sverige regnet for å ha oppfylt
kravene etter art. 13.935 Denne saken viser at det etter
EMK er summen av nasjonale rettsmidler som er
avgjørende. Resonnementet Leander-saken har imidlertid blitt kritisert, siden ulike instanser ikke alltid
utfyller hverandre med hensyn til å sikre en effektiv
overprøving.936 I Segerstedt-Wiberg-saken fra 2006
ble det svenske, noe endrede kontrollsystemet igjen
vurdert, og denne gang ble Sverige domfelt. EMD la
vekt på at den såkalte «Registernämnden» ikke hadde
kompetanse til å beordre informasjon om enkeltpersoner rettet eller slettet fra sikkerhetspolitiets register. Datainspeksjonsnemnden kunne heller ikke
treffe noe bindende vedtak, men den kunne anmode
den lokale administrative domstolen om å gjøre det.
Siden Sverige ikke hadde gitt noe informasjon om
effektiviteten av den sistnevnte muligheten, fant
EMD at klagemulighetene hverken enkeltvis eller
samlet tilfredsstilte art. 13.937
Den sistnevnte dommen tyder på at det må finnes
en mulighet for bindende vedtak i klagesaker, i det
minste når man ser summen av nasjonale rettsmidler
under ett.938 I litteraturen har det blitt uttrykt slik at
«some element of enforceability is generally required».939 Et tilsvarende standpunkt har kommet til
uttrykk i flere ekspertrapporter fra 2015 om kontrollen med de hemmelige tjenester. I en rapport utgitt av
Europarådets Venezia-kommisjon pekes det på at det
er særlig viktig at et etterfølgende kontrollorgan kan
933.
934.
935.
936.

937.
938.

939.

For en bred oversikt, se Wills 2015 kap. 4.
Se Cameron 2013 s. 178.
Jf. Leander mot Sverige avsn. 81-84.
Se Harris/O'Boyle/Warbrick 2014 s. 772–773 og Aall 2015
s. 88. I nyere rettspraksis synes det som EMD er oppmerksom på faren for at mangler ved overprøvingen i én instans
kan forplante seg til andre instanser, se særlig El-Masri mot
Makedonia avsn. 261.
Jf. Segerstedt-Wiberg og andre mot Sverige avsn. 120-122.
Se også Stortinget Dok. 16 (2011–2012) s. 84, der det blir
lagt til grunn at klageinstansen etter EMK art. 13 «må
…kunne treffe bindende avgjørelser».
Jf. Harris/O'Boyle/Warbrick 2014 s. 770. I samme retning
Koch/Fröhlich 2013 s. 194–195.

treffe bindende avgjørelser dersom det ikke er noen
uavhengig instans involvert i beslutningene om å
foreta overvåking.940 Enda mer generelt blir det
uttrykt i et «issue paper» utgitt av Europarådets kommisjonær for menneskerettigheter:941
«Given that most expert oversight bodies cannot
make binding decisions, it remains necessary to have
parallel or subsequent access to some form of body
that can provide such remedies».
I den nederlandske rapporten som det vises til i
mandatet for denne utredningen, konkluderes det
også med at det er en essensiell del av klageretten
etter art. 13 at det finnes et organ har kompetanse til
å treffe en juridisk bindende avgjørelse om rettmessigheten av overvåkingen.942
4.2.

Nærmere vurdering av EOS-utvalgets
klagebehandling

Som allerede nevnt, oppfyller EOS-utvalget kravet til uavhengighet. Det har også en plikt til å prøve
forholdet til menneskerettighetene og en tilstrekkelig
innsynsrett i EOS-tjenestenes metoder og materiale
til å kunne foreta en materiell prøving av klagene.
Det springende punktet er om utvalget, alene eller i
samvirke med andre kontrollorganer, kan gi klagere
det EMD kaller «appropriate relief».
Etter EOS-kontrolloven § 3 andre ledd skal EOSutvalget «undersøke» alle klager. Utvalget har dessuten en særskilt plikt til på begjæring å kontrollere at
opplysningene om en person er behandlet i samsvar
med politiregisterloven.943 Denne kompetansen samsvarer i utgangspunktet med EMDs krav om et kontrollorgan som kan behandle klager fra personer som
mener de kan ha vært utsatt for ulovlig overvåking.
EOS-utvalgets undersøkelser skal resultere i
«uttalelser» til klagerne, samt meldinger til Stortinget
(EOS-kontrolloven § 8). Noen bindende avgjørelse
av klagerens sak er det ikke snakk om, siden formålet
er «rent kontrollerende» (§ 2 tredje ledd). Det er det
kontrollerte organ eller dets overordnede myndighet
som avgjør om EOS-utvalgets syn skal følges.944
Karakteren av EOS-utvalgets kontroll og uttalelser blir nærmere regulert i EOS-kontrollinstruksen
§ 7. Der heter det at utvalget skal bygge på visse prinsipper nedfelt i sivilombudsmannsloven §§ 10 og 11.
Dette innebærer at EOS-utvalget kan påpeke at «det
er gjort feil eller utvist forsømmelig forhold», eller at
«en avgjørelse må anses ugyldig eller klart urimelig,
eller klart strir mot god forvaltningspraksis».945 Hen940.
941.
942.
943.
944.

