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Innstilling til Stortinget 
fra Stortingets presidentskap
Innstilling fra Stortingets presidentskap om end-
ring av bestemmelser om sikkerhetslovens anven-
delse for Stortingets administrasjon – regulering av
forholdet til sikkerhetslovens forskrifter

Til Stortinget

1. Innledning
Stortinget fastsatte 19. desember 2018 bestem-

melser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets
administrasjon. I denne innstillingen foreslås bestem-
melsene supplert med nye bestemmelser som regulerer
sikkerhetslovens forskrifters anvendelse for Stortingets
administrasjon, samt en ny bestemmelse om at det skal
tas særlig hensyn til åpenhet om Stortingets parlamen-
tariske virksomhet i arbeidet med forebyggende
sikkerhet.

2. Bakgrunn
Stortinget vedtok i mars 2018 ny sikkerhetslov – lov

1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhets-
loven). Det følger av loven § 1-4 at den skal gjelde for
Stortinget og organer for Stortinget i den utstrekning
Stortinget bestemmer det. 

Ved første gangs behandling av loven 27. februar
2018 traff Stortinget følgende vedtak:

«Vedtak 477
Stortinget ber Stortingets presidentskap om å legge

frem en sak for Stortinget om i hvilken grad sikkerhets-
loven og bestemmelser gitt i medhold av sikkerhetslo-
ven skal gjelde for Stortinget. Det forutsettes at bestem-

melser gitt i og i medhold av kapittel 8 ikke skal gjelde
for stortingsrepresentanter.»

I Innst. 122 S (2018–2019) foreslo Stortingets presi-
dentskap bestemmelser om sikkerhetslovens anven-
delse for Stortingets administrasjon. Disse ble vedtatt i
Stortinget 19. desember 2018 og trådte i kraft 1. januar
2020. Det ble i innstillingen varslet at presidentskapet
ville komme tilbake med en egen sak om hvilke av sik-
kerhetslovens forskrifter som skal gjelde for Stortingets
administrasjon.

3. Nærmere om forslaget 
3.1 Forslag til hovedtilnærming 

Forskrifter til sikkerhetsloven ble fastsatt i statsråd
20. desember 2018. Det er så langt fastsatt tre forskrifter
til loven som anses relevante for Stortingets administra-
sjon. Disse er:
– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2053 om virksom-

heters arbeid med forebyggende sikkerhet (virk-
somhetssikkerhetsforskriften).

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2054 om sikkerhets-
klarering og annen klarering (klareringsforskrif-
ten). 

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2055 om kryptosik-
kerhet.

I dette forslaget er samme prinsipielle tilnærming
fulgt som ved utarbeidelsen av bestemmelser om sik-
kerhetslovens anvendelse for Stortingets administra-
sjon i 2018. Dette innebærer at alle bestemmelser som
gjelder for virksomheter underlagt loven, også gjøres
gjeldende for Stortingets administrasjon med mindre
det foreligger behov for unntak eller tilpasninger av
konstitusjonelle eller andre særlige grunner.
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De særlige unntakene eller tilpasningene til sikker-
hetsloven faller i fire hovedkategorier:
– Bestemmelser som gir Nasjonal sikkerhetsmyndig-

het myndighet i saker som gjelder Stortingets admi-
nistrasjon.

– Bestemmelser om særskilte kontroll- og tilsynsord-
ninger (EOS-utvalgets kontroll).

– Bestemmelser som gir Kongen i statsråd adgang til å
gi Stortingets administrasjon pålegg.

– Bestemmelser som er utformet med utgangspunkt i
departementenes sektoransvar, og som dermed
ikke er overførbare for Stortingets administrasjon.

P r e s i d e n t s k a p e t  foreslår at det med bakgrunn i
tilsvarende hensyn gjøres enkelte unntak og tilpasnin-
ger til henholdsvis virksomhetssikkerhetsforskriften og
klareringsforskriften. Noen av unntakene og tilpasnin-
gene som foreslås, er en direkte følge av unntakene og
tilpasningene som ble gjort til loven, og disse omtales
derfor ikke nærmere i det følgende. Dette gjelder:
– Forslaget til unntak og tilpasninger til virksomhets-

sikkerhetsforskriften i § 7 første ledd (med unntak
av problemstillinger knyttet til § 64, som er omtalt
nedenfor), femte ledd første punktum, syvende og
åttende ledd. 

