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Forsvarsbygg har ansvaret for 

å utvikle, bygge, vedlikeholde 

og drifte eiendom, bygg og anlegg 

slik at Forsvaret har det de trenger 

for å løse oppgavene sine på en 

effektiv måte. 

En jobb i eller for Forsvarsbygg 

kan gi deg tilgang til informasjon, 

objekter og infrastruktur som skal 

beskyttes etter krav i Lov om nasjonal 

sikkerhet (Sikkerhetsloven). 

For å få tilgang til skjermingsverdig 

informasjon, objekter eller infra-

struktur, må du som jobber i eller 

for Forsvarsbygg sikkerhetsklareres 

og autoriseres. I tillegg må du 

signere en taushetserklæring.

Sikkerhetsklarering

Å være sikkerhetsklarert betyr at din bakgrunn og 
skikkethet er vurdert av Forsvarets sikkerhetsavdeling 
(FSA). Du må fylle ut opplysninger om deg selv, og noen 
ganger dine nærmeste, i en personopplysningsblankett.

Som ledd i personkontrollen, kan Forsvarets sikkerhets-
avdeling innhente opplysninger fra for eksempel 
politiets registre, Skatteetatens registre, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret, Utlendingsdirektoratets registre 
og registre med gjeldsinformasjon eller kredittopplysninger. 
Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering legges det vekt 
på forhold som er relevante for å vurdere en persons 
pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med 
behandling av sikkerhetsgradert informasjon.

En sikkerhetsklarering gis normalt for fem år av gangen 
og nivåene er delt inn i KONFIDENSIELT, HEMMELIG og 
STRENGT HEMMELIG. I tillegg kan du også klareres for 
tilgang til NATO-gradert informasjon. Tjenestlig behov 
styrer hvilket nivå du må klareres til.

Autorisasjon

Selv om du har en sikkerhetsklarering, må du også 
autoriseres for den skjermingsverdige informasjonen, 
objektet eller infrastrukturen du får tilgang til.

Autorisasjon er en avgjørelse om en person faktisk kan gis 
tilgang, og om leder har den nødvendige tilliten til at den 
ansatte vil følge de fastsatte reglene. Sikkerhetsmessig 
skikkethet er en avgjørelse om en person kan autoriseres 
– i tillegg til kunnskap og kompetanse om lov, forskrifter, 
instruks og lokalt regelverk som angår forebyggende 
sikkerhet. Autorisasjonens varighet gjelder så lenge 
behovet er til stede. Autorisasjonen kan også fratas hvis 
du ikke lenger har tillit hos din autorisasjonsansvarlige.



Autorisasjonssamtalen

Normalt gjennomføres en autorisasjonssamtale som 
en individuell og formell samtale. God og nødvendig 
sikkerhetsopplæring blir gitt før en autorisasjonssamtale 
blir gjennomført med den som har autorisasjons-
myndighet. I Forsvarsbygg er dette normalt nærmeste 
leder. Kontroll av identitet i tillegg til gjennomgang 
og signering av taushetserklæring er en viktig del av 
innledningen til samtalen.

Temaer som kan tas opp underveis i samtalen kan være:
 z Sikkerhetstrussel- og risiko
 z Sentrale og lokale sikkerhetsbestemmelser
 z Tilknytning til andre stater
 z Forhold til rusmidler
 z Straffbare forhold/kontakt med  

politi- og påtalemyndighet
 z Vanskelig økonomi
 z Endringer i familiære forhold
 z Personer som står deg nært
 z Spesielle forhold tillagt stillingen

Ærlighet og åpenhet er viktig i arbeidet med forebyggende 
sikkerhet og er grunnleggende forutsetninger under  
en autorisasjonssamtale. Samtalen skal dokumenteres 
skriftlig av den autorisasjonsansvarlige.

Dine plikter som sikkerhetsklarert og autorisert
Som autorisert og sikkerhetsklarert, har du en løpende 
varslingsplikt om saker eller endringer som kan ha 
betydningfor din sikkerhetsmessige skikkethet. Det kan 
oppleves som ubehagelig, men det er en plikt du har. 
Unnlatelse av denne plikten kan få store konsekvenser. 
Både for din egen autorisasjon og sikkerhetsklarering, 
men også for Forsvarsbyggs evne til å forebygge 
sikkerhetstruende hendelser og beskyttelse av rikets 
sikkerhet.

Det er viktig at 
du informerer din 
nærmeste leder 
hvis livssituasjonen 
din endrer seg

Slike endringer kan være:
 Æ Etablering av samboerskap, ekteskap/partnerskap
 Æ Negativ kontakt med politi/påtalemyndighet
 Æ Situasjoner som kan eller har ført til at man utsettes 

for press
 Æ Sykdom eller medisinering av sykdom som kan svekke 

handlings- og konsentrasjonsevne 
 Æ Brudd på sikkerhetsbestemmelser, kompromittering 

av sikkerhetsgradert informasjon
 Æ Problematisk forhold til alkohol/andre rusmidler
 Æ Økonomiske problemer
 Æ Forbindelser til utenlandske stater
 Æ Kontakt med andre som kan tenkes å drive spionasje, 

sabotasje, terror eller andre ulovlige formål



Mer informasjon om 

sikkerhetsklarering 

og autorisasjon


www.nsm.no

Har du andre spørsmål rundt temaet, ta kontakt med 
sentral anmodende myndighet i Forsvarsbygg på e-post 
sentral.anmodende.myndighet@forsvarsbygg.no
eller på telefon 468 68 700 (tast 7)

FORSVARSBYGG


