
Vedlegg 3  
Administrativt vedlegg til HA/TA 

 

 
Sikkerhetsveiledning 
1. Generelle rutiner for klareringsprosessen 
Det må etableres gode rutiner og en fastsatt organisasjon som ivaretar klareringsprosessen, og den 
daglige sikkerhetsmessige ledelsen av tillitsvalgte og ansatte i sekretariatene. Klareringsprosessen 
kan overordnet beskrives slik; 

1. Klareringsbehovet er hjemlet i FPVS sitt grunnlagsdokument for sikkerhet (GDS). For 
personell ute i permisjon skal opprinnelig klarering vedlikeholdes.  

2. Den som skal klareres (omspurte) fyller ut personopplysningsblanketten. 
3. Anmodende myndighet (AM) fremsender personopplysningsblanketten til 

klareringsmyndigheten (FSA). 
4. Klareringsmyndigheten vurderer sikkerhetsmessig skikkethet og gjør vedtak om klarering/ikke 

klarering. 

2. Klarering og autorisasjon av tillitsvalgte med tilknytning til tjenestested i 
Forsvaret 
Forsvaret har et antall hjemler som fastlønte tillitsvalgte iht. Hovedavtalen i staten § 38.3. Disse kan 
anvendes på sentralt nivå eller til å bekle verv som HTV, og har helt eller delvis tjenestefri fra sin 
stilling for å dekke vervet som tillitsvalgt. De fleste av dem har derfor tilknytning til en tjenestestilling i 
Forsvaret.  Andre tillitsvalgte som har tilknytning til en tjenestestilling i Forsvaret, er HTVer og ATVer 
som ikke er på lønnet permisjon fra Forsvaret. 

Klarering og autorisasjon for disse skal foretas i linjen, som for alt annet tjenestegjørende personell. 
Dette innebærer at det er linjeleder (i linjen) som står som anmodende myndighet for 
sikkerhetsklarering og forestår autorisasjon. Koordineringsansvarlig i FPVS (FPVS/PLA) skal føre 
oversikt over sikkerhetsstatusen til dette personellet. 

3. Klarering og autorisasjon av tillitsvalgte og sekretariatsansatte uten 
tilknytning til tjenestested i Forsvaret 
Klarering og autorisasjon for tillitsvalgte som ikke har tilknytning til noen tjenestestilling samt andre 
sekretariatsansatte, skal følge nedenstående rutiner.  

Alt personell i sekretariatene må ha autorisasjon til minst BEGRENSET/NATO RESTRECTED 
BEGRENSET, da dette kreves for tilgang til FIS/Basis BEGRENSET. Sikkerhetsansvarlig i det enkelte 
sekretariat har adgang til å autorisere eget personell til BEGRENSET/NATO RESTRECTED 
BEGRENSET nivå. Dette krever heller ingen forutgående sikkerhetsklarering. For personell som har 
dobbelt/annet statsborgerskap, må det imidlertid søkes om tillatelse til å autorisere for 
BEGRENSET/NATO RESTRECTED BEGRENSET hos klareringsmyndigheten (FSA). Det samme 
gjelder for personell som har blitt gitt avgjørelsen Ingen klarering (IK). 

Hva angår klareringsbehov klarering for KONFIDENSIELT og HEMMELIG nivå, skal dette ivaretas av 
sikkerhetskoordinator i FPVS PLA. Sikkerhetskoordinator i FPVS (FPVS/PLA) står som anmodende 
myndighet og er den som skal fremsende personopplysningsblanketten til FSA.   

Autorisasjon til HEMMELIG og KONFIDENSIELT forestås av informasjonseier eller den som er 
ansvarlig for å dele den sikkerhetsgraderte informasjon, møteleder tilsv.  
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4. Sikkerhetsansvarlig funksjon i sekretariatene 
Alle sekretariater skal ha en sikkerhetsansvarlig. Følgende punkter innarbeides i funksjonens instruks; 

• Sikkerhetsansvarlig skal være klarert og autorisert for HEMMELIG/NATO RESTRECTED. 
Autorisasjonsansvarlig er sikkerhetsleder sikkerhetskoordinator i FPVS. 

• Sikkerhetsansvarlig skal føre oversikt over sikkerhetsstatusen til alt personell i sekretariatet og 
skal anmode om re-klarering av personellet til FPVS (FPVS/PLA) 6 måneder i forkant før 
klareringen går ut.   

• Sikkerhetsansvarlig har myndighet til å autorisere eget personell til BEGRENSET/NATO 
RESTRECTED BEGRENSET, med mindre det foreligger forhold som tilsier at det må søkes 
klareringsmyndigheten om tillatelse til å autorisere for BEGRENSET/NATO RESTRECTED 
BEGRENSET, jf pkt 3 over. 

• Sikkerhetsansvarlig skal eventuelt ta opp klareringsbehov med sikkerhetskoordinator i  FPVS PLA 
FPVS, som anmoder om sikkerhetsklarering. 

• Sikkerhetsansvarlig skal påse at organisasjonens FIS/Basis BEGRENSET installasjon er 
sikkerhetsmessig godkjent. 

• Sikkerhetsansvarlig skal påse at alt personell som har tilgang til FIS/Basis BEGRENSET er 
autorisert for BEGRENSET/NATO RESTRECTED BEGRENSET. 

5. Sikkerhetskoordinator i FPVS 
Sikkerhetskoordinator skal føre oversikt over sikkerhetsmessig status til nedenstående grupper 
tillitsvalgte og sekretariats ansatte.  

• Fastlønte tillitsvalgte som har tilknytning til et tjenestested i Forsvaret. 
• Tillitsvalgte på permisjon uten lønn fra Forsvaret. 
 

Med sikkerhetsmessig status menes i denne sammenheng oversikt over sikkerhetsklarering, 
eventuelt utløp av denne og behov for reklarering. Samme oversikt skal føres for sikkerhetsmessig 
autorisasjon. 

Autorisasjonsansvarlig, dvs. den som avgjør klareringsbehovet jf. forskrift om personellsikkerhet  
§ 2-1. Sikkerhetskoordinator i FPVS (FPVS/PLA) og sikkerhetsleder i FPVS (sikkerhetsansvarlig) er 
særskilt utpekt personell godkjent av DIF sjef FPVS for håndtering av personellsikkerhetssaker. Egen 
liste over særskilt utpekt personell skal være underskrevet av DIF sjef FPVS og skal videre sendes til 
FSA. Sikkerhetskoordinator FPVS (FPVS/PLA) er anmodende myndighet i forbindelse med 
fremsending av personopplysningsblanketter sikkerhetsklarering for dette personellet. 

FSA skal i klareringsprosessen forholde seg til sikkerhetskoordinator i FPVS (FPVS/PLA). 

Autorisasjon utover BEGRENSET/NATO RESTRECTED BEGRENSET skal ivaretas av 
informasjonseier eller den som ønsker å dele informasjonen, møteleder etc. også ivaretas av 
sikkerhetskoordinator. 

6. Sikkerhetsmessig godkjenning av FIS/Basis Begrenset installasjon 
Sikkerhetsansvarlig i organisasjonenes sekretariater er ansvarlig for at sekretariatets FIS/Basis 
Begrenset-installasjon er sikkerhetsmessig godkjent. Godkjenningen skal følge de samme prosedyrer 
som gjelder for alle andre FIS/Basis installasjoner i Forsvaret. 
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