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FORORD

Dette notatet er blitt til etter en henvendelse Era 
S år ba rh e t u t v a l g e t . Oppgaven har vært å drøfte sletting av 
informasjon for å minske samfunnets sårbarhet i krigs- og 
krisesituasjoner. Utvalget understreket spesielt at de ikke 
ønsket refererende materiale, men et kreativt arbeide.

Rapporten "Stans av edb-tjenester i krigs- og 
krisesituasjoner" er et forsøk på et mest mulig selvstendig 
og iderikt bidrag til denne delen av diskusjonen om edb og 
samfunnets sårbarhet. Oppgaven er utført som et rent 
s k r i v eb or ds ar be id e, uten at jeg har hatt tilgang til eller 
gjort bruk av andres materiale. Arbeidet er utført i 
perioden 15/4 til 15/6 1984 som en del av Institutt for 
rettsinformatikks forskningsprogram NORIS.
Enkelte mindre endringer er imidlertid gjort i tilknytning 
til p u b l i s e r i n g e n .

De fleste deler av framstillingen er diskutert på møter i en 
referansegruppe bestående av konsulent Amund Eriksen, oberst 
Oddvar H. Lien, proffessor Knut S. Selmer og sjefskonsulent 
Helga M. Strømme. Jeg takker alle for interessante 
diskusjoner og et godt samarbeide.

Oslo 1/4 1986 

Dag Wiese Schartum
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KAPITTEL 1 INNLEDNING

1.1. Fra trykt materiale til edb

Erfaringer fra 2 .verdenskrig kan si noe om hvor viktig det kan 

være å hindre at en fiende får tilgang til visse typer 

informasjon. - I 1944 ble mobilisering av tre årsklasser til 

østfronten forhindret, bl.a. ved aksjoner mot Arbeidstjenestens 

arkiver. Registre over flyktninger i Norge ble ved krigens 

begynnelse flyttet og gjemt. Dermed ble trolig arrestasjoner og 

overgrep overfor denne gruppen forsinket. Slike erfaringer er 

nyttige fordi de kan få oss til å spørre om ikke ødeleggelse av 

visse typer informasjon er viktig i krigs- og krisesituasjoner 

også idag. Erfaringene bør likevel ikke virke bestemmende på 

hvordan vi vurderer betydningen av lignende tiltak i en fremtidig 

situasjon. - Til det har verden endret seg for meget.

Det er spesielt en stadig akselererende overgang fra papir- til 

edb-medier som stiller problemene rundt ødeleggelse av sensitiv 

informasjon i et nytt lys. Det viktigste i denne sammenheng er 

ikke de nye praktiske problemene vedrørende hvordan sletting m.m. 

rent teknisk skal skje. Viktigere er det at data-revolusjonen 

langt på vei har endret informasjonens betydning i samfunnet. 

Informasjonsformidling kan hevdes å ha blitt en langt viktigere 

ledd i samfunnsstyringen enn tidligere. Dermed har også 

informasjonsformidlingens forsvarsmessig betydning økt. Jeg skal 

i stikkords form nevne noen forhold som kan sannsynliggjøre en 

slik påstand.

For det første gjør informasjonsteknologien at 

informasjonsvolumet øker. Dette innebærer bl.a. at alle 

samfunnsforhold og samfunnsprosesser er langt bedre dokumentert 

enn tidligere. Dernest har mye av den innsamlede informasjonen 

blitt langt lettere tilgjengelig. Dels skyldes dette den 

mobilitet som er gjort mulig ved bruk av dataover fø ri ng sn et t, 

dels stadig bedre muligheter for søking og gjenfinning av ønsket 

informasjon. Det er også viktig å nevne muligheten for mere
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intensiv bruk av informasjonsmateriale, bl.a. ved samkjøring av 

registre.

I tillegg til økende bruk av edb ved informasjonsformidling 

mellom mennesker, har også forholdet menneske - maskin blitt 

stadig mere edb-avhengig . I produksjonslivet er det således 

edb-tjenester og ikke mennesker som står for stadig mere av den 

direkte maskinstyringen av produksjonsprosessene.

Samlet sett gjør disse forholdene at forvaltning og 

produksjonsliv i vesentlig grad er avhengig av ulike 

e d b -t je ne st er . I fredlige forhold kan dette være et gode fordi 

elektronisk databehandling kan brukes på en måte som er til 

nasjonens og befolkningens beste. Under fientlig kontroll kan de 

samme edb-tjenester derimot brukes som et effektivt fiendtlig 

maktmiddel. Det blir da viktig å sørge for at 

informasjonenformidling ved hjelp av edb bare skal være et 

instrument for lovlig og forfatningsmessig virksomhet. Derfor 

blir det nødvendig å finne fram til rutiner som kan hindre at en 

fiende bruker norske edb-tjenester for å fremme fiendlige mål.

Fra en annen synsvinkel kan en si at edb flytter 

oppmerksomheten fra menneske til maskin. Maskinen blir i mange 

sammenhenger en viktigere kunnskapsformidler enn mennesket. For å 

kontrollere informasjonen i et samfunn blir det like viktig å 

kontrollere maskiner og programvarer som mennesker. Med bøker og 

papir som medie er mennesket viktig for gjenfinning. Det blir da 

også viktig å ha kontroll over personer for å få tilgang til 

informasjon. Med edb som medie er maskinen og programvarene de 

sentrale elementer i tilgang, gjenfinningen og bearbeiding av 

informasjonen. -Dersom en har kontroll over disse hjelpemidlene 

for informasjonsbehandling har en også kontroll over 

informasjonen.

En grunntanke i arbeidet rundt edb og samfunnets sårbarhet er 

at innføring av datateknikk gjør mange viktige samfunnsfunksjoner 

avhengig av at datatjenestene fungerer. I tider med fred innen 

Norges grenser blir det da viktig å sørge for at disse tjenestene 

sikres på best mulia måte.
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På samme måte som lovlige norske myndigheter er avhengig av edb 

vil imidlertid også en fiende i stor grad ha bruk for norske 

e db -t j e n e s t e r . Dels vil han ha nytte av slik bruk ved 

forberedelsen og gjennomføringen til fiendtlige handlinger. Dels 

vil en rekke edb-tjeneste r være nødvendige for å få et okkupert 

Norge til å fungere etter at makten er tatt. Slik sett blir 

edb-tjenestene en sentral faktor også for befesting av 

urettmessig makt. Dersom oppgaven er å hindre fremmed kontroll 

over Norge blir det viktig å spørre: På hvilken måte kan vi

hindre at norske edb-1jeneste r blir brukt til fiendtlige formål ?

De forholdene jeg her har nevnt gjør det enda viktigere enn 

tidliger å utarbeide planer for å hindre at en fiende får kontroll 

over viktig informasjon. Selv om ødeleggelse av trykt materiale 

også vil være en nødvendig del av beredskapen, er plan for 

sletting m.m. av sensitive edb-registre antagelig et langt mere 

betydningsfult vern.

1.2. Språkbruk

I prosjektnotatet og annet bakgrunnsmateriale er "sletting" 

brukt som betegnelse på det virkemiddel en tenker å bruke for å 

hindre at en fiende får tilgang til sensitive data som er lagret 

på edb. Sletting er etter mitt syn bare ett av flere mulige 

virkemidler (se 4.2. og 4.3.). Dessuten har ikke ordet noe 

presist innhold fordi det bare kan oppfattes som en 

samlebetegnelse for flere ulike teknikker som også kan ha andre 

viktige elementer i seg. I 4.2. har jeg definert hva jeg legger i 

ordet " sl etting".

Jeg mener det ville være ønskelig å finne fram til en 

samlebetegnelse for alle framgangsmåter som kan være aktuelle for 

å hindre at en fiende får tilgang til informasjon lagret på 

edb-medier. I mangel av noe bedre mener jeg funksjonsstans er et 

ord som kan brukes som en slik samlebetegnelse. Ordet peker på 

det helt sentrale i denne sammenhengen, - nemlig at 

informasjonsformidlingen ved hjelp av edb opphører. Sletting,
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flytting, kryptering, m.m. er bare eksempler på måter å forhindre 

at informasjonsformidling skal skje. "Funksjonsstans" av 

edb-tjenester er egnet til å peke på dette forholdet. Ordet sier 

ingen ting om varigheten av stansen. Det blir derfor brukt som en 

fellesbetegnelse på alt fra kortvarig til varig stans av 

informasjonsformidling. I det følgende vil jeg bruke denne 

fellesbetegnelsen. Jeg vil dessuten forsøksvis foreta en 

fellesbehandling av virkemidlene så langt dette er mulig.

I framstillingen bruker jeg ordet "edb-tjenester" som 

fellesbetegnelse på de innretninger som skal omfattes av 

f u nk sj on ss ta ns . Ordet er valgt fordi det har et helt generelt 

innhold. Det kan derfor omfattes til å gjelde all bruk av 

edb-hjelpemidler av betydning, fra prosess-styrt industri til 

rene informasjons-tjenester.

Flere steder i bakgrunnsmaterialet for dette arbeidet er det 

brukt betegnelsen "sårbar informasjon". Uttrykket egner seg etter 

min mening ikke som betegnelse på den informasjon en av 

forsvarsmessige grunner ikke ønsker at en fiende skal få hånd om. 

Det er ikke edb-registrene som er utsatte eller sårbare i denne 

sammenheng slik de er det i fredstid. Poenget er at innholdet i 

registrene kan være til hjelp og nytte for en fiende. Dette kan 

igjen virke inn på samfunnets sårbarhet, - eller rettere sagt; 

samfunnets mulighet til å forsvare seg i en krigs- eller 

krisesituasjon. Informasjon som er av en slik karakter at den i 

krigs- og krisesituasjoner kan tjene som redskap for fiendlige 

handlinger vil jeg kalle "fiendenyttig informasjon".

1.3. Ramme for hvilke situasjoner drøftelsen skal omfatte

De fleste av de situasjoner der sårbarhetstiltak er aktuelle 

forutsetter at norske myndigheter fremdeles har fysisk kontroll 

over e db-tjenestene. Diskusjonen gjelder for det første hvordan 

en kan sikre seg mot angrep rettet mot edb-anlegg og derved sikre 

fortsatt kontroll. Dessuten drøfter en hvordan driften av viktige 

edb-tjenester kan fortsette til tross for ulike typer hindringer.
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Funksjonsstans av edb-registre i krigs- og krisesituasjoner 

forutsetter at norske myndigheter har mistet kontrollen eller med 

stor sikkerhet vil komme til å miste kontrollen over registrene. 

Sletting, flytting m.v. blir da et slags "siste skanse-ti 1 tak".

- Fordi man forutsetter fiendlig kontroll ønsker man å hindre at 

edb-systemet fortsatt skal fungere. Målet er å stanse bruken mens 

andre sårbarhetstiltak har som siktemål å sikre denne.

Sletting, flytting og kryptering av edb-registre er sammen med 

enkelte andre metoder egnede virkemidler i en lang rekke 

situasjoner. For det første vil det i krigssituasjoner være av 

vesentlig betydning at visse typer informasjon ikke blir gjort 

tilgjengelig for fienden. Med krigssituasjoner mener jeg her alt 

fra begrensede lyn-aksjoner mot norsk territorium til mere 

omfattende krigføring, eventuelt med okkupasjon som resultat.

