
 

 

 
  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 
 

 
    

 
 

  

  

Intern retningslinje 
En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse 
av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En IR godkjennes 
og revideres av UNEs direktør etter forberedelse av avdeling for generelle juridiske saker (GJS). 

Saksnr. (360º) : 18/00564 

Dato : 25.5.2021 

Versjon : 03 

Ansvarlig : Direktøren 

Saksbehandler : JBA 

Nummer : IR-12 

Saker som kan berøre grunnleggende 
nasjonale interesser og utenrikspolitiske 
hensyn 
Formål 
Gi en overordnet oversikt over regelverk og instrukser for å tilrettelegge og sikre en god 
håndtering av slike saker i UNE og en ensartet informasjonsutveksling mellom UNE, Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), Kunnskapsdepartementet (KD), Utenriksdepartementet (UD) 
og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 
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Lover og instrukser mv. 
Retningslinjene gir en overordnet oversikt over lover, forskrifter, instrukser mv. som regulerer 
UNEs håndtering av alle enkeltsaker etter utlendingsloven (utl) og statsborgerloven (stbl) som 
kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Videre regulerer 
den UNEs håndtering av saker som faller inn under eksportkontrollregelverket. 
Retningslinjene gir også overordnede utgangspunkter for hvordan slike saker håndteres rent 
praktisk i UNE. 

1.1 Ansvarlige departementer 
Ansvaret for lovverket er plassert i ulike departementer. Dette betyr at vi må forholde oss til 
ulike departementer i disse sakene. 

• Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvaret for utlendingsloven 
• Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for statsborgerloven 
• Utenriksdepartementet (UD) har ansvaret for eksportkontrolloven 

1.2 Instrukser 
Departementene kan, uavhengig av de begrensningene som følger av utl § 76 annet ledd og 
stbl § 28 første ledd, instruere UNE om saksbehandlingen og om alle prosessuelle beslutninger 
i enkeltsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 
hensyn. 

For saker som faller inn under utl kapittel 14, følger dette av utl § 127 siste ledd jf. 
utlendingsforskriften (utf) § 19A-3. 

For statsborgersaker følger dette av stbl § 7 annet ledd og § 28 annet ledd. 

Saker som faller inn under eksportkontrollregelverket, skal behandles etter alminnelige regler, 
men dersom UNE vil omgjøre et avslagsvedtak fra UDI, følger det av instruks GI-14/2018 at 
saken skal forelegges departementet. 

På dette området har departementene gitt UNE 3 instrukser som vi er pålagt å følge: 

• Instruks GI-14/2018: Om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale 
interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter 
eksportkontrollregelverket 

• Instruks F-05/18: Om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre 
grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn 

• Instruks GI-01/2018: Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot 
enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjoners 
sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp 
om 

Se GI- 08/2018 for UDIs instruks om behandling av saker etter utl kapittel 14. 

Alle instruksene legger opp til noenlunde lik behandlingsmåte og saksgang uavhengig av om 
sakene behandles etter utlendingsloven eller statsborgerloven. 

1.3 Behandlingen av sakene: vedtaksmyndighet og klageadgang 

1.3.1 Saker som faller inn under utl kapittel 14: 
o UDI fatter vedtak i første instans 
o JD er da klageinstans 
o JD kan treffe vedtak i første instans etter beslutning 
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o JD er alltid vedtaksorgan i saker etter § 127 fjerde ledd 
o I saker der JD treffer vedtak i førsteinstans, kan vedtaket ikke påklages, det må 

reises søksmål mot staten 
o Se utl § 127 og § 129. 

