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Hvorfor? Hvem? Hva?  

Hvordan?



Hvorfor ny lov?



• Digitalisering av samfunnet og samfunnsmessige endringer

Illustrasjon: NSM



• Endret sikkerhetspolitisk situasjon og et mer komplekst 

trusselbilde

Illustrasjon: NSM/ETJ/PST



Hvorfor har vi en sikkerhetslov?

§1-1

å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og 

demokratiske styreform og andre nasjonale 

sikkerhetsinteresser

å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende 

virksomhet

at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med 

grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et 

demokratisk samfunn.

Lov om nasjonal sikkerhet

(sikkerhetsloven)

LOV-2018-06-01-24

Ikrafttredelse 01.01.2019

Illustrasjon: NSM



Inndelt i kategoriene:

a) de øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet og 

handlefrihet

b) forsvar, sikkerhet og beredskap

c) forholdet til andre stater og internasjonale organisasjoner

d) økonomisk stabilitet og handlefrihet

e) samfunnets grunnleggende funksjonalitet og befolkningens 

grunnleggende sikkerhet

Å beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser er lovens hovedformål

Suverenitet

Territoriell integritet

Demokratisk styreform

Illustrasjon: Colourbox



Hvem gjelder sikkerhetsloven for? 

• Utgangspunkt, SL § 1-2 : 

statlige, fylkeskommunale og kommunale organer

leverandører til sikkerhetsgraderte anskaffelser,

• Vedtak, SL §1-3:

Sikkerhetsgradert informasjon

Grunnleggende nasjonale funksjoner

• Særskilt regulering for stortinget, regjeringen og domstolene, SL § 1-4



Hva er GNF?

«Tjenester, produksjon og andre former for virksomhet som er 

av en slik betydning at helt eller delvis bortfall av funksjonen 

vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale 

sikkerhetsinteresse»



Hva skal sikkerhetsloven beskytte?

• Skjermingsverdige verdier, Virksomsikkerhetsforskriften § 2:

Informasjon, informasjonssystemer, infrastruktur og objekt

• Skjermingsverdig?



Hvordan skal de skjermingsverdige verdiene 

beskyttes?

• Lovens utgangspunkt – SL § 4-2 og § 4-3

• Risikovurdering 



FLEKSIBILITET DYNAMISK

SAMHANDLING KOMPETANSE

Forsvarlig 

sikkerhetsnivå



SIKKERHETSTYRING RISIKOVURDERING S-TILTAK OG ØVELSER

DOKUMENTASJON VARSLINGSPLIKT

Generelle krav til forebyggende sikkerhetsarbeid



Spesifikke krav avhenger av 

verdien som skal beskyttes.



Andre nyheter:

• Tilsyn

• Vedtak om stansing: eierskapskontroll, graderte anskaffelser, 

sikkerhetstruende virksomhet. (Kongen i statsråd)

• VDI 

• Adgangsklarering



NSMs kurssenter

• E-læringskurs i sikkerhetsloven m forskrifter

• Kurs i grunnleggende nasjonal funksjoner (GNF)

• Kurs i risikovurderinger

• Grunnkurs forebyggende sikkerhetstjeneste

KOMPETANSETILBUD

Illustrasjon: NSM




