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EOS-utvalgets årsmelding for 2016 overlevert til Stortinget 
 
EOS-utvalgets leder overleverte i dag utvalgets årsmelding for 2016 til Stortinget. 
Meldingen ble overlevert til stortingspresident Olemic Thommessen. 
 
Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom 
advokat-klient og lege-pasient. Utvalgets søk i PSTs system viste at PST oppbevarte 38 samtaler 
som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler. Utvalget uttalte 
at tjenesten skulle ha tilintetgjort disse samtalene “snarest mulig” etter kravet i 
straffeprosessloven § 216g bokstav b, og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt 
oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon.  
 
Utvalget har i 2016 uttalt kritikk mot NSMs behandling av klareringssaker. Utvalget har bedt 
Stortinget vurdere om det bør ytes erstatning til enkeltpersoner som følge av feil 
klareringsmyndigheten har begått. En tilsvarende regel gjelder i dag for Sivilombudsmannen. 
Utvalget stiller spørsmål ved om det er en begrunnet ulikhet at det ikke finnes en slik mulighet for 
EOS-utvalget.  
 
Utvalget er stadig opptatt av saksbehandlingstid i klareringssaker. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for klagesaker i NSM ble i 2016 redusert fra 320 dager til 82 dager. Selv om 
iverksatte tiltak har ført til redusert saksbehandlingstid, mener utvalget at denne fortsatt bør 
reduseres. Klareringsavgjørelser er ofte av avgjørende betydning for en persons livssituasjon og 
videre yrkeskarriere. 
 
Utvalget har i 2016 kritisert Forsvarets sikkerhetsavdelings (FSA) behandling av opplysninger om 
journalister i FSAs datanettverk. Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll 
er satt til å verne. Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarende opplysninger i FSA igjen.  
 
Evalueringen av EOS-utvalgets 20-årige virksomhet ble ferdigstilt i 2016 og konkluderte med at 
EOS-utvalgets kontroll har fungert godt etter sin intensjon.  
 
Årsmeldingen for 2016 er tilgjengelig på EOS-utvalgets nettsider, www.eos-utvalget.no. 
 
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalgets 
hovedformål er å påse at det ikke øves urett mot noen og at menneskerettighetene respekteres. 
Utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av Stortinget, men avgir hvert år en ugradert melding til 
Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. I tillegg avgir utvalget ugraderte særskilte 
meldinger ved behov. 
 
For mer informasjon: 
Kontakt sekretariatet på telefon 23 31 09 30 for formidling av kontakt med utvalgsleder Eldbjørg 
Løwer. 

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