– Forslaget til unntak og tilpasninger til klareringsfor-
skriften i § 8 første og andre ledd. 

Ved fastsettelsen av bestemmelser om sikkerhetslo-
vens anvendelse for Stortingets administrasjon ble det
ikke gjort unntak fra sikkerhetsloven § 5-6 om at sikker-
hetsmyndigheten skal godkjenne kryptosikkehetsløs-
ninger. Det foreslås derfor ikke spesielle unntak eller
tilpasninger til forskrift om kryptosikkerhet. 

3.2 Rapporteringskrav 

Forskriftene inneholder flere bestemmelser om
innrapportering av informasjon til Nasjonal sikkerhets-
myndighet. Ettersom Stortingets administrasjon ikke er
underlagt tilsyn i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet,
er det vurdert om det også bør gjøres et generelt unntak
fra bestemmelser om rapporteringskrav. Dette gjelder
for eksempel virksomhetssikkerhetsforskriften § 13 an-
dre ledd (om at virksomheten skal sende Nasjonal sik-
kerhetsmyndighet en oversikt over andre virksomheter
den er avhengig av for å fungere som den skal), § 44 (om
årlig rapportering av oversikter over informasjon gra-
dert STRENGT HEMMELIG) og § 86 (om at oversikt over
sikkerhetsgraderte anskaffelser skal sendes Nasjonal
sikkerhetsmyndighet). 

Det er en viktig forskjell mellom informasjonsde-
ling og det å bli underlagt rettslig bindende pålegg eller
vedtak. De aller fleste krav om informasjon og rapporte-
ring synes dessuten å ha et videre formål enn at innrap-
portert informasjon skal danne grunnlag for senere til-

syn, for eksempel et behov for at sikkerhetsmyndighe-
ten har oversikt over avhengigheter og sammenhenger.
Det legges på denne bakgrunn derfor ikke opp til at det
på generelt grunnlag gjøres unntak fra informasjons- og
rapporteringskrav. 

3.3 Dispensasjon fra forskriftenes krav

Det fremgår av Forsvarsdepartementets høringsno-
tat 2. juli 2018 at det på det tidspunktet forskriftene ble
utarbeidet, var uklart hvordan kravene i loven ville tref-
fe de ulike sektorene, og at det for eksempel ville kunne
bli behov for å gjøre konkrete tilpasninger ut fra eksis-
terende sikkerhetsregimer.

Virksomhetssikkerhetsforskriften § 20 har derfor
bestemmelser om adgangen til å gjøre unntak fra sik-
kerhetskrav. For det første kan virksomheten, dersom
det blir uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å
oppfylle sikkerhetskrav etter § 20 første ledd, anmode
Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å gjøre unntak fra en
rekke av forskriftenes plikter. Det heter om dette i For-
svarsdepartementets høringsnotat: 

«Første ledd fastsetter terskelen for når det vil være
aktuelt med unntak. Dersom oppfyllelsen av kravene i
forskriften vil være uforholdsmessig byrdefullt, kan det
gjøres unntak. Dette vil for eksempel kunne være de til-
fellene hvor oppfyllelsen av sikkerhetskravene medfø-
rer at det går så hardt ut over virksomheten at den ikke
lenger kan fungere slik den skal. Det fremgår av lovpro-
posisjonen kapittel 10.5.2.2 at behovet for unntak må
begrunnes godt, og det må vurderes kompenserende til-
tak. Hensikten er ikke å lempe på sikkerhetstiltakene,
men å gjøre det mulig å få til tilpassede løsninger.»

For det andre kan en virksomhet etter § 20 tredje
ledd i særlige tilfeller søke om unntak fra krav om be-
skyttelse av et skjermingsverdig objekt eller skjermings-
verdig infrastruktur. En slik søknad avgjøres av det de-
partementet som har ansvaret for det forebyggende sik-
kerhetsarbeidet innenfor den aktuelle samfunnssekto-
ren.

Etter klareringsforskriften § 27 kan Nasjonal sikker-
hetsmyndighet når det er særlig behov for det, gjøre
unntak fra kravet om sikkerhetsklarering etter sikker-
hetsloven § 8-1 andre ledd. 