1.3.2 Saker som faller inn under eksportkontrolloven 
o UDI treffer vedtak i første instans på saker som behandles i medhold av utf § 6-

35 
o UNE er klageorgan 
o UNE må forelegge saken for departementet for vurdering av om den skal 

avgjøres etter reglene i utl kapittel 14 hvis UNE vil omgjøre et avslagsvedtak fra 
UDI 

1.3.3 Saker som faller inn under stbl § 7 annet ledd 
o KD fatter vedtak 
o Vedtak i disse sakene kan ikke påklages 
o Klageren kan kreve saken overprøvd av domstolen uten kostnader. Staten bærer 

alle kostnader ved saken 
o I de tilfeller hvor KD har besluttet at saken ikke skal avslås etter stbl § 7 annet 

ledd, gjelder de vanlige reglene om klageadgang. Vedtaket kan påklages til UNE 
o Se stbl § 27 tredje ledd 

1.3.4 Opplysningene fremkommer i klageomgangen 
UNE kan behandle saker som faller inn under utl kapittel 14 når: 

• UDI ikke har lagt vekt på grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 
hensyn i et vedtak som er påklaget til oss 

• Eller opplysningene først kommer frem i klage- eller omgjøringsomgangen 

Saksbehandlingen må følge rutinene nedfelt i instruksen (GI-14/2018). Det er en forutsetning at 
det ikke er tale om en ny sak som må avgjøres av UDI i første instans, jf. utf § 19A-7. JD kan 
beslutte å tre inn som klageinstans på vedtak som er påklaget til UNE. 

I statsborgersaker skal UNE forelegge saken for KD til vurdering, jf. instruks F-05/18. 

1.4 Annet hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger med andre offentlige organer 
Opplysninger kan deles til andre offentlige myndigheter i medhold av forvaltningsloven (fvl) 
§ 13b nr. 2, 5 og 6. 

«Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: 

2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan 
brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, 
oppfølging og kontroll, 

5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons 
forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger 
som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks 
eller oppnevningsgrunnlag, 

6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til 
påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av 
allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med 
avgiverorganets oppgaver.» 

Se faglig veileder FV-01 om taushetsplikt i utlendingssaker for nærmere veiledning. 
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at UNE kan gi politiets sikkerhetstjeneste (PST) «tilgang 
til (rett til direkte søk etter) personopplysninger som utlendingsforvaltningen registrerer for å 
ivareta regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket» utl § 
128A jf. utf § 19A-5. PST må benytte sin tilgang innen rammene av politiloven § 17b og kun i det 
omfang de mener opplysningene har betydning for arbeidet med å forebygge eller etterforske 
forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. 

Hvilke saker faller inn under instruksene? 

2.1 Grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn 
Verken utlendingsloven eller statsborgerloven definerer hva som ligger i begrepene 
grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn. Begrepene har imidlertid en 
dynamisk karakter, og må tolkes i lys av den generelle samfunnsutviklingen og endringer i det 
internasjonale trusselbildet. Avgrensingen av begrepene vil måtte bero på en konkret og 
sammensatt vurdering, og de vil til en viss grad kunne være overlappende. 

«Grunnleggende nasjonale interesser» vil kunne omfatte både norske og utenlandske 
interesser i Norge, trusler mot norske interesser i utlandet og hensynet til Norges 
alliansepartnere. 

Innholdet i «utenrikspolitiske hensyn» kan være tids- og situasjonsbetinget og det er derfor 
vanskelig å definere innholdet i begrepet konkret, men tradisjonelt vil begrepet dreie seg om 
forholdet mellom Norge og fremmede stater eller internasjonale organisasjoner. 

Ved vurderingen av hva som kan sies å utgjøre en trussel har hensynet til forebygging stor 
vekt, og det skal foretas en fremtidsrettet vurdering av om personer kan komme til å utgjøre en 
slik trussel ut fra dens handlinger. Det kreves ikke mistanke om at utlendingen vil begå eller 
har begått konkrete, individualiserte straffbare handlinger. 

I vurderingen av hvilke saker vi skal forelegge departementene, er indikatorlisten i instruksene 
et viktig utgangspunkt. Se GI-14/2018 pkt 5 og F-05/18 pkt 3. 

Listene i instruksene er ikke uttømmende. Det betyr at vi etter beste skjønn må foreta en 
selvstendig og konkret vurdering av sakens opplysninger. Hvis vi er i tvil om en sak kan berøre 
grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, skal UNE forelegge saken 
for det ansvarlige departementet, eventuelt PST for uttalelse. 

