Dokumentasjon av sikkerhetsklareringsbehov
Skjemaet sendes inn til Telenor sammen med personopplysningsblanketten for angitt person.
Versjon 4.0 - Security Telenor Norge 24.02.2020
Skjemaet skal fylles ut elektronisk – ufullstendig skjema returneres
For ubenyttede felt skrives «N/A»

1

2

3

Selskap:

Divisjon:

Enhet:
Mailadresse til bestiller:
Sted / Dato:
Etternavn:

Navn bestiller:
Mobilnummer til bestiller:
Kontaktperson i Telenor:
Fornavn:

Fødselsdato (6 siffer):

Ansattnummer:

Stilling:

Statsborgerskap:

Telefonnummer:
Firma:
Behersker vedkommende norsk?

Mailadresse:
Tjenestested:

Vedkommende har behov for:

Ja

Nei

Adgang til anlegg

Tilgang til system

Kryss av for korrekt nivå ift tjenstlig behov + skriv navn på anlegg og/eller system
4

Begrenset
Konfidensielt
Hemmelig

5

Utvidet beskrivelse av oppdraget
(begrunnelse - må fylles ut):

Anlegg/system:
Anlegg/system:
Begrunnelse:

Tjenestemessig behov
Tilgang til skjermingsverdig
objekt VIKTIG (systemer)

Adgang til skjermingsverdige
objekt VIKTIG (anlegg)

Lovkrav: Begrunnelse med lovhjemmel
Personen har behov for tilgang til informasjonssystem klassifisert VIKTIG.
Informasjonssystem klassifisert VIKTIG krever pr i dag autorisasjon for
BEGRENSET (jf. Sikkerhetsloven § 8‐1 første ledd første punktum jf § 8-9)
Permanent adgang til skjermingsverdig objekt (overgangsregel gammel lov:
sikkerhetsloven § 17 b fjerde ledd gjelder inntil departementet fatter vedtak
om krav om adgangsklarering etter lov 1.juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet
§ 8-3, og senest innen 1.1.2022).

6

Adgang til skjermingsverdige
objekt KRITISK (anlegg)
Tilgang til sikkerhetsgradert
informasjon på nivå
KONFIDENSIELT eller høyere
(informasjon)

Permanent adgang til skjermingsverdig objekt (overgangsregel gammel lov:
sikkerhetsloven § 17 b fjerde ledd gjelder inntil departementet fatter vedtak
om krav om adgangsklarering etter lov 1.juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet
§ 8-3, og senest innen 1.1.2022).
Personen har behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon opp til nivå
KONFIDENSIELT/HEMMELIG. Informasjon kan være tilvirket av Telenor eller
annen myndighet underlagt Sikkerhetsloven. Anmoder om klareringsnivå
HEMMELIG (jf. Sikkerhetsloven § 8-1 andre ledd første punktum)

Se veiledning for utfylling av skjema på neste side.

Veiledning til utfylling:
1

Personinformasjon for «godkjent bestiller», internt i Telenor vil dette være
leder/autorisasjonsansvarlig.

2

Opplysninger om vedkommende som det anmodes om klarering for.
Alle felt fylles ut (ansattnummer er t- eller e-signatur).

3

Kryss av for om vedkommende har behov for adgang til anlegg og/eller tilgang til system.

4

Kryss av for klareringsnivå det anmodes om, og før opp navn på de anlegg og/eller systemer som
vedkommende trenger adgang/tilgang til.

5

Beskriv oppdraget / behovet – hvorfor trenger vedkommende denne adgangen / tilgangen?
Må beskrives i klartekst slik at det er forståelig for saksbehandler hos klareringsmyndigheten.
Ved krav om klarering fra kunder eller andre må kravet være hjemlet i lov og begrunnet av 3. part.
Behovet / begrunnelsen må være hjemlet i lov, kryss av for riktig nivå / riktig lovhjemmel.

6
MERK: Kontroller at det som fylles ut for punktene 3-6 samsvarer med hverandre.

Ferdig utfylt bestilling sendes sammen med utfylt POB pr. post til adresse:
Telenor Norge Security v/Personkontroll
Postboks 800
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

For interne:

Begrunnelsesskjema og utfylt POB kan også legges i dedikert sort postkasse hos
Security utenfor sone J3e på Fornebu.

Spørsmål angående klareringsprosesser i Telenor rettes til sikkerhetsklarering.security@telenor.com

Skjema fylles ut elektronisk og skrives ut tosidig