Også begrensede terroraksjoner mot norsk forvaltningsorgan eller 

privat bedrift kan gjøre det aktuelt å sette iverk slettingstiltak

e.l. Særlig gjelder dette når det er grunn til å tro at hensikten 

med aksjonen er å tilegne seg informasjon på ulovlig vis.

De situasjoner jeg tenker meg kan altså være av vidt 

forskjellig karakter. Felles for dem at det rettes et angrep mot 

en eller flere norske e db -tjenester. Når mange eksempler i 

rapporten er hentet fra de mest omfattende angrepene, er det ikke 

fordi jeg ønsker å fokusere spesielt på disse. Det er likevel 

krig og hel eller delvis okkupasjon som reiser de viktigste og 

vanskeligste spørsmålene i f un ksjonsstans-sammenheng.



-6-

KAPITTEL 2 FIENDENYTTIGE OPPLYSNINGER

Det er ikke mulig for meg å gi noen uttømmende liste over 

tjenester som må anses å være fiendenyttige og som derfor bør 

omfattes av en funksjonsstans. For det første er et slikt arbeide 

meget tidkrevende. Dernest er det nødvendig med en rekke 

vanskelige vurderinger av militær og politisk art. Jeg er derfor 

heller ikke kompetent til å foreta en slik opplisting.

Formålet med iverksettelse av funksjonsstans av edb-tjenester 

må være å hindre at en fiende får tilgang til informasjon som kan 

brukes for å ta eller befeste fiendlig makt. Slik informasjon har 

jeg kalt fiendenyttig. Nedenfor har jeg gjort et forsøk på å 

klassifisere ulike typer informasjon som p.g.a. sitt innhold og 

mulige bruk kan tjene fiendtlige handlinger. Jeg går ut ifra 

følgende 6 kategorier:

1) Opplysninger om rikets forsvar / rent militær informasjon

Denne første gruppen inneholder forsvarets ulike registre med 

opplysninger om materiell, personell, strategier, analyser, m.m. 

Også de politiske myndigheters informasjon om slike forhold bør 

høre med i denne gruppen.

2) Edb-tjenester som styrer krigsviktig produksjon

Stadig mere industriproduksjon styres av edb. Kategori 2 

omfatter edb-tjenester som styrer industriproduksjon en av 

forsvarsmessige grunner ikke ønsker skal fortsette under fiendlig 

kontroll. Som eksempler på slik produksjon kan nevnes våpen- og 

ammunisjonsproduksjon (f.eks. Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss 

A munisjonsfabrikker). Dessuten vil edb-tjenester som styrer 

produksjon av visse metaller høre med under denne gruppen (eks.
Chil s1nr.U)„. C--------1-------------------' ............... • •
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konti ne nt al sok k ele n , raffenerivirksomheten på land og deler av 

elekt r i si te ts fo rskyningen.

3) Individregistre

I denne sammenhengen bruker jeg "individregister" som en 

betegnelse på edb-registre med opplysninger om enkeltpersoners 

private forhold. Individregistrene gir oversikt over personer 

som det kan være nyttig for en fiende å ha kontroll over. 

Individregister er forskjellig fra Personregisterlovens 

"personregister". Etter vanlig språkbruk ville kjøretøyregiste ret 

være et "personregister". Sett fra et sårbarhetsperspektiv er det 

imidlertid kjøretøyet som står sentralt i et slikt register og 

ikke personen. Derfor klassifiserer jeg ikke slike registre som 

individregister. Som typiske eksempler på individregistre kan jeg 

nevne folkeregisteret, trygde regi ste r , sosialkontorenes register 

og ulike personalregistre.

4) Edb-registre med oversikt over materiell og formuesverdier

I en situasjon der en fiende ønsker å befeste makten vil det 

kunne oppstå behov for å rekvirere ulike typer materiell fra 

sivile. Særlig vil dette kunne gjelde biler, fartø, fly og annet 

avansert teknisk utstyr. Slik rekvirering vil ofte skje fordi 

fienden selv har behov for å bruke utstyret.

Annet utstyr er av en slik art at en fiende ikke ønsker at 

befolkningen skal være i besittelse av det. Typiske eksempler på 

slikt utstyr kan være radiomottakere, telekommunikasjonsutstyr, og 

våpen. Motivet for slik rekvirering kan f.eks. være behov for 

kontroll med befolkningen for å hindre motsta nd sa rb ei de . Ofte vil 

rekvirering av materiell være begrunnet både ut ifra fiendens eget 

bruksbehov og ut ifra ønsket om kontroll med befolkningen.

Offentlige og private registre inneholder fortegnelse over 

mennesker som disponerer ulike typer utstyr. Funksjonsstans av 

slike registre vil derfor være aktuelt hvis fiendtlig rekvirering
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er en nærliggende mulighet.

Tilsvarende vil det kunne være aktuelt for en fiende å 

beslaglegge andre formuesverdier i privat eie. Jeg tenker her 

både på oversikter over privates tilgodehavender i banker og andre 

k reditt-institus joner. Også edb-registre med oversikt over andre 

verdigjenstander bør vurderes satt ut av funksjon for dermed å 

vanskeliggjøre fiendlig kontroll over verdiene.

5) Ulike tekniske opplysninger vedrørende samfunnets 

infrastruktur m.m.

Under denne gruppen hører først og fremst beskrivelse av 

veinett, dataoverføringsnett, telefonnett, el-forskyning og vann- 

og kloakk. Dessuten beskrivelser av anlegg og bygninger som antas 

å være viktige for en fiende å kontrollere. Mellom denne gruppen 

og neste gruppe er det ingen skarp grense.

6) Sensitive forskningsresultater, statistikk, m.m.

Forskningsresultater vil ofte ha et slikt innhold at de kan 

tjene fiendtlige formål dersom de kommer ut av lovlig norsk 

kontroll. Dels gjelder dette det utviklingsarbeide som er 

bakgrunnen for ulike typer fiendenyttig produksjon, f.eks. 

tegninger til produkter i våpenindustrien. Gruppen omfatter også 

ulike typer dokumentasjon av det norske samfunn gjennom 

statistikkproduksjon (SSB) og informasjon om metrologiske 

o be r v a s j o n e r , kartverket o.a.
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KAPITTEL 3 STYRENDE INTERESSER

3.1. Nasjonale interesser - enkeltpersoners velferdsinteresser

Når en skal vurdere hvilke registre som skal omfattes av en 

funksjonsstans vil resultatet i stor grad avhenge av hvilke 

interesser som styrer avveiingen. Det er nasjonale 

forsvarsinteresser som først og fremst begrunner behovet for 

funksjonsstansrutiner. Dersom disse interessene skulle være 

enerådende ville omfanget av funksjonsstansen trolig bli meget 

stort. - Informasjon om det norske samfunnet må oftest ses på som 

en hjelp for en fiende.

Folk skal imidlertid fortsette å bo i landet også under en 

okkupasjon. Disse menneskene vil ha interesse av at samfunnet 

fungerer slik at de kan overleve på best mulig måte. De vil 

derfor være interesserte i at viktige deler av samfunnet er i 

funksjon. Funksjonsstans av edb-tjenester som rammer omfattende 

deler av et normalt samfunnsliv, f.eks. energiproduksjonen, vil 

derfor lett komme i konflikt med slike velferdsinteresser.

Selvsagt er det ikke alltid slik at overordnede nasjonale 

interesser og enkeltmenneskenes velferdsinteresser står i et 

motsetningsforhold til hverandre når funksjonsstans av 

edb-registre er aktuelt. Likevel mener jeg dette er en viktig og 

typisk interessemotsetningen.

Jeg skal som illustrasjon nevne to eksempler på slik 

interessekonflikt.

Dersom en er interessert i å hindre at en fiende befester 

makten vil det trolig være hensiktsmessig å lamme visse deler av 

produksjonslivet, jfr.2.0., n r. 2. Hvis vi forutsetter industri 

som i omfattende grad er styrt av ulike edb-tjeneste r , vil 

funksjonsstans av disse tjenestene også stanse

produksjonsvirksomheten. Samtidig er det klart at deler av den 

samme industrien vil være av stor velferdsmessig betydning for
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befolkningen også under en okkupasjon. Produksjonslivet vil bl.a. 

være av betydning for hvilke varer som blir tilbudt i et Norge 

under fiendtlig kontroll. Befolkningen vil derfor ha interesse av 

at bestemte deler av produksjonen kan fortsette mest mulig 

u b e r ø r t .

Noe industri vil være av så stor fiendenytte at det er enkelt å 

sette de nasjonale interessene foran mere begrensede 

velferdsinteresser. Slik vil det etter min mening helt klart være 

i forhold til våpenproduksjon. Vanskeligere blir det å foreta en 

forsvarlig avveiing når produksjonen tjener både fiendlige og gode 

sivile formål som f.eks. produksjon av energi, klær og mat.

Tilsvarende interesseavveiinger møter en også på andre felt, 

f.eks. når det gjelder funksjonsstans av individregistre .

Nasjonale interesser kan tilsi total funksjonsstans av de fleste 

slike registre. Enkeltpersoners velferdsinteresser kan derimot 

tilsi fortsatt funksjon også under okkupasjon, f.eks. fordi 

enkelte registre brukes til fordeling av goder. Konflikten må 

løses ved en tilsvarende avveiing av interessene der 

sannsynligheten for at registeret skal ha velferdsmessig verdi må 

være et viktig moment.

3.2. Individregistre og funksjonsstans med rent humanitær 

begrunnelse

Funksjonsstans er så langt drøftet ut ifra hensynet til 

overordnede nasjonale interesser. Et typisk eksempel på 

individregister som bør settes ut av drift ut ifra slike 

nasjonale/forsvarsmessige årsaker er registre med fortegnelse over 

teknisk nøkkelpersonell og andre med fiendenyttig kunnskap eller 

ferdigheter .

Når en skal vurdere hvilke individregistre som skal settes ut 

av funksjon må likevel ikke de nasjonale hensynene våre de eneste 

med vekt. I fredstid setter lovgivningen rammer for hvilken bruk 

eierene kan gjøre av de ulike individregist r e . Etter en fiendtlig 

mak tove rtaaelsp vil slik«» r » t-1- c 1 ino rt i-or> e.»r- ■-> ..— ~ -----
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Situasjonen åpner for en intensiv bruk av personopplysninger,

f.eks. i det formål å starte forfølgelse av religiøse, etniske 

eller politiske grupper. Samkjøring av registre uten 

restriksjoner øker muligheten for slik inhuman bruk av 

personinformasjon.

Ødeleggelse, sletting eller kryptering av politiske partiers 

m e d le ms re gis t ere , flyktningeregistre eller fortegnelser over 

etniske minoriteter er ikke først og fremst begrunnet i hensynet 

til nasjonale interesser og forsvaret av rikets selvstendighet. 