Det kan ikke utelukkes at det også for Stortingets
administrasjon unntaksvis kan bli uforholdsmessig byr-
defullt å oppfylle forskriftenes krav, eller at det kan fore-
ligge særlige behov for konkrete tilpasninger til eksis-
terende sikkerhetsregimer. Det bør derfor fastsettes
hvem som har beslutningskompetanse dersom en slik
situasjon skulle oppstå.

Av konstitusjonelle hensyn tilrås det at beslutnings-
myndighet legges til Stortingets egne organer, og ikke til
Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller et departement.
Noe annet ville harmonisert dårlig med den grunnleg-
gende konstitusjonelle tilnærmingen som ble lagt til



3Innst. 165 S – 2019–2020
grunn i Innst. 122 S (2018–2019), om at Stortinget ikke
bør underlegges forvaltningens vedtakskompetanse. 

Ettersom saksfremlegg om forhold som gjelder
forebyggende sikkerhet, gjerne vil inneholde gradert in-
formasjon, vil slike saksfremlegg ikke være egnet for
fremleggelse for Stortinget i plenum. Det foreslås derfor
at myndigheten etter virksomhetssikkerhetsforskriften
§ 20 første og tredje ledd og klareringsforskriften § 27
legges til Stortingets presidentskap i egenskap av å ha et
overordnet ansvar for administrative saker i Stortinget,
jf. Stortingets forretningsorden § 9 a. En slik bestemmel-
se må uansett ses i lys av Stortingets forretningsorden
§ 9 a om at særlig viktige saker i presidentskapet bør
drøftes med partigruppene, samt at avgjørelsesmyndig-
het kan delegeres fra presidentskapet til Stortingets di-
rektør. 

Det legges til grunn at det ofte vil være hensiktsmes-
sig å innhente en uttalelse eller råd fra Nasjonal sikker-
hetsmyndighet for å kvalitetssikre saksbehandlingen.
Dette gjelder spesielt dersom det vil være behov for om-
fattende unntak, eller hvis det kan reises tvil om hvor-
vidt unntak fra forskriftenes krav vil være forsvarlig. Et-
tersom det kan være vanskelig å overskue alle aktuelle
situasjoner hvor unntak kan være aktuelle, foreslås det
likevel ikke å legge inn et formelt vilkår om dette. 

3.4 Godkjenning av informasjonssystemer

Skjermingsverdige informasjonssystemer er sy-
stemer for behandling av sikkerhetsgradert informa-
sjon eller systemer som i seg selv er avgjørende for
grunnleggende nasjonale funksjoner. 

Virksomhetssikkerhetsforskriften legger opp til et
tosporet system, hvor skjermingsverdige informasjons-
systemer godkjennes enten av virksomheten selv eller
av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avhengig av hvor stor
risiko systemet er utsatt for. 

Av konstitusjonelle hensyn foreslås det at Stortin-
gets administrasjon selv er godkjenningsmyndighet for
alle skjermingsverdige informasjonssystemer, men at
uttalelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal inn-
hentes i de tilfeller hvor Nasjonal sikkerhetsmyndighet
ellers ville vært godkjenningsmyndighet, samt at Nasjo-
nal sikkerhetsmyndighet skal informeres når det er be-
sluttet å utvikle et slikt system. Dersom det oppstår
uenighet mellom Stortingets administrasjon og Nasjo-
nal sikkerhetsmyndighet, forutsettes det at avgjørelsen
skal løftes til Stortingets presidentskap. 

Når Stortingets administrasjon selv er godkjen-
ningsmyndighet, vil Stortingets administrasjon også
kunne gi midlertidig brukstillatelse så fremt kravene til
midlertidig brukstillatelse er oppfylt. Etter virksom-
hetssikkerhetsforskriften § 54 er Nasjonal sikkerhet-
smyndighet også gitt mulighet til å dispensere fra krav
til midlertidig brukstillatelse. I likhet med dispensasjo-
ner fra virksomhetssikkerhetsforskriften § 20 første og

tredje ledd og klareringsforskriften § 27 omtalt under
pkt. 3.3 ovenfor, foreslås det at myndigheten til å dis-
pensere fra kravene til midlertidig brukstillatelse legges
til Stortingets presidentskap.