Se Venezia-kommisjonens rapport 2015 s. 30.
Jf. Wills 2015 s. 51.
Jf. Leiden-rapport 2015 s. 7.
Jf. politiregisterloven § 69.
Jf. Ot.prp. nr. 83 (1993–1994) s. 21.
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visningen omfatter imidlertid ikke den bestemmelsen
i sivilombudsmannsloven som fastsetter at ombudsmannen «kan gi uttrykk for at det bør ytes erstatning».946 Det hører derfor ikke til utvalgets formelle
mandat å gi uttrykk for om det bør ytes erstatning til
den som har blitt krenket.947
Ifølge EOS-kontrollinstruksen § 7 femte ledd skal
utvalget «ved uttalelser som gir oppfordring til å
iverksette tiltak eller treffe beslutninger» be mottakeren gi tilbakemelding om hva som blir foretatt. Dette
innebærer at dersom EOS-utvalget for eksempel uttaler at personlig informasjon må slettes fra et register,
eller at en feil må rettes opp, vil utvalget få en tilbakemelding som viser om uttalelsen er fulgt opp i
praksis. Dette bidrar til å gjøre kontrollen gjennom
EOS-utvalget noe mer effektiv enn den ellers ville
vært.948 I lys av de mange erstatningsutbetalingene i
kjølvannet av Lund-rapporten fra 1996, må man
imidlertid anta at også spørsmålet om erstatning vil
være relevant i enkelte tilfeller.949 Dersom regelverket hadde inneholdt en uttrykkelig bestemmelse om
at EOS-utvalget også kan anbefale (og dermed også
etterspørre) betaling av erstatning til den krenkede,
ville det styrket kontrollen enda noe mer.
EOS-utvalgets plikt til å underrette klageren selv
følger av EOS-kontrollinstruksen § 8:
«Uttalelser til klagere bør være så fullstendige
som det er mulig uten å gi graderte opplysninger.
Ved klager mot Politiets sikkerhetstjeneste om overvåkingsmessig virksomhet skal det likevel bare uttales om klagen har gitt grunn til kritikk eller ikke.
Mener utvalget at en klager bør gis en fyldigere
begrunnelse, gir det forslag om det overfor vedkommende departement.»
Klageren selv skal altså få vite om klagen har gitt
grunnlag for kritikk eller ikke. I en sak fra 2009
hadde utvalget ikke funnet kritikkverdige forhold av
den art som klagen gjaldt, men i stedet avdekket
andre, mindre kritikkverdige forhold (at informasjon
om klageren var blitt oppbevart over for lang tid).
Etter en dialog med PST og Justisdepartementet ble
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det enighet om at klageren burde bli orientert om de
kritikkverdige forholdene som utvalgets behandling
av klagen faktisk hadde avdekket.950 Der utvalget
avdekker urettmessige inngrep i privatlivet, synes en
slik praksis i klagesaker nødvendig for at utvalgets
klagebehandling skal kunne utgjøre et så effektivt
rettsmiddel som mulig.
Legitimiteten og effektiviteten av den norske
kontrollordningen styrkes generelt av at EOS-utvalget rapporterer til Stortinget.951 Dermed kan utvalget
formidle til Stortinget hvilken type kritikk det har
uttalt i klagesaker og ellers. Årsmeldingen skal særskilt omtale tiltak som utvalget har bedt en av tjenestene om å sette i verk, samt hva tjenesten har gjort for
å etterleve dette.952 Dersom utvalget mener at Stortinget bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i
en sak eller undersøke visse forhold nærmere, skal
det opplyse om dette.953 Innenfor det parlamentariske
systemet gir denne rapporteringen Stortinget mulighet for å utspørre og kritisere Regjeringen for
bestemte saker og sakskomplekser. Det må antas at
dette gjør EOS-tjenestene og deres overordnede særlig lydhøre for EOS-utvalgets kritikk.954
Som nevnt har det har i relasjon til forholdsmessighetsvurderingen etter EMK art. 8 også en viss
betydning om tjenestene i praksis etterlever kritikk
fra kontrollorganet. Evalueringsutvalgets egne
undersøkelser tyder på at EOS-utvalgets kritikk i klagesaker og ellers i de fleste tilfeller fører til at tjenestene stanser eller gjenoppretter krenkelser som utvalget påpeker.955 Men som undersøkelsene også bekrefter, finnes det innenfor det norske systemet ingen
garanti for at EOS-utvalgets uttalelser blir etterfulgt
fullt ut. I lys av de kravene til etterfølgende kontroll
som i dag må antas å følge av EMK, er det derfor tvilsomt om EOS-utvalgets klagebehandling i seg selv er
nok til å oppfylle kravene til et effektivt rettsmiddel.
Vi må derfor også undersøke hvilke andre prøvingsmuligheter som kan bidra til å gi krenkede på
dette området et samlet sett effektivt rettsmiddel. Her
er det først og fremst domstolskontrollen vi må se
nærmere på.956
950.

