25. mars 2010

Pressemelding

EOS-utvalgets årsmelding til Stortinget
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOSutvalget) leverer torsdag 25. mars 2010 sin årsmelding for 2009 til Stortinget.
Meldingen ble overlevert til stortingspresident Dag Terje Andersen.
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkingsog sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse
av nasjonale sikkerhetsinteresser. Disse oppgavene er i dag hovedsakelig lagt til de såkalte
EOS-tjenestene: Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST),
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).
Utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av Stortinget, men avgir hvert år en melding til
Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.
Konstruktiv kontrollvirksomhet
- Med noen viktige unntak har EOS-tjenestenes hatt en konstruktiv kontakt med utvalget i
forbindelse med kontrollvirksomheten i 2009, sier EOS-utvalgets leder Helga Hernes.
Erfaringene fra virksomheten har også i 2009 vist at utvalgets kontroll bidrar til å sikre
enkeltindividets rettssikkerhet. Videre er utvalgets virksomhet viktig for å skape tillit til at
tjenestene opererer innenfor sitt rettslige rammeverk.
Kritikk mot metodebruken i Forsvarets sikkerhetstjeneste
Utvalgets kontroll med Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) avdekket blant annet at
tjenesten hadde iverksatt inngripende metodebruk og behandlet sensitiv personinformasjon
uten å vurdere hjemmelsgrunnlaget for dette på forhånd. Etter utvalgets oppfatning viste
saken at FOST synes å ha hatt en uklar rolleforståelse når det gjelder hvilke saker tjenesten
kan undersøke og hvilke tiltak som kan settes i verk for å hente inn informasjon. Manglende
dokumentasjon på de vurderingene som var gjort i saken, vanskeliggjorde også utvalgets
kontroll med tjenesten.
- Av hensyn til enkeltindividers rettssikkerhet er det svært viktig at EOS-tjenestene har et
bevisst forhold til de rettslige rammene for sin virksomhet, sier Hernes. Hun legger til at
utvalget i 2010 særlig vil følge opp at FOST holder sin virksomhet innenfor de rammene som
Forsvarsdepartementet vil oppstille i ny instruks for sikkerhetstjenesten i Forsvaret.
Årsmeldingen i sin helhet og en forkortet utgave av den er fra kl. 1015 i dag
tilgjengelig på EOS-utvalgets nettsider www.eos-utvalget.no.
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