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HØRING – NOU 2016: 19 – SAMHANDLING FOR SIKKERHET
Det vises til e-post 04.11.2016 om høring vedrørende Forsvarsdepartementets NOU 2016: 19
Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner.
Politihøgskolen er positiv til innholdet i utredningen og forslaget til ny lovtekst for lov om
forebyggende sikkerhet.
Utredningen tar opp mange og relevante faglige diskusjoner, og vil etter vårt syn være nyttig
informasjon for det videre arbeidet med sikkerhet og beredskap.
En av de viktigste endringene, slik vi forstår det, består i et endret fokus fra kun å omhandle
rikets sikkerhet til å favne grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette mener vi er en riktig
justering av fokus, da det vil treffe bredere i samfunnet, og favne viktige interesser som må
skjermes men som ikke omfattes av dagens definisjoner. Da dette vil kunne få
ressursmessige konsekvenser i større grad enn vi ser i dag, er det også viktig at utredningen
poengterer at kostnader og nytteverdi må sees i sammenheng i arbeidet med forebyggende
sikkerhet.
Mandatet for utredningen har vært knyttet til tilsiktede handlinger. Dette er etter vårt syn en
forståelig avgrensning, men ikke helt problemfri. Da grensegangen mot det utilsiktede i flere
sammenhenger er flytende, er det et behov for å tenke helhetlig rundt sikkerhet. En verdi
som er skjermingsverdig etter sikkerhetsloven, vil også måtte skjermes mot utilsiktede
handlinger/hendelser. Dette er det fullt mulig å ivareta med flere av dagens tilgjengelige
verktøy for risikoanalyser. Utredningen kunne derfor, i større grad bidratt til å se dette i
sammenheng, og dermed bidra i retning av et mer helhetlig fokus.
I tillegg savnes en tydeligere redegjørelse for begreper og definisjoner. Det finnes allerede
mange begreper som fremstår like, har forskjellige betydninger, men er diffust definert. Med
NOU 2016: 19 tilføres det enda flere. Eksempelvis nevnes kritisk infrastruktur, kritisk
samfunnsfunksjon, skjermingsverdig objekt, grunnleggende samfunnsfunksjoner,
grunnleggende nasjonale funksjoner mv. Noen av disse begrepene er det forsøkt redegjort for
i utredningen, men det fremstår fortsatt som et potensiale i å rydde opp i begreper på tvers
av hvor fagansvaret ligger. Dette vil være spesielt viktig med tanke på ny lovtekst, og med
en antakelse om at den vil medføre flere aktører som skal benytte og forstå disse begrepene.
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Avslutningsvis er det viktig for oss å understreke at ny lovtekst, som vi er positive til, også vil
kunne få administrative og/eller økonomiske konsekvenser for Politihøgskolen. Dette først og
fremst knyttet til en mulig økning av hvilke deler av virksomheten som faller inn under
sikkerhetsloven som følge av utvidelsen, og dermed må skjermes. Hva dette eventuelt vil
innebære konkret, vil vi måtte komme tilbake til når endelig lovtekst er på plass, slik at det
kan gjøres en grundig fortolkning av hva det i praksis betyr for Politihøgskolens leveranser.
Politihøgskolen utdyper gjerne høringssvaret dersom det er ønskelig.

Med hilsen

Tor Tanke Holm
Fungerende rektor
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