
 
 

 
Pressemelding 

EOS-utvalgets årsmelding til Stortinget 
 
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings
leverte torsdag 31. mars sin årsmelding for 20
stortingspresident Dag Terje Andersen. 
 
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter 
nasjonale sikkerhetsinteresser. De mest sentrale er
sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(FSA).  
 
Utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av Stortinget, men avgir hvert år en melding til Stortinget om 
sin virksomhet i det foregående året
 
Erfaringene fra utvalgets virksomhet har også i 2010 vist at kontrollen bidrar til å sikre 
enkeltindividets rettssikkerhet – 
rammeverk. Generelt har EOS-tjenestene vist god forståelse for utvalgets kontroll.
 
Utvalget har i 2010 måttet rette særlig oppmerksomhet mot PST.
 
Utvalget fører blant annet tett og regelmessig kontro
enkeltpersoner er i tråd med regelverket
blant annet at omtrent 40 personer 
være i strid med forbudet mot registrering 
eller politiske overbevisning. Flesteparten av de øvrige slettingene har sin bakgrunn i utvalgets 
kontroll av at ingen registreringer skal 
 
Utvalget har i flere år vært opptatt av 
enkeltpersoner om å få innsyn i tjenestens arkiver og registre. 
Justis- og politidepartementet om 
medfører i praksis at enkeltpersoner ikke får innsyn i om det finnes opplysninger om dem i PSTs 
arkiver og registre – uavhengig og hvo
 
Årsmeldingen for 2010 og en forkortet utgave av 
www.eos-utvalget.no.  
 
For mer informasjon:  
Helga Hernes, utvalgsleder, tlf. 99

 

s årsmelding til Stortinget  

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS
. mars sin årsmelding for 2010 til Stortinget. Meldingen ble overlevert til 
Dag Terje Andersen.  

utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse av 

De mest sentrale er Etterretningstjenesten (E-tjenesten),
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhets

uavhengig av Stortinget, men avgir hvert år en melding til Stortinget om 
i det foregående året.  

Erfaringene fra utvalgets virksomhet har også i 2010 vist at kontrollen bidrar til å sikre 
 og til å skape tillit til at tjenestene opererer innenfor sitt rettslige 

tjenestene vist god forståelse for utvalgets kontroll.

Utvalget har i 2010 måttet rette særlig oppmerksomhet mot PST. 

tett og regelmessig kontroll med om PSTs behandling av opplysninger om 
er i tråd med regelverket. Resultatet av utvalgets kontroll på dette punktet i 2010

personer er blitt slettet fra PSTs arbeidsregister. Av disse 
med forbudet mot registrering av personer kun på bakgrunn vedkommendes religiøse 

Flesteparten av de øvrige slettingene har sin bakgrunn i utvalgets 
registreringer skal oppbevares lenger enn nødvendig. 

år vært opptatt av reglene som gjelder hvordan PST behandler
innsyn i tjenestens arkiver og registre. I 2010 har utvalget særlig tatt opp

om innsyn i eldre opplysninger bør lovreguleres. Dagens regelverk 
medfører i praksis at enkeltpersoner ikke får innsyn i om det finnes opplysninger om dem i PSTs 

uavhengig og hvor gamle eventuelle opplysninger er. 

n forkortet utgave av meldingen er tilgjengelig på EOS
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og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 
til Stortinget. Meldingen ble overlevert til 

, overvåkings- og 
til beskyttelse av 

tjenesten), Politiets 
(NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling 

uavhengig av Stortinget, men avgir hvert år en melding til Stortinget om 

Erfaringene fra utvalgets virksomhet har også i 2010 vist at kontrollen bidrar til å sikre 
lit til at tjenestene opererer innenfor sitt rettslige 

tjenestene vist god forståelse for utvalgets kontroll. 

PSTs behandling av opplysninger om 
på dette punktet i 2010 er 

Av disse ble 15 funnet å 
kun på bakgrunn vedkommendes religiøse 

Flesteparten av de øvrige slettingene har sin bakgrunn i utvalgets 

reglene som gjelder hvordan PST behandler begjæringer fra 
I 2010 har utvalget særlig tatt opp med 

innsyn i eldre opplysninger bør lovreguleres. Dagens regelverk 
medfører i praksis at enkeltpersoner ikke får innsyn i om det finnes opplysninger om dem i PSTs 

er tilgjengelig på EOS-utvalgets nettsider 

http://www.eos-utvalget.no/