Likevel vil de fleste være enige i at slik informasjon ikke bør 

komme under fiendlig kontroll. For å unngå at individregistre 

blir brukt på denne måten må også rent humanitære hensyn kunne 

begrunne funks jo ns st an s. Når en skal ta stilling til hvilke 

registre som bør settes ut av funksjon, må en derfor vurdere disse 

både ut ifra nasjonale/forsvarsmessige og humanitære interesser.

Så vidt jeg kan se er individregistre den eneste kategori 

edb-registre der et annet hensyn enn de nasjonale taler for 

f unksjonsstans.

3.3. Interesseavveiingens betydning for kompleksiteten av planer 

om funksjonsstans

En nærmere vurdering av flere av de kategoriene edb-tjenester 

som er nevnt over forutsetter avveiinger mellom 

velferdsinteresser, rent humanitære hensyn og

nasjonale/forsvarsmessige interesser. Vurderingen får ikke bare 

innvirkning på om funksjonsstans skal iverksettes, men også på 

hvilken måte dette skal skje.

Dersom en bare lar en av interessene styre blir det gjerne en 

en te n- el l e r - l ø s n i n g . En avveiing vil derimot lettere ha en 

mellomløsning som konklusjon, f.eks. slik at visse opplysninger i 

et individregister blir kryptert eller slettet, mens registeret 

ellers forblir i funksjon. Slik sett vil interessekonflikten også 

få betydning for hvor komplekse planene for funksjonsstans skal 

bli.
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KAPITTEL 4 ULIKE VIRKEMIDLER FOR IVERKSETTELSE A V  

FUNKSJONSSTANS

I bakgrunnsmaterialet for dette arbeidet er det fokusert på 

sletting av edb-registre som virkemiddel. Etter min mening er det 

grunn til å understreke at det finnes flere alternativer til en 

slik framgangsmåte. I tråd med den prioritering Sårbarhets- 

utvalget har foreslått i brev av 10-4-84 vil jeg nøye meg med å 

peke på ulike muligheter for funksjonsstans. Jeg går ikke inn på 

den tekniske siden av slike virkemidler. Jeg vil heller ikke 

foreta noen nærmere vurdering av nytten eller hensiktsmessigheten 

av de forskjellige tiltakene. Alle tiltak er imidleretid praktisk 

mulige å gjennomføre. Den oppregningen av tiltak jeg her gir er 

neppe uttømmende. Likevel tror jeg inndelingen angir de mulige 

grupper av tiltak.

4.1. Noen skillelinjer

Det er hensiktsmessig først å dele de ulike virkemidlene inn i 

grupper som kan si noe om det karakteristiske ved metodene. En 

slik oppdeling gjør det også enklere å stille opp alternativer til 

hver metode og å foreslå kombinasjoner av virkemidler.

For det første mener jeg det må skilles mellom logiske og 

fysiske virkemidler. Med logiske virkemidler mener jeg slike som 

benytter seg av datamaskinens egne logiske funksjoner. - 

Edb-tjenestens egne funksjoner blir altså brukt til å sette 

edb-tjenesten ut av spill. Med fysiske virkemidler mener jeg 

slike som retter seg mot de deler av edb-tjenestene som er fysiske 

objekter, - altså mot gjenstander som magnetbånd, disker, 

disketter, maskinvarer, kommunikasjonsutstyr m.v.

Logiske og fysiske virkemidler kan igjen deles opp i 

undergrupper etter hvilken del av edb-tjenesten virkemiddelet 

retter seg mot. De logiske virkemidlene kan enten rette seg mot
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enten være rettet mot logiske eller fysiske egenskaper ved 

e d b - t j en es te n.

I oppregningen nedenfor er denne oppdelingen fulgt.

4.2. Logiske virkemidler

1) Sletting

Med "sletting" mener jeg her en logisk operasjon som medfører 

at data som finnes på et elektronisk medie raderes bort eller at 

data overskrives med nye data. Sletting gjør dataene 

u t il gj en ge li ge .

2) Dataoverføring

Med "dataoverføring" mener jeg her overføring av data fra et 

sted til mottak et annet sted ved at signaler sendes via en kanal. 

Telefonnettet, datanettet eller annet særskilt overføringsnett er 

eksempler på slike dataoverfør in gs ka na le r. Dataoverføring gjør 

nytte av den datamobilitet som er blitt mulig som et resultat av 

en stadig bedre og mere omfattende utbygging av nett både i Norge 

og internasjonalt.

3) Kryptering

Med "kryptering" mener jeg her omforming av data slik at de 

blir ugjenkjennelige og uleselige. Kryptering kan anvendes både 

ved lagring og overføring av data.

4) Manipulering av programvare

Med "manipulering av programvare" mener jeg her endringer i de 

programmer som styrer edb-tjenester slik at tjenesten blir umulig
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å bruke uten særskilte tiltak eller kunnskaper.

4.3. Fysiske virkemidler

5) ødeleggelse av registre eller programvare

Jeg tenker her på ødeleggelse av lagringsenheter for data ved 

å utsette disse for mekaniske eller kjemiske ødele gg els es mi dl er . 

Disketter, disker og magnetbånd er eksempler på slike 

lagringsenheter. Ødeleggelsesmidlene kan f.eks. være brenning, 

smelting eller knusing. Magnetbånd kan slipes blanke med 

mekaniske midler.

6) Flytting av lagringsenheten

Istedet for å ødelegge disketter, disker, magnetbånd o.a. kan 

disse flyttes til et sted som ansees å være sikkert. Flytting av 

lagringsenheten og dataoverføring er viktige eksempler på 

funksjonsstansvirkemidler der datamaterialet forblir inntakt.

7) Ødeleggelse av maskinvare, kommunikasjonsutstyr m.v.

Slik ødeleggelse kan skje på flere måter, bl.a. ved brann, 

opphugging og eksplosjoner. Det kan imidlertid også skje ved at 

man fjerner en vital del som det er vanskelig å erstatte. Under 

denne gruppen er det derfor hensiktsmessig å skille mellom hel og 

delvis ødeleggelse. Ved delvis ødeleggelse vil maskinen kunne tre 

i funksjon igjen på kort tid. Delvis ødeleggelse er derfor et 

mindre defensivt virkemiddel fordi det forutsetter gjenvinning av 

norsk kontroll over maskinvaren.

8) Flytting av maskinvare
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også maskinvarer m.v. flyttes til et sted en har kontroll over. 

Slik flytting kan skje helt eller delvis. Det avgjørende i den 

sammenheng må være om siktemålet med funksjonsstansen utelukkende 

er å iverksette funksjonsstans eller om lovlige norske myndigheter 

faktisk trenger å bruke maskinvaren på det område de kontrollerer.

4.4. Kombinasjoner

De fleste av de 8 virkemidler som er nevnt kan kombineres med 

hverandre. Dette gjør det mulig å få til en fleksibel plan for 

iverksettelse av funksjonsstans tilpasset tekniske muligheter og 

lokale forhold. Det gjør det også mulig å legge inn 

reserverutiner dersom det første virkemiddelet skulle svikte. 

Dessuten kan en velge ulike løsninger ettersom en iverksetter 

forberedende aksjoner eller akuttaks j on er , jfr. 5.3.

Blant mange mulige kombinasjoner er det særlig grunn til å 

trekke fram kombinasjonen kopiering, dataoverføring, sletting.

Ved å bruke en slik framgangsmåte er det mulig å ta vare på 

informasjonen samtidig som det blir satt iverk en effektiv 

f un ks jonsstans.

På side 35 er det tatt med en figur som bl.a. illustrer hvordan 

kombinasjoner kan foretas.

4.5. Grad av ødeleggelse

Bare noen av de tiltak som er foreslått gjør at 

funksjonsstansen blir total og varig. - Krypteringskoder kan 

brytes, maskiner kan repareres og manipulerte programvarer kan 

gjøres operative. Til og med sletting kan være av mindre varig 

karakter fordi det kreves mye av slettingsteknikken for at 

innholdet ikke skal kunne rekonstrueres. De sikreste metodene er 

trolig total ødeleggelse av programvare eller edb-regi s t e r .

Selv om ikke funksjonsstansen blir total og varig kan også de 

tidsbegrensede virkemidler være av stor verdi. Noe
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informasjonsformidling vil nemlig bare ha tidsbegrenset nytte 

fordi den er knyttet til forhold eller begivenheter som er 

begrenset i tid. Dessuten er det et viktig moment at alle 

funksjonsstansrutiner som er nevnt kan innebære et krav om så 

omfattende ressursbruk for å bringe tjenesten i funksjon at 

fienden faktisk ikke ønsker å gjøre dette. På den måten kan 

antagelser om grad av fiendenytte være til hjelp ved vurderingen 

av hvilken metode som skal benyttes.
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KAPITTEL 5 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV FUNKSJONSSTANS

5.1. Rutiner for fastlegging av hvilke registre som skal 

omfattes av funksjonsstans

Det er viktig at en tar utgangspunkt i en mest mulig 

fullstendig oversikt over offentlige og private e d b - t j en est er .

Jeg tror det er nødvendig å ikke på forhånd låse seg fast i 

oppfatninger om hvilke som er aktuelle. Istedet bør en ta 

utgangspunkt i et utvalg som utvilsomt dekker alle fiendenyttige 

edb-tjester, også med en vid definisjon av "f iendenytte". Et 

slikt bakgrunnsmateriale vil bli meget omfattende og vil berøre de 

fleste samfunnsfelt og samfunnsinstitusjoner.

En første gjennomgang bør resultere i en tre-deling av 

edb -t je ne st en e; de klart fiendenyttige, klart ikke fiendenyttige 

og en gruppe mulig fiendenyttige e d b - t je ne st er . For å bli 

karakterisert som mulig fiendenyttig bør det være tilstrekkelig at 

minst en opplysning eller minst ett element har en fiendenyttig 

ka r a k t e r .

Etter gjennomgang av mellomgruppen bør det formuleres nærmere 

kriterier for "f ie ndenytte". Deretter kan også mellomgruppen 

deles inn etter fiendenytte og ikke fiendenytte. Til sist bør 

hele gruppen fiendenyttige tjenester vurderes i forhold til andre 

interesser. Særlig må det skje en avveiing mellom 

nasjonale/forsvarsmessige interesser, enkeltpersoners 

velferdsinteresser og humanitære hensyn jfr. foran under 3.1. og

3.2.

Interesseavveiingen vil resultere i en tredeling av 

fiendenyttige e d b- tj en es te r; de som skal omfattes av total 

f u n ks jo ns st an s, delvis funksjonsstans og de som fortsatt skal være 

i funksjon.



Pigur 5 / 1  Skisse over prosessen fra oversikt over alle 

edb-tjenester til oversikt over tjenester som skal 

omfattes av funksjonsstans.
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5.2. Forhold som har betydning for valg av virkemiddel

Neste trinn i planleggingen må bli å ta stilling til hvilke 

funksjonsstansmetoder som skal benyttes for de enkelte 

fiendenyttige e d b- t je ne st er . Denne planleggingen må selvsagt skje 

med utgangspunkt i de ulike tjenestenes spesielle egenskaper, grad 

av fiendenytte m.m. Slike vurderinger kan jeg selvsagt ikke komme 

inn på her.

Det er likevel forhold som det er spesielt viktig å være 

oppmerksom på ved valg av virkemiddel. Jeg skal her gå nærmere 

inn på de viktigste.