945.

946.
947.

948.
949.

Jf. sivilombudsmannsloven 22. juni 1962 nr. 8 § 10 andre
ledd første og tredje punktum.
Jf. sivilombudsmannsloven § 10 tredje ledd.
På utvalgets nettside står det imidlertid at i klagesaker som
leder til kritikk «vil utvalget også kunne be vedkommende
tjeneste om å rette feil og yte erstatning for eventuell skade
eller ulempe klageren måtte være påført». Se http://eos-utvalget.no/norsk/tjenester/klage_til_eos_utvalget/ (sist besøkt 08.12.15).
Slik også Hernes 2010 s. 321.
Se Stortinget Dok. Nr. 15 (1995–1996) og Midlertidig lov av
17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (opphevet). Lovens § 3 ga
rett til erstatning på inntil kr. 100.000,-. I alt fikk 379 personer utbetalt erstatning, se Bye/Sjue 2008 s. 44.

951.

952.

953.
954.

955.

Se EOS-utvalgets årsmelding 2009 s. 17.
Rapporteringen skjer både i form av årsmeldinger og særskilte meldinger, se EOS-kontrollinstruksen § 13. Meldingene blir behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som videreformidler hovedtrekkene i meldingene i en
innstilling til Stortinget, se f.eks. Innst. 289 S (2014–2015).
Se EOS-kontrollinstuksen § 13 nr. 3 bokstav e). (Der vises
det riktignok til instruksens § 6 femte ledd, men det er nokså
åpenbart at det menes § 7 femte ledd.)
Se EOS-kontrollinstuksen § 13 nr. 2.
I siste instans kan Stortinget også gjøre parlamentarisk ansvar gjeldende. Det kan det likevel neppe legges særlig vekt
på her, siden bruken av parlamentarisk ansvar vil bero på en
bred politisk vurdering der behandlingen av en enkeltsak
normalt vil komme i bakgrunnen.
Se Evalueringsutvalgets rapport vedlegg **.
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4.3.

Adgangen til å reise sak for domstolene

Grunnloven § 95 gir den som har en «sak» rett til
å få den avgjort av en domstol innen rimelig tid. Det
samme følger av EMK art. 6 for så vidt gjelder avgjørelser av «civil rights». Siden Grl. 95 har et videre
anvendelsesområde, er det her ikke nødvendig å ta
nærmere stilling til i hvilken grad også art. 6 gir
adgang til domstolskontroll i den typen saker som
EOS-utvalget kontrollerer.957
Vilkårene for å kunne fremme en sivil sak for
domstolene er nærmere regulert i tvisteloven § 1-3.
Kravet er at den som reiser saken har et «rettskrav»
og kan påvise et «reelt behov» for å få kravet avgjort
i forhold til saksøkte. Det siste beror på en samlet
vurdering av «kravets aktualitet og partenes tilknytning til det».
Sett i sammenheng med den alminnelige plikten
til å sikre menneskerettighetene (Grl. § 92), er det
klart at den som hevder å ha fått privatlivet eller en
annen menneskerettighet krenket av EOS-tjenestene,
har en «sak» etter Grunnloven og et «rettskrav» etter
tvisteloven. Siden EOS-utvalgets klagebehandling
ikke fullt ut tilfredsstiller retten til et effektivt rettsmiddel, taler også EMK art. 13 med styrke for en slik
løsning.958 En mulighet er å reise fastsettelsessøksmål
med krav om dom for brudd på Grl. § 102, EMK art.
8 eller en annen menneskerettighetsregel.959 En
annen mulighet er å reise et fullbyrdelsessøksmål, for
eksempel med krav om at visse opplysninger blir
slettet eller at staten må betale erstatning for krenkelsen.960
En forutsetning for at adgangen til domstolsprøvning skal oppfylle kravet i art. 13 om et effektivt rettsmiddel, er at denne muligheten er reell. Her spiller
EOS-utvalgets kontroll og klagebehandling en viktig
956.

957.

958.
959.

960.

Det er også mulig å klage til et overordnet organ innenfor
forvaltningen, jf. politiregisterloven § 55 og forvaltningsloven § 28. Men en slik klageinstans oppfyller ikke de uavhengighetskrav som her stilles. Det er selvsagt også mulig å erstatte eller supplere EOS-utvalget med en helt annen type
uavhengig kontrollorgan, men det faller utenfor mandatet å
drøfte en slik mer radikal omlegging av kontrollen.
Det kan likevel nevnes at art. 6 er uaktuell så lenge overvåkingen er hemmelig (inntil personen er blitt informert om
denne), fordi hemmeligholdet umuliggjør en rettslig kontroll initiert av den som blir overvåket. Se Klass m.fl. mot
Tyskland avsn. 75.
Ser her også Ot.prp. nr. 3 (1998–1999) s. 54.
Se Rt. 2003.301 avsn. 39, Rt. 2011.1666 avsn. 32, Rt. 20122039 avsn. 94–99 og Rt. 2015.93 avsn. 42.
Både politiregisterloven (som gjelder for PST) og personopplysningsloven (som bl.a. gjelder for forsvaret) har regler
om bl.a. sletting, retting og erstatning, som et slikt krav kan
forankres i. Et krav om erstatning kan eventuelt også forankres direkte i EMK art. 13, se Stortinget Dok. 16 (2011–
2012) s. 85. Et krav om sletting kan også forankres direkte
Grunnloven og EMK, se Rt. 2014.1105 avsn. 61. Se dessuten strpl. kap. 31 om erstatning i anledning straffeforfølgning.