3.5 Omgradering av informasjon utstedt i Stortin-
gets administrasjon

Etter virksomhetssikkerhetsforskriften § 31 kan in-
formasjon med norsk sikkerhetsgradering omgraderes
av den virksomhet som har utstedt informasjonen, en
overordnet virksomhet, det departementet som er an-
svarlig for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innen-
for sektoren, og av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Det foreslås at det fastsettes at informasjon utstedt i
Stortingets administrasjon ikke skal kunne omgraderes
av et forvaltningsorgan. 

Det vises ellers til at gradert informasjon som er ut-
stedt som en del av den parlamentariske saksbehand-
lingen i Stortinget, reguleres av et eget reglement for av-
gradering fastsatt i medhold av Stortingets forretnings-
orden § 75 a. Dette reglementet ble revidert våren 2019,
jf. Innst. 426 S (2018–2019).

3.6 Prosedyrer ved henvendelse om innsyn i gra-
dert informasjon 

Offentleglova eller forvaltningsloven gjelder ikke
for Stortinget, og det ble vedtatt egne regler om rett til
innsyn i Stortingets dokumenter 16. mars 2009.

Etter virksomhetssikkerhetsforskriften § 33 skal ut-
steder av sikkerhetsgradert informasjon som mottar et
krav om innsyn i informasjon etter offentleglova eller
miljøinformasjonsloven, eller om partsinnsyn etter for-
valtningsloven, uten ugrunnet opphold vurdere om den
samlede informasjonen eller deler av den skal omgrade-
res etter § 30. Det forslås at det fastsettes at disse prose-
dyrene skal gjelde tilsvarende i Stortingets administra-
sjon ved henvendelser om innsyn i medhold av Stortin-
gets regler om dokumentinnsyn.

3.7 Gjennomføring av tekniske sikkerhetsundersø-
kelser 

Stortinget er unntatt fra sikkerhetsloven § 5-5 om at
Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan kreve tekniske un-
dersøkelser, men det er i Innst. 122 S (2018–2019) lagt til
grunn at Stortingets administrasjon kan anmode Nasjo-
nal sikkerhetsmyndighet om å gjennomføre slike un-
dersøkelser, slik praksis også har vært til nå. 

Virksomhetssikkerhetsforskriften §§ 47 og 48 har
prosedyrebestemmelser om hvordan tekniske undersø-
kelser skal gjennomføres, herunder hva det skal legges
vekt på ved vurdering om tekniske undersøkelser skal
gjennomføres, varsling, rapportering, sletting av infor-
masjon og bistand fra tredjepart. Det foreslås at det fast-
settes at disse prosedyrene skal følges i de tilfeller hvor
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Stortinget anmoder om at det gjennomføres tekniske
undersøkelser.

3.8 Tilknytning til varslingssystemet for digital 
infrastruktur

Ifølge virksomhetssikkerhetsforskriften § 64 andre
ledd kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet pålegge virk-
somheter som er underlagt sikkerhetsloven, å knytte
seg til det nasjonale varslingssystemet for digital infra-
struktur, når dette er nødvendig for å oppnå et forsvarlig
sikkerhetsnivå og redusere risikoen for sikkerhetstruen-
de virksomhet. Et slikt pålegg kan etter § 64 tredje ledd
påklages til Forsvarsdepartementet dersom virksomhe-
ten er tilknyttet forsvarssektoren, og til Justis- og bered-
skapsdepartementet dersom organet er tilknyttet sivil
sektor.

Stortingets administrasjon er tilknyttet varslings-
systemet for digital infrastruktur, og bestemmelsen har
derfor begrenset praktisk betydning. Av konstitusjonel-
le hensyn bør imidlertid ikke Nasjonal sikkerhetsmyn-
dighet kunne gi slikt pålegg. Det foreslås derfor at det
gjøres unntak fra bestemmelsene om at det kan gis på-
legg om å knytte seg til det nasjonale varslingssystemet
for digital infrastruktur.

3.9 Fremtidige forskriftsendringer 
Sikkerhetsloven er ny lov, og det må derfor påregnes

at det kan bli fastsatt ytterligere forskrifter eller bli gjort
endringer i allerede fastsatte forskrifter. 

P r e s i d e n t s k a p e t  vil legge frem for Stortinget
hvorvidt nye forskrifter til sikkerhetsloven eller for-
skriftsendringer skal gjøres gjeldende for Stortingets ad-
ministrasjon, herunder en vurdering av om det er behov
for særskilte unntak eller tilpasninger. 