2.2 Eksportkontroll og andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi 

2.2.1 Oppholdssaker 
Etter uf § 6-35 har vi hjemmel til å nekte oppholdstillatelse etter utl §§ 23, 24, 25 og 26 i 
forbindelse med arbeid og studier dersom 

a) hensyn som nevnt i lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi 
m.v. (eksportkontrolloven) § 1 første og annet ledd tilsier det, 

b) det er nødvendig for å gjennomføre tiltak som følger av lov om iverksetjing av internasjonale, 
ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med 
tredjestatar eller rørsler (sanksjonslova) og forskrifter gitt i medhold av denne, eller 

c) det er nødvendig for å gjennomføre vedtak som følger av lov til gjennomføring av bindende 
vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og forskrifter gitt i medhold av denne. 
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Med hjemmel i bokstav a-c, kan UNE nekte å gi arbeid- eller studietillatelse dersom tillatelsen 
kan bidra til militær utvikling for andre land, og danne grunnlag for utførsel av varer og 
teknologi som kan benyttes til terrorhandlinger. 

2.2.2 Visumsaker- reiserestriksjoner 
Etter utl § 126 og instruks GI-08/2018 (instruks til UDI) skal det ikke utstedes visum (adgang til 
å reise inn i Norge) til utlendinger som er underlagt reiserestriksjoner etter 

1) vedtak fra De Forente Nasjoners (FN) sikkerhetsråd, eller 

2) vedtak fra Den europeiske union (EU) som Norge har sluttet opp om. 

UNE skal også nekte disse utlendingene innreise og transitt gjennom Norge. 

FN har en liste over samtlige personer som er omfattet av FN-sanksjoner, både finansielle 
restriksjoner og/eller reiserestriksjoner. Listen er til enhver tid oppdatert og finnes her: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list. 

EU har også en liste over personer, grupper og enheter som er ilagt finansielle restriksjoner 
vedtatt av EU. Listen er til enhver tid oppdatert og finnes her: 
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ 

Ulike typer skjermingsverdig informasjon og graderingsnivåer 
Skjermingsverdig informasjon er informasjon som skal merkes med gradering enten etter: 

1) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) 
2) Instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn 

nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter (beskyttelsesinstruksen) 

3.1 Skjermingsverdig informasjon etter sikkerhetsloven 
Informasjon er skjermingsverdig etter sikkerhetsloven dersom det kan skade nasjonale 
sikkerhetsinteresser at informasjonen blir kjent for uvedkommende, går tapt, blir endret 
eller blir utilgjengelig, jf sikkerhetsloven § 5-1. 

Etter sikkerhetsloven § 5-3 skal UNE sikkerhetsgradere og merke informasjonen dersom det 
kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser om den blir kjent for uvedkommende. Følgende 
sikkerhetsgrader skal benyttes: 

a) STRENGT HEMMELIG dersom det kan få helt avgjørende skadefølger 

b) HEMMELIG dersom det kan få alvorlige skadefølger 

c) KONFIDENSIELT dersom det kan få skadefølger 

d) BEGRENSET dersom det i noen grad kan få skadefølger. 

3.2 Skjermingsverdig informasjon etter beskyttelsesinstruksen 
Dette er informasjon som er skjermingsverdig av andre grunner enn det som følger av 
sikkerhetsloven, jf instruksen § 1. Typiske grunner kan være at personen det gjelder lever på 
hemmelig adresse eller informasjon som gjelder UNEs systemer. 

Slik informasjon omfattes derfor som utgangspunkt ikke av de særskilte saksbehandlings-
reglene i utl kap 14 og instruksene nevnt i pkt. 1.2, men nevnes likevel kort her da det gjelder 
særskilte regler for håndtering av slik informasjon. 