rolle. Den som mener å ha blitt ulovlig overvåket,
kan ved å klage til EOS-utvalget få dette undersøkt.
Konstaterer utvalget at klagerens rettigheter har blitt
krenket, vil vedkommende ha et langt mer konkret
grunnlag for å reise sak for domstolene enn han eller
hun ellers ville hatt.
En reell domstolsprøvning forutsetter imidlertid
at domstolen har kompetanse til å foreta en materiell
prøvning av kravet. Her utgjør bevisforbudet i tvisteloven § 22-1 et problem. Disse sakene vil nettopp
gjelde «noe som holdes hemmelig av hensyn til rikets
sikkerhet eller forholdet til fremmed stat». Da kreves
det samtykke fra Kongen (Regjeringen i statsråd) for
at bevis kan føres. Dermed kan den utøvende makt
effektivt blokkere en slik sak. Til illustrasjon kan
nevnes at i den såkalte Lysestøl-saken nektet staten
avhør av en tjenestemann i Televerket om en angivelig telefonavlytting. Høyesterett konstaterte i Rt.
1987.612 at «en reell prøving av lovligheten av en
eventuell telefonkontroll er under disse omstendigheter ikke mulig». Høyesterett forklarte at Lysestøl
hadde hatt adgang til å klage til et særskilt kontrollorgan (forløperen til EOS-utvalget), og at kontrollordningen var lagt opp slik på grunn av «det særlige
behov for hemmelighold som er ansett nødvendig for
at overvåkingstjenesten skal kunne fungere etter sin
hensikt.»961 Lysestøls klage ble av den europeiske
menneskerettskommisjonen erklært «inadmissible».962
Nyere praksis fra EMD tyder imidlertid på at statene må anstrenge seg enda mer for å gi mulighet for
en reell og bindende overprøving i saker som berører
rikets sikkerhet.963 Det er her grunn til å trekke frem
EMDs vurderinger i Al-Nashif-saken fra 2002, der
domstolen blant annet uttalte:964
«Even where national security is at stake, the
concepts of lawfulness and the rule of law in a
democratic society require that measures affecting
fundamental human rights must be subject to some
form of adversarial proceedings before an independent body competent to review the reasons for the
decision and relevant evidence, if need be with
appropriate procedural limitations on the use of
classified information (...)»
Videre het det i dommen at selv om det kan være
nødvendig med prosessuelle restriksjoner for å hindre lekkasjer som skader den nasjonale sikkerhet,
kan dette «by no means justify doing away with remedies altogether». Det ble pekt på at det organet som
961.
962.
963.

964.

Jf. Rt. 1987.612 på s. 618.
Se L. mot Norge, 8. juni 1990 (saksnr. 13564/88).
Se her også gjennomgangen i Prop 141L (2012–2013) s. 14–
18.
Jf. Al-Nashif m.fl. mot Bulgaria, 20. juni 2002 (saksnr.
50963/99) avsn. 123.
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prøver klagen må bli informert om grunnene til utvisingsvedtaket, og at det må være «some form of
adversarial proceedings, if need be through a special
representative after a security clearance».965
Med henvisning til denne avgjørelsen uttalte
Høyesterett i Rt. 2007.1573 (Krekar-saken) at det
«ikke uten videre [er] innlysende at det norske regelverket innfrir de krav som følger av menneskerettskonvensjonen».966 Uttalelsen gjaldt bevisforbudets
betydning for overprøving av et utvisningsvedtak
begrunnet i hensynet til rikets sikkerhet. Høyesteretts
uttalelse var medvirkende til at Stortinget i 2013 vedtok nye regler om saksbehandlingen for domstolene i
utlendingssaker som berører «grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn».967
Etter disse reglene kan det blant annet oppnevnes en
særskilt advokat som kan få tilgang til graderte opplysninger, uten å formidle disse videre til klienten
(utlendingen). Det kan imidlertid ikke føres andre
vitner enn det Kongen samtykker til.
De nye reglene for utlendingssaker viser at det er
mulig å utforme prosessreglene i saker som angår
rikets sikkerhet på en måte som i større grad gir
adgang til en reell domstolsprøving. For personer
som mener seg krenket av EOS-tjenestens overvåking eller informasjonsbehandling, vil en tilsvarende
oppmykning av bevisforbudet kunne ha avgjørende
betydning for adgangen til et effektivt rettsmiddel.
Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom
utlendingssaker og saker om hemmelig overvåking.968 Innenfor rammen av mandatet er det derfor
ikke mulig å si noe mer konkret om hvordan prosessreglene kan og bør endres. Her kan det bare pekes på
at dagens bevisforbud er til hinder for at adgangen til
domstolsprøvning, alene eller sammen med klagemuligheten til EOS-utvalget, kan utgjøre et effektivt
rettsmiddel etter EMK art. 13. Tilsvarende tilsier
også Grl. § 95 at lovgiver bør se nærmere på reformbehovet her.
5.