3.10 Samlet forslag om tilpasning til sikkerhets-
lovens forskrifter

P r e s i d e n t s k a p e t  fremmer etter dette følgende
forslag til nye paragrafer i bestemmelsene om sikker-
hetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon
når det gjelder sikkerhetslovens forskrifter:

§ 6 Sikkerhetslovens forskrifters anvendelse for 
Stortingets administrasjon

Følgende forskrifter fastsatt i medhold av lov 1. juni
2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
gjelder for Stortingets administrasjon med de de unntak
og presiseringer som følger av bestemmelsene her:
– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2053 om virksom-

heters arbeid med forebyggende sikkerhet (virk-
somhetssikkerhetsforskriften)

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2054 om sikkerhets-
klarering og annen klarering (klareringsforskriften) 

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2055 om kryptosik-
kerhet.

§ 7 Unntak og presiseringer til 
virksomhetssikkerhetsforskriften

Følgende bestemmelser i virksomhetssikkerhets-
forskriften gjelder ikke for Stortingets administrasjon:
§§ 1, 18 første ledd andre punktum, 19, 61 tredje ledd
andre punktum, 64 andre og tredje ledd, kapittel 14 og
15. 

Beslutninger om unntak fra sikkerhetskrav etter
forskriften § 20 første og tredje ledd og dispensasjon i
medhold av § 54 annet ledd treffes av Stortingets presi-
dentskap. 

Informasjon utstedt i Stortingets administrasjon
kan ikke omgraderes av et forvaltningsorgan i medhold
av forskriften § 31 eller § 33 annet ledd.

Prosedyrer ved henvendelse om innsyn etter for-
skriften § 33 gjelder tilsvarende for krav om innsyn etter
regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter
16. mars 2009.

Stortingets administrasjon kan be Nasjonal sikker-
hetsmyndighet om tekniske sikkerhetsundersøkelser
etter forskriften § 46 tredje ledd. I slike tilfeller gjelder
§§ 47 og 48 tilsvarende.

Stortingets administrasjon er godkjenningsmyn-
dighet for skjermingsverdige informasjonssystemer et-
ter forskriften § 51. Uttalelse fra Nasjonal sikkerhets-
myndighet skal innhentes før godkjenning av informa-
sjonssystemer omfattet av § 51 første og annet ledd. Na-
sjonal sikkerhetsmyndighet skal informeres om alle
skjermingsverdige informasjonssystemer.

Klassifisering av skjermingsverdige objekter og in-
frastruktur etter forskriften § 56 gjøres av Stortingets ad-
ministrasjon, jf. § 3. Skadevurdering etter forskriften
§ 57 andre ledd og varsel etter § 57 fjerde ledd sendes
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Stortingets administrasjon kan innenfor sitt eget
ansvarsområde selv treffe beslutning om adgangsklare-
ring, jf. § 4. Forskriften § 60 om behov for bruk av ad-
gangsklarering gjelder så langt den passer for forbere-
delse av slik beslutning.

§ 8 Unntak og presiseringer til klareringsforskriften
Stortingets administrasjon er egen klareringsmyn-

dighet, jf. § 5. 
Stortingets administrasjon kan innenfor sitt eget

ansvarsområde selv treffe vedtak om adgangsklarering
etter forskriften § 15, jf. § 4. 

Stortingets presidentskap kan når det er særlige be-
hov gjøre unntak fra krav om sikkerhetsklarering etter
forskriften § 27 første ledd første punktum.
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4. Ny bestemmelse om at det skal tas sær-
lig hensyn til åpenhet om Stortingets 
parlamentariske virksomhet 

4.1 Hensynet til åpenhet 
Åpenhet og sikkerhet kan etter omstendighetene

være verdier som kan stå i motstrid, og som må balanse-
res mot hverandre. 

Det følger av Grunnloven § 84 at Stortinget skal hol-
des for åpne dører med mindre noe annet fastsettes ved
stemmeflertall. Det følger videre av Stortingets forret-
ningsorden § 78 at adgangen til tilhørerplassene må
være så fri som mulig innenfor de ordensreglene som
gjelder for bygningen.

P r e s i d e n t s k a p e t  har vurdert om det uttrykke-
lig bør fremgå at det ved anvendelse av sikkerhetsloven
skal legges særskilt vekt på krav til åpenhet. Det vises i
denne forbindelse til at hensynet til åpenhet er løftet
særlig frem i lignende regelverk for den svenske riksda-
gen. 

