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Anmodning om innspill til forslag om EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og 
informasjonssystemer 
 
VI viser til brav fra NFD av 11.05.16 om innspill til forslag om EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og 
informasjonssystemer. 
 
Vi har gått gjennom NIS-direktivet med fokus på de artikler som er relevant for Brønnøysund-
registrene. Jamfør de vurderinger som NFD har gjort om vår rolle og hvilke definisjoner vi omfattes 
av i NIS-direktivet. Vi er enig i at Brønnøysundregistrene kan anses å være en aktør i kategoriene 
«Operatør av essensielle tjenester» og «Tilbydere av digitale tjenester». 
 
Sikringstiltakene som spesielt blir nevnt er iverksettelse av risikostyring og varslingsplikt av svært 
alvorlige hendelser. For øvrig skal det iverksettes tiltak for å forebygge og minimere virkningen av 
hendelser i nettverk og informasjonssystemer, med henblikk på opprettholdelse av 
tjenesteleveransen. Det skal stilles krav om å iverksette sikkerhetstiltak som står i rimelig forhold til 
den risikoen vi som virksomhet står overfor. 
 
Vi har også gått gjennom «Foreløpig posisjonsnotat» og vurdert de merknader og betydninger som 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gjort. Vi er enig med JD sine antagelser om at mange 
virksomheter som vil bli underlagt beskrivelsen i Vedlegg II - Typer operatører av essensielle 
tjenester allerede har et sikkerhetsnivå som helt eller delvis tilfredsstiller direktivets krav.  
 
Vi er av den oppfatning at Brønnøysundregistrene allerede i dag har et sikkerhetsnivå som helt eller 
delvis tilfredsstiller direktivets krav. Dette gjennom de kravene vi allerede etterlever som en 
konsekvens av at vi er underlagt personopplysningsloven og sikkerhetsloven med forskrifter. 
 
  



Side 2 
 
 

 

Gjennom de siste tilsynssakene fra både Riksrevisjonen og NSM, samt vår egen risikovurdering fra 
2014, har vi fortsatt sikringstiltak innen flere fagområder som skal gjennomføres. Det er sikringstiltak 
innen teknisk/logisk, fysisk, administrativt/styring og organisatoriske forhold. Vi jobber nå med en 
handlingsplan for å få stadfestet de finansielle og personellmessige ressursene samt tidsestimat for 
gjennomføring. Handlingsplanen vil gjelde for 2016 og strekke seg inn i 2017. Handlingsplanen vil gi 
føringer for eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser. Når disse tiltakene er 
gjennomført, under forutsetning at vi har tilstrekkelige tildelte midler og ressurser, er vi av den 
oppfatning at vi vil kunne tilfredsstille direktivets krav. 
 
Vi registrerer at JD, gjennom det foreløpige posisjonsnotatet legger til grunn en økning i 
kostnadsbildet for innføring av regler om risikostyring og rapportering. Vi er også av den oppfatning 
at det må forventes økning i sikkerhetskostnadene. 
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