5.2.1. Betydningen av edb-tjenestenes forventede fremtidige 

nytte til forsvar og gjenoppbygging

Det kan ikke være tilstrekkelig å velge en funksjonsstansmetode 

som er effektiv i krisesituasjonen. I tillegg må konsekvensene 

ved bruk av hver enkelt metode vurderes. Det viktigste må være i 

hvilken grad metoden gjør det mulig å vende tilbake til normal 

drift av edb -t je ne st en . Dersom funksjonsstans gjennomføres ved 

hjelp av ødeleggelse av viktige edb-anlegg vil oppbyggingsarbeidet 

kunne vanskeliggjøres når de fiendlige handlingene er opphørt. 

Dessuten må en alltid ta hensyn til at stans av tjenestene kan bli 

gjennomført ut ifra en feilvurdering e.l. I slike tilfelle er det 

viktig at virkemiddelet ikke har gjort uopprettelig skade.

Virkemidler for funksjonsstans ma altså ideelt sett oppfylle to 

krav: For det første må de være egnet til å stanse driften av

edb-tjenester på en slik måte som er tilstrekkelig i forhold til 

tjenestens fiendenytte m.v. For det andre må virkemiddelet ikke 

gjøre det umulig eller legge store hindringer i veien for 

gjenoppretting av normale edb- tj en es te r.

Også mens krisesituasjonen ennå varer kan det være behov for
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aktiv bruk både av maskinvare og datamateriale. Det vil derfor 

være aktuelt å ta hensyn til dette ved å velge tiltak som flytting 

og dataoverføring framfor f.eks. sletting og ødeleggelse. På den 

måten kan funksjonsstans kombineres med tiltak for å skaffe data 

og maskinvare til forsvarskampen.

Slike krav er helt sentrale i funksjonsstanssammenheng. De 

begrunner også hvorfor det er så viktig å planlegge rutiner på 

forhånd i stedet for å la det være avhengig av øyeblikkets 

muligheter i en presset situasjon. Muligheten for hurtig 

gjenoppretting av edb-tjenestene gjør også stans av tjenestene til 

et siste skanse-tiltak uten at det dermed også blir en "brent 

jords taktikk". Stans av edb-tjenester får dermed et mere taktisk 

enn defensivt preg.

Dersom en helt eller delvis ønsker å ta vare på edb-tjenester 

p.g.a. tjenestenes fremtidige nytte for forsvar og gjenoppbygging, 

forutsetter det iverksettelse av mere kompliserte tiltak, f.eks. 

flytting, kryptering og dataoverføring til backuplager. Slike 

tiltak vil være vanskeligere å gjennomføre enn f.eks. ødeleggelse.

Virkemidler som gjør det mulig å vende tilbake til normale 

tilstander forholdsvis raskt er også dyrere å gjennomføre enn rene 

ødeleggelser. I mange tilfelle vil det være nødvendig med 

kontinuerlige tiltak også i fredstid for å sikre hurtig 

nyetablering av edb-tjenestene etter at funksjonsstans er 

gjennomført. - F.eks. vil det kunne være nødvendig med stadig 

kopiering og dataoverføring til backuplagre i utlandet.

F unksjonsstansti1 tak som tilfredsstiller de to hovedkravene jeg 

har nevnt, er altså ofte dyre virkemidler.

5.2.2. Utvelgelse etter fremtidig nytte

Utgangspunktet for vurderingen av fremtidig nytte må være en 

liste over edb-tjenester som helt eller delvis skal opphøre å 

fungere i nasjonale krisesituasjoner, jfr. fig. 5/1. Deretter 

bør det tas stilling til hvilke av disse tjenestene samfunnet kan
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Vurderingen må skje ut ifra antagelser om samfunnsmessige 

konsekvenser, d.v.s. økonomiske og sosiale virkninger av at 

edb-tjenester er ute av funksjon. Denne vurderingen bør foretas 

av en bredt sammensatt gruppe.

De tjenester som en ut ifra samfunnsmessige behov ønsker å ta vare 

på bør deretter vurderes av folk som har bred erfaring i arbeidet 

med datasikkerhet. Disse bør ta stilling til hvilke 

funksjonsstansmetoder som kan være aktuelle for å oppnå rask 

gjenoppretting av de ulike tjenestene. Som en del av vurderingen 

må det også gå fram hvor mye slike tiltak faktisk vil koste.

Deretter må det skje en politisk prioritering. Kostnadene ved 

å ta vare på edb-registre vil trolig gjøre denne prioriteringen 

stram. Resultatet bør bli en liste over edb-tjenester som helt 

kan ødelegges og en liste over de en ønsker å ta vare på.

En lignende vurdering bør foretas av militære- og sivile 

myndigheter m.h.t. data og maskinvarer det antas å være bruk for 

under en forsvarskamp. Vurderingen bør følge tilsvarende skjema 

som fig. 5/2.



Figur 5/2 Utvelgelse av edb-tjenester etter slike som kan 

ødelegges og slike som må bevares (vurdert etter antatt framtidig 

nytte).

øvrige edb-tjenester som 
kan odeleaaxc

edb-tjenester som bevares
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5.2.3. Vurdering av ti lgjengelighetshindringer.

1) Ulike typer tilgjengelighetshindringer

I en krisesituasjon må de planlagte tiltak kunne settes iverk 

raskt og effektivt. Ansvarlige myndigheter må derfor ha lett 

tilgang til de aktuelle edb-tje n es te r. Valg av

funksjonsstansmetode forutsetter at tilgjengeligheten til de ulike 

edb-tjenestene er vurdert. Med "tilgang" mener jeg her både 

fysisk og logisk tilgang.

Ihvertfall tre forhold kan vanskeliggjøre en tilfredsstillende 

tilgang. For det første vil et stort antall kopier eller registre 

av samme type innebære en ti lgjengelighetshindring. - Det sier

seg selv at det er lettere å sette ett eksemplar av 

folkeregisteret ut av funksjon enn 50.

Den geografiske spredningen vil også utgjøre en betydelig 

tilgjengelighetshindring. Den vil ofte ha når tilknytning til 

spørsmålet om antall registre. - Hvis det er tale om et høyt 

antall edb-registre av samme slag vil det også være en presumsjon 

for geografisk spredning.

Også kommunikasjons- og kommandomuligheter er 

tilgjengelighetsfaktorer av stor betydning. Dersom edb-tjenesten 

har dårlige kommunikasjonslinjer til en sentral og ansvarlig 

instans, kan iverksettelse av tiltakene bli forsinket eller 

hindret. Likeledes dersom ansvarsforholdet for iverksettelse av 

stansen er uklart.

Dersom en fiendenyttig edb-tjeneste er vanskelig tilgjengelig 

bør det først undersøkes i hvilken grad hindringene kan lempes 

eller fjernes i fredstid. Slike forebyggende tiltak kan f.eks. 

bestå i å redusere antall registre, minske den geografiske 

spredningen og opprette di rekte-1 injer for sentral iverksettelse 

av fu nksjonsstans. Dersom en tar Folkeregisteret som eksempel,
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innebærer dette en stram politikk m.h.t. distribusjon av kopier 

til bruk i forskning, forvaltning m.m. Dessuten krever det at 

kopier bare skal kunne finnes på steder der det kan opprettes 

direkte linjer f.eks. til Folkeregisteret sentralt. Hovedkontoret 

vil dermed ha full styring også over alle regi sterkopi e n e .

I den grad det ikke er mulig eller ønskelig å redusere 

tilgjengelighetshindringene gjennom forebyggende tiltak, bør dette 

istedet gjennomføres som en del av forberedende aksjoner. Slike 

aksjoner er tenkt gjennomført når den politiske eller militære 

s ituasjonen utvikler seg på en slik måte at det er vesentlig fare 

for at en krisesituasjon skal oppstå. Generelt kan en si at en 

forberedende aksjon skal lette gjennomføringen av en akutt-aksjon 

dersom det skulle bli aktuelt. Nærmere om gjennomføring av 

forberedende aksjoner og akutt-aksjoner nedenfor under 5.3. Først 

etter å ha tatt stilling til hvordan tilgjengeligheten til de 

ulike registrene kan bli etter gjennomføringen av forebyggende 

tiltak eller gjennomføring av forberedende aksjoner, kan det tas 

endelig stilling til valg av funksjonsstansvirkemiddel for den 

enkelte e d b - t j e n e s t e .

2) Reduksjon av tilgjengelighetshindringer i fredstid,

- prinsipielle betenkeligheter

Det er åpenbart at tiltak for bedre tilgjengelighet og sterkere 

sentral styring vil støte an mot sterke sivile interesser. Særlig 

vil et krav om reduksjon i antall registerkopier trolig oppfattes 

som uforenelig med ønsket om en beslutningsmessig desentralisert 

forvaltning og fri informasjonsformidling. Det blir derfor 

nødvendig å foreta en avveiing mellom forsvarsmessige interesser 

og ulike sivile interesser i fredstid.

De forebyggende tiltakene som er foreslått for å redusere 

tilgjengelighetshindringer muliggjøre funksjonsstans og minsker 

dermed samfunnets sårbarhet i nasjonale krisesituasjoner.

Samtidig står tiltakene i et visst motsetningsforhold til 

sårbarhetstekning ellers. For å redusere samfunnets sårbarhet i
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er det beste. De foreslåtte forebyggende tiltakene går derimot i 

retning av en sentralisering for å kunne stanse edb-tjenestene 

l e tt er e.

Til tross for denne motsetningen er begge typer anbefalinger 

gjort for å redusere samfunnets sårbarhet. Denne motstriden er 

likevel bare tilsynelatende. - Anbefalingene er gjort ut ifra to 

vidt forskjellige situasjoner; en under forutsetning av fortsatt 

kontroll over edb-tjenestene og en hvor kontrollen med tjenestene 

forutsettes tapt. Når en forutsetter tap av kontrollen og ønsker 

iverksettelse av funksjonsstans, er det nettopp en innebygget og 

kontrollert sårbarhet en kan benytte seg av. Øket tilgjengelighet 

gjennom reduksjon av tilgjengelighetshindringer er tiltak som øker 

sårbarheten i situasjoner hvor sårbarhet og funksjonsstans ønskes. 

I nasjonale krisesituasjoner begrunner altså forsvarsinteresser en 

lett adgang til sletting m.m., - altså til høy sårbarhet av visse

e d b- tj en es te r.

Det vil være galt å overdimensjonere denne motsetningen. - Det 

er ikke tale om motsatte resultater, men motsatt retning på 

ressonementene. Sårbarhetstiltak i situasjoner med kontroll over 

edb-tjenester kan tale for en desentralisert struktur, 

sårbarhetstiltak under forutsetning av tap av kontrollen kan tale 

for en sentralisering av de samme tjenester. Av dette følger 

selvsagt ikke at det er umulig å finne fram til en 

sentraliseringsgrad som er tilfredsstillende ut ifra begge 

synsvinkler. Forholdet til sårbarhetstiltak i fredstid er 

forøvrig behandlet nærmere under 7.0.