Bør EOS-utvalget pålegges å underrette
ofre for krenkelser?
Det siste spørsmålet som skal drøftes er om hensynet til Grunnloven og EMK tilsier at EØS-utvalget
bør pålegges å underrette enkeltpersoner om menneskerettskrenkelser som avdekkes gjennom utvalgets
kontrollvirksomhet.
Problemstillingen kan for det første oppstå der en
konkret klagesak har avdekket kritikkverdige forhold
965.

966.
967.

968.

Jf. Al-Nashif m.fl. mot Bulgaria avsn. 137, og tilsvarende
C.G. m.fl. mot Bulgaria, 24. april 2008 (saksnr. 1365/07) avsn. 57.
Jf. Rt. 2007.1573 avsn. 86.
Jf. Utlendingsloven 15. mai 2008 nr. 35 kap. 14 II (§§ 131–
138).
Dette blir også påpekt i Al-Nashif m.fl. mot Bulgaria avsn.
137.
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relatert til andre personer. Et eksempel på dette er
omtalt i EOS-utvalgets årsmelding for 2013. Etter en
klage fra to journalister kom utvalget til at Etterretningsbataljonen på Setermoen leir hadde behandlet
opplysninger om journalistene uten rettslig grunnlag
og i strid med personopplysningsloven. Etter at de to
klagerne var blitt orientert om kritikken, mottok
utvalget klager fra flere andre journalister om det
samme forholdet. Da valgte utvalget å «fravike sin
taushetsplikt» ved å orientere ikke bare de nye klagerne, men også fire andre journalister som utvalget
mente hadde vært utsatt for ulovlig registrering.969
En tilsvarende problemstilling oppstår der kritikkverdige forhold avdekkes utenom klagesak. Også
her er utvalgets taushetsplikt i dag til hinder for å
underrette enkeltpersoner som har fått sitt privatliv
eller andre rettigheter krenket. Siden tilsynsvirksomheten har et vesentlig større omfang enn klagebehandlingen, må det antas at problemstillingen er vel
så aktuell i slike saker.
På den ene siden kan det hevdes at retten til et
effektivt rettsmiddel etter art. 13 vil være av begrenset verdi dersom de aktuelle personene ikke får vite
at de er blitt overvåket, enda mindre at de har vært
gjenstand for en krenkelse.970 Man kan her også vise
til statens positive plikt til å sikre privatlivet og andre
menneskerettigheter.971 På den andre siden står hensynet til det hemmeligholdet som er nødvendig for å
ivareta tjenestenes viktige samfunnsoppgaver. Dette
gjør at det er grenser for hvor effektive rettsmidler
som kan tilbys her.972 Også dette spørsmålet må derfor til sist løses ut fra en slik forholdsmessighetsvurdering som følger av EMK art. 8 andre ledd.
Ifølge EMD ligger det i sakens natur at overvåkingen og den etterfølgende kontrollen må gjennomføres uten den enkeltes kunnskap.973 Det kan heller
ikke stilles noe absolutt krav å informere personen så
fort et overvåkingstiltak er avsluttet. Den aktiviteten
eller faren som overvåkingen har vært rettet mot, kan
vedvare, slik at underretning til hver enkelt som har
vært overvåket kan undergrave det langsiktige for969.

970.

971.

972.

973.

