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Til

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavsplass
0130 OSLO
Norge

Høring -forslag til taushetsbestemmelser m.m. i forslag til
sikringsforskrift

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)viser til brev Statens Jernbanetilsyn av 17. mars d.å. vedrørende
ovennevnte tema.

NSM har gjennomgått høringsutkastet og har følgende kommentarer/innspill:

0 Utforming av forskriftsteksten til §§ 3-3 og 3-4 fremstår for NSMsom dekkende. Bakgrunnen
for å ta inn paragrafene i en sikringsforskrift synes hensiktsmessigog formålstjenlig.

o I høringsbrevets pkt. 1-1 står det: «Informasjon som håndteres av leverandører skal være

underlagt tilsvarende kontroll». NSM mener forskriften konkret bør omtale
leverandørkjeden. Dette for å bevisstgjøre om anskaffers/leverandørs ansvar i forhold til
håndtering av skjermingsverdig informasjon.

0 I høringsutkastets pkt. 1.3 og 1.4 drøftes det behov og hjemmel for taushetsplikt, og det
pekes her spesielt på Offentleglova § 24. Etter det NSM oppfatter er Statensjernbanetilsyn
en selvstendig etat under Samferdselsdepartementet og underlagt Sikkerhetsloven, ref.

sikkerhetslovens § 2. Ansatte i Jernbanetilsynet og leverandører vil potensielt kunne få
tilgang til sikkerhetsgradertinformasjon.

Slik NSM ser det bør Statens jernbanetilsyn vurdere om en del informasjon knyttet til norskjernbane
burde vært sikkerhetsgradert i henhold til sikkerhetsloven. Dette forutsetter i neste omgang at
Jernbanetilsynet og andre aktører gjennomfører verdivurderinger med hensyn på dette.
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I tillegg vil det også kunne hevdes at jernbanen er et meget viktig strukturelement for Norge, og en
reduksjon/bortfail av denne kapasiteten vil kunne få store implikasjoner på samfunnet. NSM mener
derfor at å bruke sikkerhetsloven som hjemmel bør vurderes.
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