3) Reduksjon av tilgjengelighetshindringer, - praktiske 

begrensinger

Jeg har nevnt opprettelse av on-line kontakt mellom en sentral 

myndighet og den enkelte edb-tjeneste med tanke på sentralt 

iverksatt fun ks jo ns st an s. I tillegg til de prinsipielle 

betenklighetene byr slike rutiner også på praktiske problemer. 

On-line iverksettelse av funksjonsstans forutsetter at de data som 

skal omfattes av tiltaket er tilgjengelige på maskin. I mange
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større dataanlegg blir det oppbevart store mengder magnetbånd i 

egne lagre uten maskintil g an g. Data som er lagret på denne måten 

kan derfor vanskelig omfattes av sletting eller dataoverføring 

on-line. Den eneste muligheten vil eventuelt være å iverksette 

ødeleggelse ved brann e.l. fra sentralt hold.

Bedret tilgjengelighet ved opprettelse av on-line-forbindelser 

for sentralt iverksatt funksjonsstans har altså klare praktiske 

begrensinger. Det er først og fremst de tildels meget store lagre 

av magnetbånd som skaper disse begrensingene.

5.3. Utarbeidelse av planer for iverksettelse av funksjonsstans

5.3.1. Plan for forberedende aksjon

Det er viktig at edb-tjenester også i fredstid er slik 

innrettet at det er enkelt å sette iverk funksjonsstanstiltak. 

Likevel er jeg klar over at sterke sivile behov setter forholdsvis 

strenge rammer for i hvilken grad slik tilrettelegging kan skje, 

jfr. foran 5.2.3., nr. 2 og 3. For å avhjelpe de hindringer som 

organisering av edb-tjenester i fredstid innebærer, er det istedet 

ønskelig å gjennomføre forberedende aksjoner når situasjonen 

tilspisser seg.

Funksjonsstanstiltakene blir trolig for omfattende dersom alt 

må gjøres i en akuttsituasjon. Ved hjelp av forberedende aksjoner 

kan forholdene bli tilstrekkelig oversiktlige til at den endelige 

stans av edb-tjenestene kan skje sikkert og raskt. Forberedende 

aksjoner innebærer også en mulighet for å ta ibruk lempligere 

virkemidler enn det som ellers ville vært mulig. - 1 en kritisk 

situasjon vil det være vanskelig å foreta sammensatte operasjoner. 

F.eks. vil det ikke være lett å ta vare på viktige edb-tjenester 

dersom det ikke er gjort forberedelser til dataoverføring, 

flytting e.l. Dessuten vil slike rutiner gjøre det lettere å ta 

avgjørelse om iverksetting av akuttaksjon på et tidlig og mest 

mulig betryggende tidspunkt. Konsekvensene av en feilbedømmina
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er flyttet og dataoverførte kopier vil være tilgjengelige.

I det følgende vil jeg dele de forberedende aksjoner opp i to 

grupper; de som ikke berører informasjonsformidlingen og de som 

virker inn på den. Den første gruppen tiltak er tiltak for 

tilrettelegging av funksjonsstans. Den andre gruppen omfatter 

tiltak som helt eller delvis innebærer funksjonsstans av 

edb-tjenester og som derfor stanser eller reduserer 

informasjonsformidlingen.

1) Tilrettelegging uten funksjonsendring

Gruppen omfatter ulike tiltak som skal gjøre det lettere å 

iverksette endelig funksjonsstans. Eksempler kan være gjennomgang 

av rutiner, kontroll med og anskaffelse av nødvendig utstyr. 

Dessuten opprettelse av direkte kommandolinjer (on-line), sletting 

eller ødeleggelse av eldre, lagrede kopier, programmering for 

ødeleggelse av registre eller programvare m.m. Andre eksempler 

kan være kopiering, krypterig og dataoverføring i tilfelle hvor 

originalen skal ødelegges i følge planen for akuttaksjon.

Slike tiltak kan settes iverk uten at edb-tjenestenes funksjon 

berøres i nevneverdig grad. Dersom tiltak for tilretteleggelse 

ses på som hensiktsmessige i forhold til gjennomføringen av 

akuttaksjonen, blir det derfor først og fremst et økonomisk 

spørsmål om tilrettelegging skal skje.

2) Funksjonsstans som forberedende aksjon

I tillegg til rent tilretteleggende tiltak bør også 

funksjonsstans vurderes som en del av en forberedende aksjon.

Dette kan f.eks. skje ved at en reduserer antall edb-tjenester av 

en viss type f.eks. ved at edb-registre som ellers er i daglig 

bruk blir slettet e.l. I visse tilfelle kan det også tenkes 

iverksatt fullstendig funksjonsstans, altså stans som er i 

overensstemmelse med den endelige planen for vedkommende tjeneste.
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Nesten enhver stans av edb-tjenester vil ha større eller mindre 

effekt på samfunnsfunksjoner. Forberedende funksjonsstans er 

tenkt gjennomført på et stadie der lovlige norske myndigheter har 

kontroll til tross for en spent og truende situasjon. Langt på 

vei vil samfunnet da ha det samme behov for edb-tjenester som 

under normale forhold. Noen tjenester vil til og med bli 

viktigere å ha i funksjon i politiske og militære tilspissende 

situasjoner enn i rolige tider. Slike behov setter klare grenser 

for hvor langt en kan gå med iverksetting av forberedende 

f u n ks jo ns st an s. Selv i tilfelle der det klart vil være store 

fordeler forbundet med en tidlig stans, skaper behovene for 

fortsatt funksjon vanskelige interesseavveiinger.

3) Forberedende tiltak, - tidspunkt og omfang

Tidligere har jeg kalt funksjonsstans et siste-skanse-tiltak 

for situasjoner der en har mistet eller er iferd med å miste 

kontroll over fiendenyttige edb-tjenester. Det kan altså ikke 

være et vilkår at kontrollen ej: mistet. Dataoverføring og 

kryptering er eksempler på tiltak som er godt egnet før 

handlingsforløpet har kommet så langt at tjenestene faktisk er ute 

av kontroll. I mange tilfelle bør det altså være tilstrekkelig at 

en mulighet for tap av kontrollen over edb-tjenester har 

aktualisert seg med en viss styrke. Hvor stor sannsynlighet en 

bør kreve vil bl.a. avhenge av antatt fiendenytte, spredning, type 

funksjonsstans som kan være aktuell o.a. Spørsmålet om muligheten 

for tap av kontroll er blitt så stor at det er aktuelt å 

iverksette en eller flere typer funksjonsstans er altså et typisk 

skjønnsmessig spørsmål.

På samme måte som tidspunktet ma være avhengig av en 

skjønnsmessig vurdering, bør også omfanget av de forberedende 

aksjonene være avhengig av en konkret vurdering av situasjonen i 

forhold til edb-tjenestens art. En bør imidlertid ha en oversikt 

over mulige forberedende tiltak som et utgangspunkt for 

vurderingen. En slik oversikt må utarbeides på forhånd på 

bakgrunn av en liste over aktuelle fiendenyttige e db -t j e n e s t e r ,
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5.3.2. Akuttaksjon som del av totrinns-plan

Når en med sikkerhet vet at kontrollen over edb-registerene vil 

bli tapt, bør det foreligge en samlet plan for hvilke registre som 

skal settes ut av drift og hvordan dette skal skje. En slik plan 

bør bygge på at forberedende tiltak allerede er gjennomført.

Planen forutsetter altså langt enklere forhold enn de som 

eksisterer i fredstid.

På det forberedende stadiet tenkte jeg meg skjønnsmessige 

beslutninger. På et visst tidspunkt er det likevel nødvendig å 

iverksette en plan for funksjonsstans som i overveiende grad bør 

være gitt med klare påbud. Den meget begrensede tid en i slike 

situasjoner har til rådighet tilsier at de fleste overveielser 

bør være gjort på forhånd.

Mens jeg på det forberedende stadiet tenkte meg en fleksibel 

reaksjon ut ifra skjønnsmessige vurderinger, mener jeg altså at 

det bør settes i verk en samlet plan for funksjonsstans på et gitt 

tidspunkt. Når dette tidspunktet inntrer må det være opp til 

beslutningsorganet å ta stilling til. Jeg tror m.a.o. det ikke 

vil være mulig å på forhånd beskrive situasjonene som skal utløse 

iverksettelsen av akuttaksjonen. Jeg vil altså ikke begi meg inn 

på å drøfte spørsmål som når vi må anses å være i krig e.l.

Planen for akuttaksjon må omfatte alle fiendenyttige 

edb-tjenester som skal berøres av f un ks j o n s s t a n s . Den må gi 

detaljert anvisning på hvordan stansen rent faktisk/teknisk skal 

gjennomføres. Dessuten må det gjøres rede for b eslutnings

prosedyrer m.m.

5.3.3. Akuttaksjon ved overraskende angrep

Jeg har til nå forutsatt en gradvis opptrapping av den 

nasjonale krisesituasjonen. Dette gir mulighet til å forberede og 

legge til rette for den endelige gjennomføringen av
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f un ksjonsstanstiltakene. Det er viktig at det finnes en slik 

totrinnsplan fordi den vil øke muligheten for en mest mulig 

lemplig og kontrollert gjennomføring av tiltakene.

Samtidig er det klart at et krigsutbrudd eller andre fiendtlige 

handlinger like gjerne kan komme uten noe som helst forvarsel. Det 

vil da være umulig å sette iverk forberedende aksjoner. De 

forberedende aksjonene er nødvendige fordi samfunnet under 

normale forhold ikke kan organisere edb-tjenestene sine 

utelukkende med tanke på iverksettelse av f un ks jonsstans. Uten 

gjennomføring av forberedende rutiner vil det være vanskeligere å 

iverksette funksjonsstans enn med forberedelser. I en plutselig 

nasjonal krisesituasjon blir det derfor nærmest umulig å få 

gjennomført funksjonsstans for mange edb-tjenesters vedkommende. 

Enda vanskeligere blir det å ta vare på data som antas å ha stor 

fremtidig nytte.

For å kunne gjennomføre funksjonsstans også i plutselige 

situasjoner er det nødvendig med en stadig beredskap. Dessuten 

må det finnes en plan for iverksetting av funksjonsstans uten 

forberedende aksjoner. En slik plan må eksistere i tillegg til 

den akutt-planen som forutsetter forberedelser.

Oppbyggingen og organiseringen må gjøre det enkelt å sette de 

aktuelle edb-tjenestene ut av spill. Slik tilrettelegging for 

funksjonsstans kan imidlertid innebære høy sårbarhet i fredstid. 

Dersom en i det hele tatt ønsker funksjonsstans iverksatt i 

plutselige situasjoner, tror jeg likevel det er nødvendig å 

akseptere dette. Ihvertfall må slik tilrettelegging skje på 

enkelte viktige områder. Det vil dessuten være mulig å legge inn 

tekniske- og beslutningsmessige rutiner som minsker sårbarheten i 

fredstid. På den måten kan en komme ned på et akseptabelt 

sårbarhet sn iv å. Likevel er det ikke til å komme forbi at 

funksjonsstansberedskap innebærer økt sårbarhet også i fredstid, 

jfr. 7.0.