Se EOS-utvalgets årsmelding 2013 s. 44–45. Se også årsmelding 2012 s. 34.
Dette blir fremhevet i bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland avsn.
57, Weber og Savaria mot Tyskland avsn. 135 og Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 91.
Se den generelle plikten til å sikre menneskerettighetene
som følger av EMK art. 1 og Grl. § 92, samt den spesielle
plikten etter Grl. § 102 andre ledd til å verne om den personlige integritet.
Se Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 69, der det heter at «an “effective remedy” under Article 13 must mean a remedy that
is as effective as can be having regard to the restricted scope
for recourse inherent in any system of secret surveillance».
Se Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 55: «the very nature and
logic of secret surveillance dictate that not only the surveillance itself but also the accompanying review should be effected without the individual’s knowledge».
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målet som begrunnet tiltaket mot den enkelte. Etterfølgende underretning kan også avdekke tjenestenes
metoder eller identifisere deres kilder.974 Likevel har
domstolen understreket at når bruken av et skjult
tvangsmiddel er avsluttet, må den det gjelder bli
informert «as soon as notification can be made without jeopardising the purpose of the surveillance».975
Hvor langt myndighetene kan og bør gå i å underrette personer som har vært gjenstand for skjulte
tvangsmidler, har vært diskutert ved flere anledninger hos oss. Dagens regler i straffeprosessloven gir
for noen skjulte tvangsmidler en plikt til etterfølgende underretning, men ved telefonavlytting og romavlytting trenger underretning bare skje på begjæring
fra den enkelte.976 Har skjulte tvangsmidler vært
brukt ved etterforskning av saker etter straffeloven
kapittel 17 («statsforbrytelser»), har den mistenkte
ikke krav på etterfølgende underretning. Det samme
gjelder den som har vært gjenstand for skjulte
tvangsmidler i en forebyggende sak.977
Metodekontrollutvalget foreslo i 2009, blant
annet i lys av EMDs praksis, at personer som har vært
gjenstand for skjult tvangsmiddelbruk som hovedregel skal ha krav på underretning i ettertid.978 Forslaget åpner for at underretning kan utsettes for en tid
dersom underretning vil være til vesentlig skade for
etterforskningen i saken eller en annen verserende
sak, eller hensynet til politiets etterforskningsmetoder gjør det strengt nødvendig. Utvalget mente at
kompetansen til å beslutte utsatt underretning bør
ligge hos retten, som med jevne mellomrom skal
kunne forlenge utsettelsen dersom det er nødvendig.
Regjeringen har enda ikke tatt stilling til forslaget.
Slik dagens regler er utformet, vil den bruken av
skjulte tvangsmidler som PST står for, i all hovedsak
falle utenfor de lovbestemte pliktene til etterfølgende
underretning. Følges forslaget fra Metodekontrollutvalget, vil det derimot overlates til den domstolen
som har godkjent tiltaket, å bestemme hvor lenge
underretning skal kunne utsettes. En slik ordning vil
innebære at det overlates til en uavhengig instans i
den enkelte sak å balansere de motstående hensynene
som EMD har pekt på. Dette vil være en måte å
bringe norsk praksis mer i samsvar med de kravene
som nå følger av EMK.
I den grad personen får underretning om at skjulte
tvangsmidler har vært brukt, vil behovet for underretning fra EOS-utvalget være mindre. Dagens begren974.
975.

976.

977.
978.

Jf. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 58.
Jf. Klass m.fl. mot Tyskland avsn. 58, Weber og Savaria mot
Tyskland avsn. 135 og Ekimdzhiev mot Bulgaria avsn. 90.
Jf. bl.a. strpl. § 200a tredje og fjerde ledd (hemmelig ransaking), § 202c femte og sjette ledd (teknisk sporing), §§ 210a
og 210c (utleveringspålegg) og § 216j (kommunikasjonskontroll og romavlytting).
Jf. politiloven § 17e andre ledd tredje punktum.
Se NOU 2009:15 s. 173–175.

sede underretningsplikt og de foreslåtte utvidelsene
av denne, medfører riktignok bare en plikt til å fortelle at det har vært benyttet skjulte tvangsmidler,
ikke at personen eventuelt har vært utsatt for en krenkelse av privatlivet eller andre rettigheter. Men ved å
få beskjed om at man har vært overvåket, vil man i
alle fall ha fått så mye informasjon at man har et
grunnlag for å klage til EOS-utvalget.
Når det gjelder bruken av skjulte tvangsmidler
kommer det spørsmålet som vi her drøfter derfor bare
på spissen der personen ikke har blitt underrettet om
at han eller hun har vært gjenstand for hemmelig
overvåking. Men krenkelser kan også forekomme
uten at skjulte tvangsmidler er brukt, for eksempel i
form av ulovlig lagring eller videreformidling av personopplysninger. I slike tilfeller finnes ingen tilsvarende regler eller lovforslag om underrettelsesplikt.
Slik regelverket er innrettet i dag, vil EOS-utvalget i tilfeller der det finner at noen har blitt gjenstand
for et urettmessig inngrep, gjøre tjenesten oppmerksom på dette og anbefale en måte å avbryte eller rette
opp krenkelsen på. Dersom tjenesten følger EOSutvalgets anvisninger, vil dette i mange tilfeller innebære at krenkelsen blir avbrutt og rettet opp, uten at
den det gjelder får kjennskap til hverken krenkelsen
eller gjenopprettelsen. Spørsmålet er om dette er en
godt nok. I en sak fra 1979 kom den (tidligere) europeiske menneskerettskommisjonen til at personer
utsatt for telefonavlytting fortsatt måtte anses som
ofre selv om opptakene var blitt slettet, fordi makuleringen ikke hadde skjedd etter begjæring fra klagerne.979 Men som Aall har påpekt, er det vanskelig å
forstå hvorfor en reparasjonshandling som myndighetene foretar på egen hånd, skal stå svakere enn der
reparasjonen skjer etter krav fra en klager.980 Særlig
gjelder dette der de berørte personene, motsatt saken
fra 1979, ikke har vært kjent med krenkelsen. Det må
i alle fall kunne legges til grunn at de individuelle
interessene veier forholdsvis svakere i forholdsmessighetsvurderingen der krenkelsen har blitt reparert.
Problemet kommer mer på spissen der krenkelsen
består eller allerede har fått konkrete skadevirkninger
for vedkommende. Det kan for det første tenkes at
tjenesten ikke følger EOS-utvalgets anmodning om å
avslutte overvåking av en person eller for eksempel
slette eller rette personopplysninger i et register. Da
vil personen bli utsatt for det som etter utvalgets syn
utgjør en fortsatt krenkelse av privatlivet eller for
eksempel ytringsfriheten. Det kan også tenkes at
krenkelsen allerede har fått alvorlige konsekvenser
for vedkommende som ikke kan rettes opp ved å
slette eller endre noe i tjenestens register. Personen
kan for eksempel ha tapt en stilling, oppholdstilla979.

