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Høringssvar - Forslag til EU-direktiv og sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

UNINETT AS stitter seg positivt tit direktivet ved at det legges opp tit økt nivå og større grad av
harmonisering når det gjetder krav tiI nettverk- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnssektorer.

UNINETT AS mener også å være godt forberedt dersom vi skulte bti omfattet av direktivet.

Forskningsnettet med tithørende tjenester er imidlertid ikke nevnt som en "essentia[ service" i kontekst
av direktivets Annex ll. Vi utetukker samtidig ikke at noen av våre kunder utfører oppgaver og funksjoner
som kan være omfattet av direktivet. UNI NETT Norid, som tildeler domenenavn og foretar teknisk drift av
navnetjenere for .no-sonen vi[ levere eget hØringssvar."

Som en del av forskningsnettteveransen har UNI NETT AS siden 1 995 drevet UNI NETT CERT (opprettet i
1 9951 , et hendelsesresponsteam (CSIRT = Computer Security lncident Response Team) med internasjonal
akkreditering (FIRST og TF-CSI RT) og med samarbeid nasjonalt og internasjonatt. Direktivet stilter krav om
en nasjonal CERT-funksjon som vi i dag har gjennom NoTCERT. Vi håper direktivet kan styrke samarbeidet
på CfRt-området nasjonalt og internasjonatt og at det bidrar tiI opprettetse av ftere sektor-, bransje- og
virksomhetsCERTer i Norge samt økt kvatitet og omfang på arbeidet. lnformasjon som er viktig i det
dagtige CERT-arbeidet, f.eks. nye sårbarheter, sikkerhetshendelser samt trafikksignaturer som kan
indikere sikkerhetsbrudd, føtger nødvendigvis ikke nasjonate strukturer men forutsetter tittit, gjensidig
nytteverdi, påtagt diskresjon og samarbeid mettom ulike aktører og i ulike fagtige fora. Samtidig mener vi
NoTCERT er svært viktig og både kan ogbør spitte en enda mer betydetig rotte i fremtiden. Dette
forutsetter at NoTCERT utvider informasjonsftyten mot øvrige norske CERTer, særtig rundt informasjon om
aktuel[e sikkerhetshendetser og gjennom effektiv formidling av trafikksignaturer. UNINETT AS håper
direktivet kan bidra tit økt ressursinnsats for å styrke og utvide NoTCERTs arbeide samtidig som det styrker
fagtig og operativt samarbeid på tvers av samfunnssektorene.
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