Etter beskyttelsesinstruksen § 2 skal UNE gradere og merke dokumenter med følgende 
beskyttelsesgrader: 
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a) STRENGT FORTROLIG; betydelig skade for offentlige interesser, en institusjon eller en enkeltperson 

b) FORTROLIG; skade for offentlige interesser, en institusjon eller en enkeltperson 

Gradering av dokument skal bare foretas når dokumentet kan unntas fra offentlighet etter 
offentleglova og skadevirkninger som nevnt ovenfor kan inntreffe, jf instruksen § 3. 

Hvem har tilgang til ulike typer skjermingsverdig informasjon? 
Innenfor de to ulike hovedkategoriene finnes det i tillegg ulike graderinger som stiller ulike 
krav til behandling av informasjonen. 

4.1 Informasjon som er skjermingsverdig etter sikkerhetsloven 
Informasjonen kalles gjerne for sikkerhetsgradert informasjon. Kun medarbeidere som er 
autorisert og/eller er sikkerhetsklarert har lov til å arbeide med skjermingsverdig informasjon 
opp til det nivået medarbeideren er autorisert/klarert for. 

For slik informasjon går det et klart skille mellom informasjon som er gradert med 
BEGRENSET og informasjon som er gradert med KONFIDENSIELT eller høyere. 

For at medarbeidere skal ha tilgang til og arbeide med informasjon gradert BEGRENSET er det 
tilstrekkelig å være autorisert, jf sikkerhetsloven § 8-1 første ledd. For at medarbeidere skal ha 
tilgang til og arbeide med informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere, må 
vedkommende ha gyldig sikkerhetsklarering, jf sikkerhetsloven § 8-1 annet ledd.  

Justis- og beredskapsdepartementet sikkerhetsklarerer UNEs medarbeidere på anmodning 
fra UNE. En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndighet og bygger på 
personkontroll, om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for angitt sikkerhetsgrad, 
jf sikkerhetsloven § 8-5. 

UNE autoriserer sine aktuelle medarbeidere. Autorisasjonsmyndigheten i UNE er delegert til 
UNE sikkerhetsrådgiver. En autorisasjon er en avgjørelse foretatt av autorisasjonsansvarlig om 
at en person etter forutgående sikkerhetsklarering (med unntak for tilgang til informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET), bedømmelse av kunnskap om sikkerhetsbestemmelser, 
tjenstlig behov samt avlagt skriftlig taushetsløfte, gis tilgang til informasjon med angitt 
sikkerhetsgrad, jf. sikkerhetsloven § 8-9. 

4.2 Informasjon som er skjermingsverdig etter beskyttelsesinstruksen 
Det er ikke nødvendig med noen form for autorisasjon eller sikkerhetsklarering for å håndtere 
slik informasjon. Medarbeideren må imidlertid ha tjenstlig behov for å innhente og håndtere 
slik informasjon. 

Gradering av skjermingsverdig informasjon/dokument 
Sikkerhetsgradering innebærer at den som utsteder eller på annen måte tilvirker 
skjermingsverdig informasjon/dokument skal sørge for at informasjonen/dokumentet merkes 
med korrekt graderingsnivå. 

5.1 Når skal informasjonen/dokumentet graderes? 
UNE må vurdere konkret om det i en sak utarbeides dokumenter med opplysninger som må 
beskyttes av sikkerhetsmessige grunner etter sikkerhetsloven § 5-3, eller om dokumentet for 
øvrig bør beskyttes etter beskyttelsesinstruksen § 4, jf. § 3. UNE skal håndtere gradert 
informasjon i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for dette, se pkt. 3. 
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Sikkerhetsgradering etter sikkerhetsloven skal ikke brukes i større utstrekning eller for lenger 
tid enn nødvendig, jf § 5-3 annet ledd. Sikkerhetsgradering etter beskyttelsesinstruksen skal 
ikke skje i større utstrekning enn strengt påkrevet, og dokumentet skal ikke graderes høyere 
enn nødvendig, jf instruksens § 5 nr. 2. 

5.2 Omgradering og nedgradering 
Informasjon som er utarbeidet og gradert av UNE etter sikkerhetsloven kan bare om- og 
nedgraderes av UNE, Justis- og beredskapsdepartementet eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 
jf virksomhetssikkerhetsforskriften § 31. 