980.

X og Y mot Tyskland, 13. desember 1979 (saksnr. 8290/78).
En avgjørelse fra kommisjonen har ikke like stor rettskildemessig vekt som en avgjørelse fra EMD.
Jf. Aall, TfR 1998 s. 80-81.
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telse eller annen type rettighet.981 Da kan underretning være nødvendig for at vedkommende skal få
anledning til å gjenvinne rettigheten eller søke erstatning fra myndighetene.
I de sistnevnte tilfeller kan EOS-utvalget etter
dagens regler be tjenesten om å underrette den det
gjelder om krenkelsen, og eventuelt også anbefale at
vedkommende gis erstatning. Siden den utøvende
makt har et selvstendig ansvar for å etterleve menneskerettighetene, må det forventes at EOS-tjenestene i
slike tilfeller foretar en grundig vurdering av den
enkeltes behov for å bli varslet, sett opp mot nødvendigheten av fortsatt hemmelighold. Utfordringen er
de tilfellene der tjenesten ikke følger en slik anbefaling, og utvalget heller ikke når fram med sitt syn ved
å ta saken opp med tjenestens overordnede myndighet, typisk Justisdepartementet eller Forsvarsdepartementet.982
En mulig løsning er å utforme en mer eksplisitt
plikt for utvalget til å informere Stortinget om tilfeller der det foregår eller har foregått en menneskerettskrenkelse som den aktuelle tjenesten ikke i tilstrekkelig grad har vært villig til å rette opp og/eller
informere den krenkede om.983 En slik ordning vil
utnytte enda bedre det potensialet som ligger i den
parlamentariske kontrollen med de hemmelige tjenester og Regjeringens parlamentariske ansvar for de
beslutningene som tas.
Spørsmålet er om det for å styrke rettighetsvernet
til personer som er krenket uten å ha klaget til EOSutvalget, er mulig og hensiktsmessig å gå et steg lenger enn dette, og gi utvalget en rett og plikt til selv å
informere berørte personer. En slik underretningsplikt må i tilfelle utformes omtrent som dagens plikt
til å varsle personer som har klaget til utvalget. Det
vil si at underretningen ofte bare vil kunne gå ut på at
utvalget har funnet grunn til å kritisere en bestemt
EOS-tjeneste i en sak som angår denne personen.
Mener utvalget at en person bør gis en fyldigere
begrunnelse, må ordningen være at utvalget foreslår
overfor departementet å gi en fyldigere begrunnelse.984 Også en slik underretning som ikke omtaler
grunnlaget for kritikken vil være av en viss verdi for
den det gjelder, særlig om muligheten for en reell
domstolsprøving i slike saker styrkes.
På den andre siden må det også vurderes nærmere
om en slik underretningsplikt for EOS-utvalget til
ikke-klagere vil gjøre et uforholdsmessig innhugg i
den utøvende makts ansvar for og kontroll med det
981.

982.
983.

984.

I mange tilfeller vil nok vedkommende da ha kjennskap til
eller mistanke om at en av EØS-tjenestene har vært involvert, slik at han eller hun har tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å kunne reise en klage selv.
Se her EOS-kontrollinstruksen § 7 fjerde ledd.
Dette kan gjøres ved enkelte presiseringer i EOS-kontrollinstruksen § 13.
Se EOS-kontrollinstruksen § 8, gjengitt i punkt 4.2 ovenfor.
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nødvendige hemmeligholdet i denne typen saker. Her
må man blant annet se nærmere på hvilke type saker
og hvor mange saker som en slik underretningsplikt
må antas å få virkning for. Dette er vurderinger som
Evalueringsutvalget, og i neste omgang Stortinget, er
nærmere til å foreta. Valget av løsning på dette spørsmålet ligger trolig innenfor den skjønnsmargin som
staten har etter EMK og som lovgiver har i relasjon
til Grunnlovens grenser.
6.