I en plutselig situasjon blir det som nevnt vanskelig å ta vare 

på edb-tjenester som blir sett på som viktige hvis/når situasjonen
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edb-registre er trolig den eneste måten å møte en slike behov på. 

Dette må i tilfelle skje som ledd i en daglig beredskap. Slik 

overføring til backup-lagre vil imidlertid være så dyrt at 

tiltakene neppe kan gjennomføres for mer enn en liten del av de 

tjenester som ønskes sikret.

Utsiktene til plutselige situasjoner gjør at en må vurdere 

hvilke tjenester man vil ha stanset u a n s e t t . For disse tjenestene 

må det installeres nødvendig utstyr, utarbeides rutiner etc. for 

hurtig gjennomføring av funksjonsstans som kan skje uten 

forberedende aksjoner. En slik plan bør bare omfatte enkelte 

spesielt viktige anlegg. Tiltakene vil trolig i første rekke være 

ødeleggelse fordi slike virkemidler er raskest å gjennomføre.

Dersom edb-tjenester som omfattes av en slik plan også har stor 

fremtidig nytte, må det være en forutsetning at det finnes kopier 

av de data som blir ødelagt.

Anlegg som skal omfattes av akuttaksjon ved plutselige angrep 

bør trolig omfattes av to typer planer. To-trinnsplanen bør også 

omfatte disse tjenestene. På den måten kan det være mulig å 

foreta en mere skånsom funksjonsstans dersom situasjonen skulle 

tillate det.
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Figur 5/3« Eksempel på kombinasjoner ved iverksettelse av tiltak 

over 3 stadier.
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5.3.4. Planenes forhold til hverandre

Foran har jeg gitt en skisse av 3 ulike typer planer. Av 

fremstillingsmessige grunner er det nødvendig med en slik 

oppdeling. Det er likevel viktig at planene er ment å ha en 

fleksibel og dynamisk karakter.

Planene forutsetter at en edb-tjeneste er vurdert som 

fiendenyttig. For hver av disse tjenestene spørres det så:

- Hva kan gjøres i fredstid for å forberede eller tilrettelegge 

for funksjonsstans ?

- Hva kan gjøres som forberedelse i tilfelle en alvorlig 

tilspisset politisk eller militær situasjon ?

- Hva kan gjøres i tilfelle angrep i en forberedt situasjon og 

ved plutselige nasjonale krisesituasjoner ?

På den måten kan en få oversikt over eksisterende og mulige 

virkemidler. Ut ifra dette lages det en plan for vedkommende 

edb-tjeneste. De ulike situasjonene kan da møtes med det mest 

hensiktsmessige virkemiddelet. - En vet hvilke forberedende 

tiltak som er mulige dersom det f.eks. bygger seg opp en trussel 

mot en norsk ut en rik ss t as jo n, og en vet hva som kan gjøres ved et 

plutselig angrep mot norsk territorium. Slik planene er skissert 

er de altså ment å dekke alle typer situasjoner.

5.4. Ansvar og myndighet for funksjonsstans-ti 1 tak

Jeg skal her nøye meg med å gi noen korte riss av hvordan jeg 

kan tenke meg ansvars- og myndighetsforhold i forhold til 

planlegging og gjennomføring av funksjons st an st il ta k.

5.4.1. Ansvar for planleggingen

Foran har jeg foreslått framgangsmåter for utarbeidelse av 

handlingsplaner for stans av e d b - t je ne st er . Spørsmålet her er
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hvilket organ som bør ha ansvaret for at slike planer blir 

uta r b e id et .

Planer om funksjonsstans kan ikke ses adskilt fra edb og 

sårbarhet ellers. -Det faktum at tilrettelegging for 

funksjonsstans innebærer en sårbarhetsfaktor i seg selv, bør være 

tilstrekkelig til å begrunne et slikt standpunkt. Dessuten er det 

først og fremst de mest samfunnsviktige edb-funksjonene det er 

aktuelt å stanse i en krigs- eller krisesituasjon. Etter min 

mening er det derfor innlysende at samme organ bør ha ansvaret for 

alle deler av edb og samfunnets sårbarhet. Funksjonsstans av 

edb-tjenester er en del av dette saksområdet.

Hoveddelen av de aktuelle edb-tjenestene er offentlige.

Størsteparten av disse er statlige. Dette tilsier at FAD bør ha

en sentral rolle i det videre arbeidet.

Jeg har ikke hatt tilgang til materiale som setter meg i stand 

til å vurdere samordning mellom militære og sivile

f unksjonsstanstiltak. Likevel mener jeg det er opplagt at en slik 

samordning bør skje. I tilfelle bør også de militære myndigheter 

være representert i et slikt ansvarlig organ.

For det første bør det ansvarlige organet ha daglig ansvar for 

n ødvendig funksjonsstans-beredskap, utarbeidelse og revisjon av 

planer m.m. Dessuten bør det være en rådgivende instans for 

regjeringen og andre som har myndighet til å beslutte stans i 

e d b - t j e n e s t e r .

En nærliggende mulighet er å legge et slikt organ under FAD. 

Organets speielle oppgaver taler imidlertid for å gi det en noe 

friere stilling enn det departementavdelin g er normalt har.

5.4.2. Myndighet og ansvar for iverksetting av funksjonsstans

Utgangspunktet må her være at det er regjeringen som landets 

øverste forvaltningsorgan som treffer vedtak om funksjonsstans,
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dette skjer innen de rammer som Stortinget har gitt ved lov, 

eventuelt innen rammene for konstitusjonell nødrett. Det er min 

mening at regjeringens avgjørelsesmyndighet normalt ikke bør 

delegeres videre til et underordnet organ. Dette fordi vedtak om 

stans av edb-tjenester oftest vil ha vidtrekkende samfunnsmessige 

konsekvense r .

Fra dette utgangspunktet må det imidlertid gjøres noen viktige 

reservasjoner. For det første må den enkelte

bruker/eier/ansvarlige for edb-tjenester ha et selvstendig ansvar 

i akutt-situasjo n e r der det ikke er mulig å foreta forberedelser, 

jfr. 5.3.3. I slike situasjoner bør det kunne besluttes 

funksjonsstans av en lokalt ansvarlig instans eller person. Dette 

må likevel skje innen rammer som på forhånd er satt opp av 

sentrale myndigheter.

Når det gjelder iverksettelse av forberedende aksjoner 

(jfr. 5.3.1.) bør regjeringen ha den fulle styringen med tidspunkt 

og omfang for tiltakene. Regjeringens beslutninger bør tas etter 

rådføring med vedkommende rådgivende organ.

Dersom regjeringen ikke lenger er i fuksjon, bør myndigheten 

kunne delegeres videre ned til Fylkesmann-embetet eller til annen 

lokal myndighet slik det er åpnet for i Krigslovens (15-12 -50 

n r.7) paragraf 5. På krigsskueplass bør de militære myndigheter 

ha ansvaret for videre aksjoner mot e d b -t je ne st en e, jfr. 

Krigslovens paragraf 6.



-36-

KAPITTEL 6 NOEN RETTSLIGE SPøRSMåL

6.1. Myndighet til å beslutte funksjonsstans

Som overordnet forvaltningsorgan har regjeringen full 

instruksjons- og organisasjonsmyndighet over statsforvaltningen. 

Overordningsforholdet gir tilstrekkelig myndighet til å instruere 

denne delen av forvaltningen om stans av edb-tjenester. I kraft 

av organisasjonsmyndigheten har regjeringen også evne til å 

organisere statsforvaltningen slik at stans av edb-tjenester blir 

enkelt å gjennomføre.

Regjeringens instruksjons- og organisasjonsmyndighet gjelder 

ikke hele det offentlige forvaltningsapparatet. Overfor kommunale 

organer kan den f.eks. ikke instruere. Likeledes kan 

instruksjonsmyndighet være sterkt begrenset i forhold til enkelte 

frittstående forvaltningsorganer, f.eks. domstolene.

Overfor de rettssubjekter regjeringen ikke har organisasjons- 

og instruksjonsmyndighet over, kreves hjemmel i lov for at 

tilsvarende myndighet skal kunne utøves. For at regjeringen skal 

kunne beslutte stans av private og av frittstående 

forvaltningsorganers edb-tjenester, kreves det derfor hjemmel i 

lov. Dette følger av legal i tetsprinsippet i norsk rett.

Legal i tetsprinsippet innebærer ikke noe absolutt krav om 

lovhjemmel i alle situasjoner. I nasjonale krisesituasjoner vil 

kravet til lovhjemmel kunne modifiseres i den grad det er 

nødvendig for å ivareta norske forsvarsinteresser. I situasjoner 

der det ikke er mulig å samle Stortinget til de nødvendige 

lovvedtak, vil det f.eks. kunne være tilstrekkelig med en 

beslutning av Kongen i Statsråd.

Slik modifisering av legalitetsprinsippet forutsetter at 

konstitusjonell nødrett gjør framgangsmåten rettmessig. Hvordan 

grensen mellom rettmessig og urettmessig modifiseringer av
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Vi står altså overfor et krav om lovhjemmel som varierer noe i 

styrke avhengig av situasjonen. På det rent forberedende stadiet 

gjelder legal itetsprinsippet fullt ut. I nasjonale 

krisesituasjoner er utgangspunktet det samme. Dersom situasjonen 

gjør det umulig å samle Stortinget til de nødvendige lovvedtak er 

en derimot over i de situasjoner hvor legalitetsprinsippet kan 

modifiseres. Ved akutte krigshandlinger mot Norge vil en som 

oftest være innenfor de situasjoner hvor konstitusjonell nødrett 

gjør modifiseringer rettmessige. - Private og frittstående 

offentlige forvaltningsorganers edb-tjenester vil da kunne stanses 

selv uten hjemmel i formell lov.

6.2. Vurdering av eksisterende hjemler

I norsk lovgivning finnes en rekke lover med bestemmelser som 

skal sikre landets beredskap og forsvar i nasjonale 

krisesituasjoner. Særlig etter den 2. Verdenskrig ble det gitt 

flere lover av forsvars- og beredskapsmessig betydning.

Som vist over krever stans av private edb-tjenester i visse 

situasjoner hjemmel i lov. I det følgende vil jeg kort ta for meg 

noen aktuelle beredskapslover. Spørsmålet er om noen av disse kan 

tjene som hjemmel for de virkemidler og planer som jeg har 

foreslått foran under 4.0. og 5.0. . Den tiden jeg har til 

rådighet gjør at gjennomgangen nødvendigvis må bli forholdsvis 

overfladisk. Likevel tror jeg den er tilstrekkelig i denne 

sammenhengen. Jeg tar for meg lovene i kronologisk rekkefølge.

Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen, 25-6 1948, 

n r . 8 .

Energiforsyning hører inn under en av de områder som jeg har 

ansett å være fiendenyttige foran under 2.0. , nr.2. Loven er 

først og fremst gitt med tanke på å sikre kontrollen med 

elektrisitetsproduksjonen. I paragraf 3 gis det hjemmel for 

iverksettelse av sårbarhetstiltak ved at det kan gis "pålegg til
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sikring av driften og hurtig avhjelp av driftsstans". Loven tar 

ikke sikte på situasjoner hvor norske myndigheter må oppgi 

kontrollen over slike kraftverk.

Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg, 13-3 1949, nr. 3.

Også drivstoffanlegg hører inn i katalogen under 2.0. Paragraf 

1 i loven gir hjemmel for påbud om "sikring mot skade og 

sabotasje" på drivstoffanlegg. På samme måte som for lov av 

25-6-48 er bestemmelsene beregnet for situasjoner hvor norske 

myndigheter har kontroll over de anlegg som ønskes sikret. Også 

her er det altså kun tale om tiltak for å minske anleggenes 

s å r b a r h e t .

Lov om sarlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende 

forhold, 15-12 1950 nr. 7.

Denne loven inneholder først og fremst regler om avvikende 

beslutningsprosedyrer i nasjonale krisesituasjoner. I kap. V er 

det imidlertid en bestemmelse om avståing av "eiendomsrett eller 

annen rådighet over løsøre av ethvert slag" til stat eller 

kommune. Bestemmelsen er av en helt generell karakter og har en 

formulering med en meget vid rekkevidde. Avståing kan kreves "i 

den utstrekning det er nødvendig til ivaretakelse av viktige 

samfunnsinteresser". Det er klart at nesten all avståing og 

rådighet kan tolkes inn i en slik formulering. Slik sett dekker 

ordlyden også flere funksjonsstanstiltak, f.eks. flytting av 

maskin- eller programvare. Bestemmelsene gjelder likevel bare når 

"riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet 

eller sikkerhet er i fare". Loven gir uansett ikke hjemmel for 

tiltak i fredstid.

Lov om militære rekvisisjoner, 29-6, nr. 19.

Loven gir vide hjemler dels til Kongen, dels til militære
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i medhold av loven. Rekvirering kan skje til "eie, bruk eller 

annen særlig rådighet", (paragraf 2, l.ledd). Det er her særlig 

viktig å avklare innholdet av lovens paragraf 6, 2. ledd:

"Det samme gjelder forberedende rådgjerder som tar sikte på å 
sette virksomhet, bedrift m v . ut av funksjon for kortere eller 
lengre t i d . "

Jeg antar at det ikke kan innfortolkes noen begrensing i hva som 

kan omfattes av slike forberedende tiltak, jfr. uttrykket 

"bedrift, virksomhet m v .". Derimot må det avklares nærmere hva 

slike forberedende rådgjerder kan bestå i.

Åpningspassusen "Det samme gjelder" viser til Kongens myndighet 

til allerede i fredstid a bestemme, jfr. innledningen til paragraf 

6, l.ledd og (selvsagt) ikke til oppregningen av tiltak i 

punktene 1 til 4. Selve ordlyden gir derfor ikke noen veiledning 

i spørsmålet vedrørende hvilke tiltak som kan settes iverk for å 

sette virksomhet, bedrift, m.v. ut av funksjon.

Forarbeidene drøfter dette spørsmålet noe (se Ot.prp. nr. 7 for 

1951, sidene 10 og 11). Departementet tar her utgangspunkt i 

Forsva rskommiteens innstilling, Del 5, side 87:

"En må være forberedt på at deler av vårt land kan bli midlertidig 
besatt under en krig. Det bør derfor på forhånd legges en plan 
for hvilke ødeleggelser som må foretaes for å hindre at 
krigsviktige anlegg kommer fienden til gode. En slik plan er også 
nødvendig for å kunne unngå at tilfeldige og eventuelt 
panikkartede ødeleggelser som ikke er i samsvar med norske 
interesser. Ved særlig viktige bedrifter bør ledelse, arbeidere 
og funksjonærer allerede i fred ha bestemt instrukser om hvorledes 
de skal forholde seg i tilfelle av direkte angrep eller okkupasjon 
av bedriften. Unødige skader og misforståelser vil dermed kunne 
u n n g å s ."

Forsvarskommiteen foretar videre en gruppering av slike tiltak.

For det første evakueringsplaner for "personell, maskinpark, 

råvarer og ferdige produkter". For det andre sikring av den del 

av industrien som er av vital betydning for forsvaret. Slike 

tiltak presiseres nærmere til plassering på steder som strategisk 

sett må ansees å være relativt sikre og til bygningsmessig 

sikring. For det tredje understrekes viktigheten av at disse 

bedriftene også har et aktivt forsvar, d.v.s. kan forsvare seg med
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v å p e n .

Ikke alle synspunkter i den refererte innstillingen går på 

spørsmålet om stans av virksomheter, bedrifter mv. Det er likevel 

nyttig å se hele uttalelsen i sammenheng.

I odelstings-proposisjonen gjennomgår så departementet de den gang

eksisterende hjemler for iverksetting av tiltak som beskrevet av

For sva rskommi te e n :

"Departementet finner det derfor nødvendig at det skapes en klar 
lovhjemmel som omfatter alle krigsviktige virksomheter og 
bedrifter m v ."

Jeg kan ikke se at det i forarbeidene er gitt retningslinjer ut

over det siterte. Andre holdepunkter som kan belyse

meningsinnholdet av paragraf 6, 2. ledd finnes knapt.

Av den del av Forsvarskommiteens uttalelse som går direkte på "å 

sette virksomhet, bedrift mv. ut av funksjon", er det bare 

utarbeidelse av planer og instrukser for slikt som nevnes. Det 

sies ingen ting om det kan pålegges å konkret tilrettelegge for 

ødeleggelser mv.

Lovteksten inneholder bare en beskrivelsen "stans av funksjoner".

I forarbeidene er evakuering av personell, råvarer, maskinpark og 

ferdige produkter de eneste eksempler som er gitt for slik stans.

På den bakgrunn er det etter min mening ikke grunnlag i 

forarbeidene for å innfortolke en adgang til å pålegge 

forberedende tiltak for ødeleggelse, sletting m v . Utarbeidelse av 

planer for slike rådgjerder må imidlertid kunne skje.

Lov om helsemessig beredskap, 2-12 1955, nr.2.

Eier eller bruker av helseinstitusjon kan etter denne loven 

pålegges å "utvide, omlegge eller flytte virksomheten", (paragraf 

4, l.ledd). Bestemmelsen gjelder bare når "riket er i krig eller
k r i  n  r  11 o  r  11 n « » *  ~  i  - — — —  _ i  • • •
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tjene som hjemmel for flytting og dataoverføringer, f.eks. av 

pasientregistre, forskningsrapporter, m.m. Derimot dekker loven 

neppe ødeleggelse eller sletting.

Lov om forsynings- og beredskapstiltak, 14-12 1956, n r.7.

Paragraf 3 hjemler her tvangsavståing av eiendom til det 

offentlige for å fremme visse formål som er angitt i paragraf 1.

Et av formålene er "a) styrke og utnytte landets produksjon- og 

transportevne". Det er mulig at enkelte tiltak for å stanse 

edb-tjenester kan sies å tjene et slikt formål. Stans av 

edb-rutiner ligger likevel utenfor det en her har tenkt seg.

6.3. Mulige lovgivningstekniske løsninger

6.3.1. Uendret bruk av en eller flere eksisterende hjemler

Lov om militære rekvisisjoner og lov om særlige rådgjerder 

under krig, krigsfare og liknende forhold inneholder begge så vide 

formuleringer at de fleste funksjonsstanstiltak dekkes. Det er 

derfor en mulighet å anvende en eller begge lover uforandret og 

utarbeide forskrifter om funksjonsstanstiltak med hjemmel i disse.

Stans av edb-tjenester i krigs- og krisesituasjoner reiser 

mange spesielle og vanskelige problemer. Mange av problemene kan 

behandles på ekspertnivå i forvaltningen og i andre fagmiljøer.

Et stykke på vei kan et rent forskriftsarbeide derfor være 

t il fr edsstillende.

For å utvikle et godt og fullstendig regelverk et det likevel 

viktig også å foreta politiske avveiinger og prioriteringer. 

Eksempler på slike overveielser er nevnt under 3.0. Lovarbeider 

har slik sett en viktig funksjon fordi en setter de politiske 

sidene i fokus. Ved utarbeiding av forskrifter er det mest de 

faglige/tekniske sidene som tillegges vekt. Et lovarbeide vil gi 

politiske rammer som er spesielt knyttet til stans av
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edb-tjenester i krigs- og krisesituasjoner. Dermed sikres den 

politiske styringen på en langt bedre måte enn om forskrifter blir 

u tarbeidet av fagfolk med hjemmel i vide formuleringer i eldre 

l o v e r .

Også lovgivningsteknisk vil det etter min mening være uheldig å 

knytte så spesielle og omfattende tiltak til gamle bestemmelser 

skrevet med tanke på helt andre tiltak. Sett ut ifra et 

regel fo re nk 1ingsperspektiv er det klart uheldig om tolkingen av en 

bestemmelse ligger langt fra den naturlige språklige forståelsen 

av lovens formuleringer. Dersom en f.eks. knytter 

funksjonsstanstiltak til lov om militære rekvisisjoner, vil en få 

et slikt uheldig resultat.

Alt i alt mener jeg altså at det vil være galt å benytte en 

eldre lov som hjemmel for å gi forskrifter og instrukser om 

funksjonssta ns til t ak . Både rettspolitiske og lovtekniske grunner 

taler etter min mening for ny lovgivning.

6.3.2. Tilføying til eksisterende lov eller utforming av ny

Jeg forutsetter i det følgende at det bør gis en særskilt 

lovhjemmel for stans av edb-tjenester i nasjonale

krisesituasjoner. Spørsmålet blir da om dette bør skje ved at nye 

bestemmelser innarbeides i en eldre lov eller ved utforming av en 

selvstendig lovtekst. Her skal jeg nøye meg med å nevne noen 

viktige momenter i en slik avveiing.

Innarbeiding i eldre lovtekster vil være akseptabelt dersom det 

er en nær saklig sammenheng mellom den eksisterende lovteksten og 

den som skal innarbeides. Funksjonsstans av edb-tjenester har 

muligens en nær nok sammenheng til Krigslovens kap. 15 og 

Rekvi re ri ng sl ov en . Rekvireringsloven er trolig den som ligger 

nærmest av disse. Det er derfor en mulighet å innarbeide regler 

om stans av edb-tjenester i denne loven.

På den annen side er emnet funksjonsstans så stort og
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dette en mere selvstendig plassering. Slik lovgivingsteknikk er 

brukt også i andre tilfelle. - Beredskapstiltak for 

elektrisitetsproduksjon, drivstoffanlegg og helseinstitusjoner er 

eksempler på saksområder som er sett på som så spesielle og 

viktige at de er behandlet i egen lov. På denne bakgrunn ville 

det ikke være unaturlig om beredskapsmessige sider ved 

edb-tjenestene også ble gjenstand for særskilt lovarbeide. Regler 

om funksjonsstans bør i tilfelle utgjøre en viktig del av dette.