1. april 2019 trådte en ny lov om «Säkerhetsskydd i
riksdagen och dess myndigheter» i kraft. Bakgrunnen
for loven var at Riksdagen i mai 2018 vedtok en ny sik-
kerhetslov som gjorde det nødvendig å revidere de ek-
sisterende reglene om sikkerhetslovens anvendelse for
Riksdagen. I loven § 4 andre ledd heter det:

«Vid utformingen av säkerhetsskyddet i riksdagen
og Riksdagsförvaltningen ska öppenhet gentemot
allmänheten og företredäre for massmedierna särskilt
beaktas.»

Og videre i § 8 første ledd:

«Den fysiska säkerheten ska utformas så att enskil-
das rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvän-
digt.»

P r e s i d e n t s k a p e t  mener at det også i det norske
regelverket er ønskelig å løfte frem hensynet til åpenhet
slik at det sikres at hensynet til åpenhet særlig vektleg-
ges i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. P r e s i -
d e n t s k a p e t  foreslår derfor at det i bestemmelser om
sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administra-
sjon § 1 tas inn et nytt annet ledd med følgende ordlyd:

«Ved håndtering av risiko og fastsettelse av et for-
svarlig sikkerhetsnivå skal det tas særskilt hensyn til
åpenhet om Stortingets parlamentariske virksomhet,
slik at allmennhetens og medienes tilganger ikke inn-
skrenkes mer enn nødvendig.»

P r e s i d e n t s k a p e t  understreker at selv om hen-
synet til åpenhet her løftes frem som et viktig hensyn,
innebærer dette ikke at åpenhet alltid vil være avgjø-
rende. Bestemmelsen vil imidlertid sikre at nødvendig-
heten av å innskrenke åpenhet og tilganger inngår i
vurderingsgrunnlaget for den beslutningen som skal

treffes. I enkelte situasjoner vil en for eksempel kunne
stå overfor et valg mellom ulike innretninger av si-
kringstiltak eller overfor en beslutning om hvorvidt en
gitt risiko kan aksepteres. I slike situasjoner vil en be-
stemmelse om at det skal tas særskilt hensyn til åpenhet
om Stortingets parlamentariske virksomhet kunne gi
sentral veiledning i vurderingen. 

P r e s i d e n t s k a p e t  vil for øvrig vise til at den fore-
slåtte bestemmelsen ikke har betydning for hvorvidt
det skal utvises åpenhet om eller gis innsyn i gradert in-
formasjon som behandles i Stortingets parlamentariske
virksomhet. Dette reguleres i Stortingets forretningsor-
den. Reglene i Stortingets forretningsorden om behand-
ling av gradert informasjon ble gjennomgått våren
2019, jf. Innst. 426 (2018–2019). 

5. Mindre justering i § 2
I § 2 i bestemmelser om sikkerhetslovens anven-

delse for Stortingets administrasjon er det listet opp
hvilke bestemmelser i sikkerhetsloven som ikke gjelder
for Stortingets administrasjon. I opplistingen er det ved
en inkurie vist til § 8-6 første ledd andre punktum i
stedet for § 8-3 første ledd andre punktum. Sikkerhets-
loven § 8-3 første ledd andre punktum fastsetter at
Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan fatte vedtak om
adgangsklarering for virksomheter som ikke er omfattet
av noe departements ansvarsområde. Det er foreslått
unntak fra denne bestemmelsen fordi det i § 4 i bestem-
melsene om sikkerhetslovens anvendelse for Stortin-
gets administrasjon er gitt egne bestemmelser om hvem
som har myndighet til å treffe slik beslutning for Stor-
tingets administrasjon. Det foreslås derfor at § 2 endres
i samsvar med dette.

6. Presidentskapets tilråding
Tilrådingen fremmes av et samlet presidentskap.

P r e s i d e n t s k a p e t  rår Stortinget til å gjøre føl-
gende 

v e d t a k :

I

I bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse
for Stortingets administrasjon 19. desember 2018 gjø-
res følgende endringer:

Ny § 1 nytt annet ledd skal lyde:
Ved håndtering av risiko og fastsettelse av et for-

svarlig sikkerhetsnivå skal det tas særskilt hensyn til
åpenhet om Stortingets parlamentariske virksomhet,
slik at allmennhetens og medienes tilganger ikke inn-
skrenkes mer enn nødvendig.



