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• Lovens oppbygning

• Virksomheter

• Prosessen med GNF-virksomheter-objekter og infrastruktur

• Krav til beskyttelse

• Hva skjer frem mot, og i tiden etter, ikrafttredelse 1. jan 2019

• Hva betyr dette for offentlig sektor og det private?

Innhold



Virksomheter 
som råder over 

• informasjon

• informasjonssystemer

• objekter

• infrastruktur

eller driver aktivitet

«som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner»

Grunnleggende nasjonale funksjoner
funksjoner som er av en slik betydning at et bortfall av funksjonen vil få 

konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser

«Nasjonale sikkerhetsinteresser»
• suverenitet

• territoriell integritet

• demokratisk styreform

Inndelt i kategoriene:

a) de øvre statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet

b) forsvar, sikkerhet og beredskap

c) forholdet til andre stater og int. organisasjoner

d) økonomisk stabilitet og handlefrihet

e) samfunnets grunnleggende funksjonalitet og befolkningens 

grunnleggende sikkerhet

Formål

Virkeområde





Hvem omfattes av ny sikkerhetslov?

• Forvaltningsorgan 

• Leverandører i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser

• Virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon

• Virksomheter av avgjørende betydning for GNF (private)



• Departementene fatter vedtak overfor private virksomheter av avgjørende betydning

• Departementene skal holde oversikt over virksomheter av vesentlig betydning

• Hvor går skillet mellom vesentlig og avgjørende betydning? 

Virksomheter av betydning for GNF



• Prosessen videreført fra gjeldende sikkerhetslov

• Objektsikkerhet utvides til å også inkludere infrastruktur

• Iterativ prosess mellom departement og virksomheter

• Departementet fatter vedtak om utpeking og klassifisering av SVO/SVI 

basert på en helhetlig vurdering 

• Kritikaliteten til SVO/SVI er koblet til betydning for GNF

Prosess for utpeking og klassifisering av skjermingsverdige objekter 

og infrastruktur (SVO/SVI)
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Prosess for utpeking og klassifisering av skjermingsverdige 
objekter og infrastruktur (SVO/SVI)



Beskyttelse av SVO/SVI

• Forsvarlig sikkerhetsnivå for de ulike klassifiseringene

• Funksjonell tilnærming videreføres

• Tiltakskategoriene barriere, identifikasjon, deteksjon og reaksjon 

videreføres, men ikke lenger må-krav

• Adgangsklarering innføres 



• Departementene har startet arbeidet med å identifisere GNF i egne sektorer

• NSM arbeider med å utvikle nye og revidere eksisterende veiledere.

• Veileder til identifisering av GNF som retter seg mot departementene på vei

• Det utarbeides også veiledere i skadevurdering, risikovurdering og sikkerhetsstyring. 

• NSM vil gjennomføre kurs i identifisering av GNF for departementene i nov/des

Hva skjer frem til 1. januar 2019?



• Eksisterende utpekinger og klassifiseringer av objekt videreføres 

• Departementene må koble allerede utpekte SVO til identifiserte GNFer

• Departementene fortsetter prosessene med identifisering, utpeking og klassifisering

• Departementene skal oversende til NSM:

- Identifiserte GNF og virksomheter av vesentlig betydning

- Grunnlag for vedtak om virksomheters underleggelse av sikkerhetsloven

- Grunnlag for vedtak om klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur

Hva skjer etter 1. januar 2019?



• Objekter som er utpekt vil fortsatt være utpekt i ny lov

• Virksomheter omfattet av gjeldende lov vil også være omfattet av ny lov

• Virksomhetene som omfattes av loven skal forhåndsvarsles om vedtak

• Endring i krav om kombinasjon av tiltak

• Kravene til hva som er forsvarlig sikkerhetsnivå er tilnærmet like

• Funksjonelle krav kan oppnås gjennom sektorregelverk

Betydning for virksomheter i offentlig og det private



SPØRSMÅL?