Konklusjoner

Sikkerhets- og etterretningstjenestene har en viktig og nødvendig samfunnsoppgave. Samtidig griper
tjenestene inn i den enkeltes rett til privatliv, og i
noen tilfeller også i andre menneskerettigheter, gjennom ulike metoder for hemmelig innsamling, lagring
og videreformidling av personopplysninger. EMD
har forsøkt å balansere de motstridende interessene
på dette området. Over tid har domstolens krav blitt
klarere og noe strengere enn før. De kravene til inngrep i privatlivet som følger av EMK art. 8, er nå
også forankret i Grl. § 102 første ledd første punktum. I tillegg stiller EMK art. 13 et selvstendig krav
om at personer som mener seg krenket skal ha tilgang
til et effektivt rettsmiddel, mens Grl. § 95 gir den som
har en «sak» en rett til domstolsprøving.
Et grunnvilkår for inngrep i menneskerettigheter,
er at de inngripende tiltakene har tilstrekkelig lovhjemmel. Når det gjelder bruk av skjulte tvangsmidler og andre former for overvåking stilles det særlig
strenge krav til presisjon og tilgjengelighet. Det
meste av regelverket for EOS-tjenestene synes å tilfredsstille disse kravene.
Et viktig element i det forholdsmessighetskravet
som EMD har utviklet for at inngrepene skal regnes
for nødvendige i et demokratisk samfunn, er at
beslutninger om skjulte inngrep i privatlivet blir lagt
til en uavhengig instans, helst domstolene. Hos oss
har domstolene denne rollen for så vidt gjelder PSTs
tvangsmiddelbruk, noe som gir god rettssikkerhet.
E-tjenesteloven med forskrifter beskriver ikke
hvilke metoder tjenesten kan benytte, og er også
ellers mindre presis enn det øvrige regelverket. Det er
derfor behov for å se nærmere på hvordan de materielle og prosessuelle reglene for E-tjenesten kan
utvikles slik at regelverket blir brakt i samsvar med
de standarder som følger av Grunnloven og EMK. I
denne sammenheng må det foretas en nærmere vurdering av hvilken betydning det har for de menneskerettslige krav at virksomheten hovedsakelig er rettet
mot utlandet.
Som ledd i forholdsmessighetskravet stiller EMD
også krav om at et uavhengig organ fører kontroll
med hvordan overvåkingstiltakene gjennomføres i
praksis. Dessuten følger det av EMK art. 13 at den
som mener seg utsatt for en krenkelse skal kunne
klage til en uavhengig kontrollinstans. EOS-utvalget
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har den nødvendige uavhengighet og innsynsrett, og
foretar både generelt tilsyn og klagebehandling.
Utvalget har derfor en nøkkelrolle i å oppfylle de
menneskerettslige kravene på dette området.
Et problem ved den norske kontrollordningen
generelt, og klageadgangen spesielt, er likevel at
EOS-utvalget ikke kan treffe formelt bindende vedtak. Utvalget kan bare anmode tjenesten om å etterkomme kritikk på bestemte måter. I denne sammenheng bør utvalget også gis en eksplisitt adgang til å
peke på et eventuelt behov for å betale erstatning. At
utvalget skal rapportere til Stortinget både om sin kritikk og hvordan tjenestene har respondert, bidrar til å
styrke kontrollens effektivitet. Slik EMK art. 13 i dag
blir tolket, er det likevel tvilsomt om klageretten til
EOS-utvalget i seg selv er nok. Den må suppleres av
en adgang til å bringe sin sak inn for en annen uavhengig instans som kan treffe bindende vedtak. I
samme retning taler Grl. § 95 første ledd.
Adgangen til domstolsprøving i slike saker er formelt til stede. Men bevisforbudet i tvisteloven for
informasjon som er hemmeligstemplet av hensyn til
rikets sikkerhet, er til hinder for en reell overprøving.
Derfor er heller ikke adgangen til domstolsprøving i
dag god nok til å tilfredsstille de menneskerettslige
krav. De nylige endringene av domstolsprosessen i
utlendingssaker tilsier at det burde være mulig å
utforme prosessreglene slik at domstolene gis en mer
reell mulighet for overprøving også i andre saker som
involverer gradert informasjon.
Spørsmålet om EOS-utvalget bør pålegges å
underrette enkeltpersoner (som ikke selv har klaget)
om krenkelser av deres menneskerettigheter, må ses
i lys av det bredere spørsmålet om hvilken underretningsplikt staten har i slike tilfeller. Ved bruk av
skjulte tvangsmidler krever EMD at den det gjelder
blir underrettet om tiltaket i etterkant, så snart dette
kan skje uten å skade det formålet som tiltaket hadde.
Dersom Metodekontrollutvalgets forslag om en utvidet underrettelsesplikt følges opp, vil domstolene gis
et større ansvar for disse vurderingene, og norsk rett
vil bli brakt mer på linje med EMDs krav. Da vil også
behovet for å pålegge EOS-utvalget en særskilt
underretningsplikt i tilfeller der det avdekker en
krenkelse, bli mindre.
Etter gjeldende regler kan EOS-utvalget bare
anmode tjenestene om å underrette andre om krenkelser. Innenfor dagens modell kan man gi EOSutvalget en mer eksplisitt plikt til å informere Stortinget om tilfeller der det foregår eller har foregått en
menneskerettskrenkelse som den aktuelle tjenesten
ikke i tilstrekkelig grad har vært villig til å rette opp
eller underrette den enkelte om. En plikt for EOSutvalget til selv å underrette andre enn klagere om at
deres menneskerettigheter har blitt krenket, vil gripe
sterkere inn i den utøvende makts ansvar på dette
sensitive området. Derfor faller det trolig innenfor

lovgivers skjønnsmargin å avgjøre om EOS-utvalget
bør pålegges en slik direkte underrettelsesplikt.
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