6 Innst. 165 S – 2019–2020
§ 2 skal lyde:
§ 2 Unntak fra sikkerhetsloven

Følgende bestemmelser i sikkerhetsloven gjelder
ikke for Stortingets administrasjon: §§ 1-3, 2-1, 2-2 og 2-5,
kapittel 3, § 5-5, § 7-1 andre til sjette ledd, § 7-5, § 8-3 før-
ste ledd andre punktum, § 8-9 tredje ledd, § 9-4 andre til
femte ledd, kapittel 10 og §§ 11-1,11-2 og 11-3.

Ny § 6 skal lyde: 
§ 6 Sikkerhetslovens forskrifters anvendelse for Stortin-
gets administrasjon

Følgende forskrifter fastsatt i medhold av lov
1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhets-
loven) gjelder for Stortingets administrasjon med de
unntak og presiseringer som følger av bestemmelse-
ne her:
– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2053 om virksom-

heters arbeid med forebyggende sikkerhet (virk-
somhetssikkerhetsforskriften)

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2054 om sikkerhets-
klarering og annen klarering (klareringsforskriften) 

– Forskrift 20. desember 2018 nr. 2055 om kryptosik-
kerhet.

Ny § 7 skal lyde: 
§ 7 Unntak og presiseringer til virksomhetssikkerhetsfor-
skriften

Følgende bestemmelser i virksomhetssikkerhets-
forskriften gjelder ikke for Stortingets administra-
sjon: §§ 1, 18 første ledd andre punktum, 19, 61 tredje
ledd andre punktum, 64 andre og tredje ledd, kapittel
14 og 15. 

Beslutninger om unntak fra sikkerhetskrav etter
forskriften § 20 første og tredje ledd og dispensasjon i
medhold av § 54 andre ledd treffes av Stortingets pre-
sidentskap. 

Informasjon utstedt i Stortingets administrasjon
kan ikke omgraderes av et forvaltningsorgan i med-
hold av forskriften § 31 eller § 33 andre ledd.

Prosedyrer ved henvendelse om innsyn etter for-
skriften § 33 gjelder tilsvarende for krav om innsyn
etter regler om rett til innsyn i Stortingets dokumen-
ter 16. mars 2009.

Stortingets administrasjon kan be Nasjonal sik-
kerhetsmyndighet om tekniske sikkerhetsundersø-
kelser etter forskriften § 46 tredje ledd. I slike tilfeller
gjelder §§ 47 og 48 tilsvarende.

Stortingets administrasjon er godkjenningsmyn-
dighet for skjermingsverdige informasjonssystemer
etter forskriften § 51. Uttalelse fra Nasjonal sikker-
hetsmyndighet skal innhentes før godkjenning av in-
formasjonssystemer omfattet av § 51 første og annet
ledd. Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal informeres
om alle skjermingsverdige informasjonssystemer.

Klassifisering av skjermingsverdige objekter og
infrastruktur etter forskriften § 56 gjøres av Stortin-
gets administrasjon, jf. § 3. Skadevurdering etter for-
skriften § 57 andre ledd og varsel etter § 57 fjerde ledd
sendes Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Stortingets administrasjon kan innenfor sitt eget
ansvarsområde selv treffe beslutning om adgangskla-
rering, jf. § 4. Forskriften § 60 om behov for bruk av
adgangsklarering gjelder så langt den passer for for-
beredelse av slik beslutning.

Ny § 8 skal lyde: 
§ 8 Unntak og presiseringer til klareringsforskriften

Stortingets administrasjon er egen klarerings-
myndighet, jf. § 5. 

Stortingets administrasjon kan innenfor sitt eget
ansvarsområde selv treffe vedtak om adgangsklare-
ring etter forskriften § 15, jf. § 4. 

Stortingets presidentskap kan når det er særlige
behov gjøre unntak fra krav om sikkerhetsklarering
etter forskriften § 27 første ledd første punktum.

II
Endringene trer i kraft straks. 

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. februar 2020

Tone Wilhelmsen Trøen Eva Kristin Hansen Morten Wold

Magne Rommetveit Heidi Greni Ingjerd Schou
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