Dokument som er utarbeidet og gradert av UNE etter beskyttelsesinstruksen kan bare om- og 
nedgraderes av den etat som har foretatt graderingen, jf instruksen § § 5 nr. 4. 

5.3 Hvem i UNE har ansvaret for graderingen? 
Det er direktøren som i tråd med sikkerhetsloven § 4-1 har det overordnede ansvaret for det 
forebyggende sikkerhetsarbeidet i UNE, herunder sikre at skjermingsverdig informasjon/ 
dokument blir gradert korrekt etter gjeldende regelverk. Dette ansvaret er delegert i linjen til 
den ansvarlige avdelingsleder. 

Tilsvarende utgangspunkter gjelder for dokumenter som graderes i tråd med 
beskyttelsesinstruksen. 

Saksbehandlingsrutiner ved foreleggelse til departementet 

6.1 Generelt 
UNE skal forelegge saker for riktig departement i henhold til instruksene omtalt ovenfor. 

Hvis instruksene ikke regulerer et konkret tilfelle, og vi mener det er behov for å dele 
opplysninger med departementet eller andre offentlige organ, må vi falle tilbake på reglene om 
taushetsplikt og informasjonsutveksling i fvl §§ 13 – 13f og politiregisterloven kapittel 5 og 6. Se 
også FV-01 om taushetsplikt i utlendingssaker for nærmere veiledning. 

6.2 Oversendelse til og tilbakemelding fra departementet 

6.2.1 Generelt 
UNE skal i alle enkeltsaker etter utl eller stbl vurdere om det fremkommer opplysninger som 
tilsier at saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, jf. 
utl § 126 og stbl § 7 annet ledd. 

I denne vurderingen vil indikatorlisten i instruksene være et hjelpemiddel. 

Hvis saken kan berøre «slike» interesser/hensyn skal UNE (normalt) orientere departementet 
før saken formelt oversendes. Dette gjelder spesielt der UNE har besluttet å avholde 
nemndmøte i en sak. 

For øvrig skal UNE så snart som mulig, og senest innen en måned etter at UNE ble klar over at 
en sak kan berøre slike interesser/ hensyn oversende saken til departementet. 

Instruksene stiller krav til orienteringen og oversendelsens form, innhold og vedlegg. 
Se instruksene for nærmere angivelse av disse formkravene. 

Dersom UNE i et særskilt tilfelle ikke følger formkravene i instruksene, skal dokumentasjon 
skje i etterkant for å sikre tilstrekkelig notoritet, med mindre departementet gir UNE beskjed 
om noe annet. UNE skal følge formkravene i instruksene ved etterfølgende dokumentering. 
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6.2.2 Plikt til å informere i andre saker behandlet etter stbl 
I statsborgerskapssaker kan hensynet til grunnleggende interesser eller utenrikspolitiske 
hensyn også gjøre seg gjeldende i andre saker enn etter stbl § 7 annet ledd. UNE har i slike 
tilfeller en plikt til å forelegge saken for departementet. Dette kan eksempelvis være 

• Ved avslagssaker hvor ett eller flere av vilkårene for statsborgerskap i lovens § 7 første 
ledd ikke er oppfylt 

• Når UNE ser det som aktuelt å dispensere fra lovens ordinære ervervsvilkår 

6.2.3 Departementets tilbakemelding 
Saker behandlet etter utl kapittel 14: 
Etter saksoversendelsen fra UNE vurderer departementet videre saksgang, herunder om det 
ønsker å tre inn som vedtaksorgan i medhold av utl § 127 første ledd, om UNE selv skal treffe 
vedtak etter lovens alminnelige bestemmelser eller iht. utl kapittel 14, eller at saken skal sendes 
tilbake til UNE med instruks om at saken skal sendes tilbake til UDI. Departementet kan be 
UNE om ytterligere utredning mv. 

Før UNE treffer vedtak i sak der departementet har instruert om positivt vedtak, jf. utl § 128 
annet ledd, skal UNE oversende utkast til vedtak til departementet for godkjenning. 

