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Pressemelding: EOS-utvalgets årsmelding for 2017 
I dag har EOS-utvalget levert årsmeldingen for 2017 til stortingspresident Tone 
Wilhelmsen Trøen som tok imot meldingen på vegne av Stortinget. 
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget 
arbeider uavhengig av Stortinget, men leverer hvert år en ugradert melding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. I tillegg avgir utvalget særskilte meldinger ved behov.  
 Kontrollen med PST: 
Ved to tilfeller har PST brukt skjulte tvangsmidler lenger enn de hadde lov til. Tjenesten 
orienterte selv om ett avvik der skjult kameraovervåking hadde pågått i nesten en måned 
lenger enn retten hadde godkjent. Feilen må karakteriseres som alvorlig, og utvalget vil holde 
seg orientert om oppfølgingen av avviket. I et annet tilfelle koblet PST 
kommunikasjonskontrollen ned to dager etter at det ikke lenger var grunnlag for å drive 
kommunikasjonskontroll. 12 telefonsamtaler ble avlyttet etter dette. Det er uheldig. 
EOS-utvalget har vært med på et internasjonalt samarbeid med andre lands kontrollorganer 
om informasjonsutveksling om fremmedkrigere. Dette arbeidet er vanskeliggjort fordi 
informasjon som ligger åpent på nettet flere steder, og som tidligere har vært publisert på 
PSTs nettsider, nå er taushetsbelagt informasjon. Dette har skapt problemer for arbeidet 
med samarbeidsprosjektet. 
PST har fortsatt problemer med å slette personopplysninger fra enkelte deler av 
datasystemet sitt. Utvalget forventer at tjenesten snart finner en løsning, og utvalget vil følge 
dette opp i 2018. 
Kontrollen med NSM: 
I en sak om klage etter avslag på sikkerhetsklarering konkluderte utvalget med at 
klareringsmyndigheten og NSM «på en klar og sterkt kritikkverdig måte har krenket 
klagerens rettigheter». Klageren ble nektet sikkerhetsklarering både i første instans og av 
klageinstansen NSM. Men klageren skulle ikke vært utsatt for en prosess med 
sikkerhetsklarering, da det ikke var et reelt behov for det. 
 Kontrollen med E-tjenesten: 
Utvalget fikk melding om tre avvik fra E-tjenestens tekniske innsamling. Et av avvikene gjaldt 
innhenting av tre samtaler fra en person bosatt i Norge. Årsaken var ifølge E-tjenesten en 
saksbehandlingsfeil. Utvalget vil følge opp saken overfor tjenesten i 2018. 
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Kontroll med annen EOS-tjeneste: 
Statsministerens kontor fikk kritikk av utvalget for saksbehandlingsfeil og manglende skriftlig 
dokumentasjon i forbindelse med behandlingen av en klareringssak. 
Styrking av teknologisk kompetanse 
Den raske teknologiske utviklingen innebærer at både trusselbildet og EOS-tjenestenes 
metoder endrer seg. Med bakgrunn i dette har utvalget i 2017 besluttet å etablere en 
teknologisk enhet i sekretariatet for å styrke den teknologiske kompetansen og kapasiteten i 
utvalget. Målet er at den skal bestå av fem personer i løpet av 2019. 
Årsmeldingen for 2017 ligger nå på EOS-utvalgets nettsider – www.eos-utvalget.no 
For ønske om intervju: Ring eller send sms til informasjonsrådgiver Arild Færaas på  
951 54 991 for kontakt med utvalgsleder Eldbjørg Løwer. Hun er tilgjengelig fra cirka klokka 
15. 
 
I morgen vil årsmeldingen bli presentert og debattert på EOS-utvalgets årskonferanse 
på Litteraturhuset klokka 9. 
 