6.4. Ansvar for økonomisk tap som følge av funksjonsstanstiltak

Forberedelse og iverksettelse av funksjonsstans kan få store 

økonomiske virkninger for eier eller bruker av edb- tj en es te n. For 

det første vil tilrettelegging innebære forholdsvis store utlegg 

til investering av utstyr, løpende vedlikehold o.s.v. Selve 

iverksettelsen av funksjonsstans er det som vil ha størst 

økonomiske virkninger. Når virkemiddelet er ødeleggelse eller 

sletting vil dette kunne innebære totalskade på maskin- og 

programvare. I tillegg vil det kunne oppstå økonomiske tap f.eks.

fordi driften stanser og kontrakter ikke kan oppfylles. Dette 

siste gjelder særlig ved stans av prosess-styrt industri.

Det er først og fremst i forhold til private edb-tjenester det 

er aktuelt å drøfte spørsmålet om økonomisk ansvar. Spørsmålet må 

dessuten drøftes i forhold til kommunene og andre offentlige 

organer som er uavhengige i forhold til statsforvaltningen. Det

er ikke mulig for meg å foreta noen grundig drøftelse av 

ansvarsforholdene. Private edb-tjenester og uavhengige offentlige 

tjenester behandles derfor under ett. Fra en juridisk synsvinkel 

er drøftelsen ikke tilstrekkelig. Som en del av et forberedenede 

arbeide kan den likevel ha en klargjørende funksjon.

6.4.1. Økonomisk ansvar for tilrettelegging, forebygging m.m.

Dersom det utarbeides planer for stans av edb-tjenester vil en 

naturlig konsekvens være at det blir gitt pålegg om visse typer 

anskaffelser, organiseringsmåter m.m. Dette vil være en helt
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nødvendig forutsetning for en rask stans av edb-tjenestene i en 

krigs- eller krisesituasjon. Slike tiltak kan innebære 

forholdsvis store utlegg både i form av investeringer og løpende 

o m k o s t n i n g e r .

Utgangspunktet er at det kan gis lover som har slike økonomiske 

konsekvenser også når det gjelder stans av edb -tjenester. 

Lovgiveren kan altså bestemme at private eiere eller brukere av 

edb-tjenester skal foreta visse investeringer og iverksette andre 

tiltak for å gjøre funksjonsstans mulig. Dette kan pålegges uten 

økonomisk kompensasjon. Det kan vanskelig tenkes at pålegg er av 

en slik art at de anses å være ekspropriasjonsartede slik at eier 

har krav på erstatning etter Gr.l. paragraf 105.

Der etablering av edb-tjenester krever konsesjon eller annen 

form for tillatelse fra staten, vil det i konsesjonsvilkårene 

kunne kreves gjennomført tiltak for tilrettelegging for 

f u n k s jo ns st an s. Fordi mange typer virksomhet idag krever 

konsesjon, vil slike vilkår kunne være et praktisk viktig 

styringsmiddel. Hva innholdet av vilkår kan være, må bestemmes ut 

ifra en tolking av den eller de bestemmelser som gir regler om 

konsesjonsplikten. Jeg tror en til en viss grad vil kunne stille 

de viktigste krav til tilrettelegging ved hjelp av eksisterende 

k on se sj on sbestemmelser.

Det kan også være at nye vilkår kan stilles til allerede 

etablerte e db -tjenester. Spørsmålet er avhengig av en tolking av 

reglene om konsesjonsplikt. Generelt sett kan en si at adgangen 

til å stille vilkår i slike tilfelle trolig er snevrere enn 

overfor nyetableringer.

Også vilkår kan normalt stilles uten at det at det blir gitt 

noen form for økonomisk kompensasjon. I praksis vil det likevel 

ofte være slik at en kommer fram til en minnerlig avtale.

Ihvertfall gjelder dette i tilfelle hvor det er tvilsomt om 

vilkåret kan settes eller når det er tvil om lovlig omfang.
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kamphandlinger

Under 5.3.1., nr.l foreslo jeg forberedende aksjoner i form av 

tilrettelegging m.m. Slike tiltak kommer i erstatningsrettslig 

samme stilling som foran under 6.4.1. - Ihvertfall gjelder det

tiltak som skjer uten direkte forbindelse med kamphandlinger. I

5.3.1.,nr.2 foreslo jeg også stans av en del edb-tjenester på et 

forberedende stadie. Jeg skal her kort si noe om det økonomiske 

ansvaret for slik forberedende f un ks jonsstans.

Utgangspunktet er en situasjon hvor de politiske- og militære 

forhold har tilspisset seg på en slik måte at visse tjenester 

settes ut av drift. Stansen foretas ut ifra en skjønnsmessig 

bedømming av situasjonen. Dersom bedømmingen viser seg å være 

riktig, f.eks. fordi det senere kommer til kamphandlinger, hører 

spørsmålet om økonomisk ansvar under drøftelsen om

krigserstatning, jfr. 6.4.3. Dersom situasjonen istedet glir over 

og forholdene igjen bli normale, kan det bli spørsmål om 

erstatningsansvar overfor de interesser som har lidd tap som 

følge av tiltakene.

Etter den nasjonale krisesituasjonen er over, vil 

erstatningsspørsmålet trolig avhenge av om tiltakene var 

nødvendige for sva rst i 1 tak eller ikke. Det kan ikke her være tale 

om noen streng bedømming. Staten vil trolig bare være 

erstatningansvarlig for de skader som oppstår ved at forberedende 

tiltak blir satt iverk etter en klar fe i lbedømming. Det kan

altså ikke være nok at det f.eks. ikke kom til kamphandlinger. 

Etter min mening må det kreves forholdsvis grov uaktsomhet fra 

beslutningstagerenes side for at slikt ansvar skal bli aktuelt.

Det er likevel ingen ting i veien for at det i lovs form vedtas 

å betale for økonomisk tap også utenfor de tilfelle der 

krigsskadeerstatniing og vanlig erstatningsansvar er aktuelt.

Slike bestemmelser kan f.eks. gis i tråd med reglene i lov av 17/7 

1953, nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse.

6.4.3. Økonomisk ansvar for funksjonsstans under kamphandlinger
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Utgangspunktet er her at staten ikke er økonomisk ansvarlig for 

tap som er skjedd som ledd i kamphandlinger. Dette er bl.a. 

fastslått i en høyesterettsdom fra 1946, (Rt. 1946/880). Staten 

er m.a.o, trolig ikke ansvarlig for økonomisk tap som oppstår ved 

at edb-tjenester blir satt ut av funksjon når dette skjer som ledd 

i eller er nært knyttet til kamphandlinger. Grunnlovens paragraf 

105 kommer ikke til anvendelse i en krigssituasjon, - det viser 

sikker rettspraksis.

Selv om staten ikke har noen rettslig plikt til å svare for 

slike skader kan den også her påta seg erstatningsplikt. Slike 

regler finnes bl.a. i lov om krigsskadeerstatning og i lov om 

militære rekvisisjoner. I forhold til erstatning for stans av 

private edb-tjenester, kan en av disse hjemlene tenkes brukt.

Mere nærliggende er det imidlertid å legge lignende 

erstatningsregler inn som en del av en lov om edb og samfunnets 

sårbarhet. På den måten kan økonomisk ansvar for krigsskader på 

edb-anlegg ses i sammenheng med ansvar i fredstid, og dessuten med 

de ulike "gråsoner" mellom disse to ytterpunktene.
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KAPITTEL 7 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSSTANS SOM 

SÅRBARHETSFAKTOR I FREDSTID

Under fredlige forhold ønsker vi å beskytte edb-tjenestene for 

å sikre driften av dem. Ved å analysere anleggene kan vi 

kartlegge ulike sårbarhetsfaktorer, d.v.s. forhold som gjør at 

driften av edb-tjenestene er lette å skade.

Tidspresset som oppstår ved gjennomføring av tiltak som 

sletting og ødeleggelse gjør det nødvendig med forholdsvis lett 

adgang til å iverksette funksjonsstans-tiltakene. En slik enkel 

tilgang kan gjøres daglig og permanent (jfr. 5.3.3.), eller 

adgangen kan lettes gjennom forberedende tiltak når 

krisesituasjonen er i ferd med å bygge seg opp (j f r .5.3 .1. ) . 

Tilrettelegging for stans av edb-tjenestene vil også innebære en 

innebygging av en ny sårbarhetsfaktor. Det særpregede med denne 

faktoren er at den kommer som resultat av tiltak vi ønsker. - Vi 

aksepterer en ny sårbarhetsfaktor fordi funksjonsstans-beredskap 

ses på som viktigere enn den økte sårbarheten i fredstid.

Langt på vei er det mulig å sikre seg mot at denne aksepterte 

sårbarheten fører til uopprettelige skader. Dette kan f.eks. 

gjøres ved å sikre kopier av viktige data (se 4.2.,n r . 2 og

4.3.,nr.6). Dessuten kan beslutningsprosedyrer og planlegging 

hindre uberettiget iverksettelse. Likevel vil det neppe være 

mulig å sikre seg helt mot skader. Både praktiske og økonomiske 

forhold setter grenser for hva det f.eks. kan sikres kopier av. 

Istedet blir en tvunget til å gjøre bruk av tiltak som sletting og 

ødeleggelse. Tilrettelegging for slike tiltak innebærer en 

betydelig sårbarhetsfaktor. Gode beslutningsprosedyrer er heller 

ingen garanti for feilgrep. - Satt på spissen kan en si at de kun 

sikrer at feilbedømmelser og samfunnsskadelige

slettingsoperasjoner m.m. bare blir foretatt av bestemte personer 

etter bestemte prosedyrer.

Planer for stans av edb-registre vil altså uansett innebære en 

ikke uvesentlig sårbarhetsfaktor. Risikoen kan reduseres noe ved
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hjelp av gode og gjennomarbeidede prosedyrer. Det er likevel en 

grense for hvor langt en kan komme i retning av å redusere slike 

s år ba rh ehtsfaktorer. Ihvertfall er det lite trolig at 

funksjonsstans-prosedyrer noen gang kan bli ubetydelig som 

sårbarhetsfaktor.

En står her overfor en meget vanskelig avveiing hvor nytte og 

risiko ved å ha rutiner for stans av edb-tjenester må veies mot 

hverandre. Idag vet vi ikke nok til å kunne foreta en slik 

vurde r i n g .

Dersom planer om stans av edb-tjenester faktisk blir utarbeidet 

får dette ihvertfall to klare konsekvenser for arbeidet med edb og 

samfunnets sårbarhet. For det første må funksjonsstansti 1 takene 

tas med som en av flere forhold som øker samfunnets sårbarhet i 

fredstid. -Det er ingen grunn til å vurdere tilrettelegging for 

stans av edb-tjenester annerledes enn f.eks. manglende 

sikringstiltak for edb-tjenester.

Dessuten vil planer om funksjonsstans gjøre at andre tiltak for 

å minske sårbarheten får større vekt. - Ved å planlegge tiltak 

som gjør det vanskelig eller umulig for en fiende å få kontroll 

over viktige data i en kampsituasjon, vil det bli nødvendig for 

fienden å skaffe kontroll over de ønskede data før krise- eller 

krigssituasjonen oppstår. Dette kan skje gjennom spionasje mot 

fiendenyttige edb-tjenester. Det er derfor en nødvendig 

sammenheng mellom sikring av edb-tjenester mot spionasje i 

fredstid og planlegging for stans av edb-tjenester i krigs- og 

krisesituasjoner.
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