Saker behandlet etter stbl § 7 annet ledd: 
Departementet vurderer etter saksoversendelsen videre saksgang, herunder om det er 
grunnlag for å avslå søknaden med hjemmel i stbl § 7 annet ledd. Dersom departementet ikke 
ser grunnlag for avslag på dette grunnlag, vil departementet returnere saken til UNE for 
avgjørelse. Departementet kan også be UNE om ytterligere utredning mv. 

Formkravene oppstilt i instruksene skal følges av departementet ved tilbakemelding til UNE. 

UNE ber om en uttalelse eller sender sak til orientering til PST 
UNE har anledning til å gi PST opplysninger når det er nødvendig for å fremme UNEs 
arbeidsoppgaver, jf. fvl § 13 b nr 5. 

Ved behandling av saker etter utl kapittel 14 har PST uten hinder av taushetsplikt rett til 
å foreta direkte søk i DUF, jf. utf § 19A-5. Ved behandling av statsborgerskapssaker må UNE ta 
kontakt med PST og avklare form for oversendelse. Partsinnsyn 

En part har i utgangspunktet rett til innsyn i egne saksdokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 
første ledd, for så vidt ikke annet følger av sikkerhetsloven, beskyttelsesinstruksen eller 
unntakene i forvaltningsloven §§ 18 til 19. 

7.1 Departementenes instruksjonsrett ved grunnleggende nasjonale interesser eller 
utenrikspolitiske hensyn 

Alle spørsmål om partsinnsyn i UNEs dokumenter avgjøres i utgangspunktet av UNE, med 
mindre saken er til behandling hos departementet som førsteinstans eller for klagebehandling. 
I de tilfellene avgjør departementet innsynsspørsmålet. 

Dersom partsinnsyn vil gi tilgang til opplysninger som kan berøre grunnleggende nasjonale 
interesser eller utenrikspolitiske hensyn, skal UNE forelegge innsynsspørsmålet for 
departementet før UNE avgjør om det skal gis partsinnsyn. UNE skal i slike tilfeller utarbeide 
et utkast til svar på innsynsbegjæringen som forelegges departementet før det sendes parten. 

Se instruks GI-14/2018 og F-05/18 for ytterligere veiledning. 
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7.2 Partsinnsyn i dokumenter gradert etter sikkerhetsloven og 
virksomhetssikkerhetsforskriften 

Utgangspunktet er at parten ikke har krav på innsyn i dokumenter gradert etter 
sikkerhetsloven og virksomhetssikkerhetsforskriften. 

Ved henvendelse om partsinnsyn skal UNE, uten ugrunnet opphold, vurdere om den samlede 
informasjonen eller deler av den skal omgraderes, jf. virksomhetssikkerhetsforskriften §§ 30 og 
33 første ledd. Er det en annen virksomhet som har gradert dokumentet, skal vi alltid 
henvende oss til utsteder og forespørre om eventuell omgradering, jf. § 33 annet ledd. Kan ikke 
utsteder kontaktes, skal UNE forelegge spørsmålet om omgradering for ansvarlig departement. 

7.3 Partsinnsyn i dokumenter gradert etter beskyttelsesinstruksen 
Ved spørsmål om partsinnsyn i dokumenter gradert etter beskyttelsesinstruksen følger det av 
beskyttelsesinstruksen § 7 tredje ledd at parten har rett til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter for så vidt ikke annet følger av unntakene i fvl § 18 til § 19. 

Et dokument kan bare nedgraderes av den etat som har foretatt graderingen. Etter 
beskyttelsesinstruksen § 5 nr. 4 plikter etaten å ta initiativ til nedgradering dersom kravet til 
sikkerhetsmessig beskyttelse endres. 

7.4 Partsinnsyn i korrespondanse som ikke er gradert 
Hvis korrespondanse med JD, PST eller andre er ugradert, må UNE vurdere partsinnsyn på 
vanlig måte etter forvaltningsloven §§ 18-19. 

Marianne Jakobsen 
direktør 
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