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Til

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
Norge

Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og
informasjonssystemer (NIS-direktivet)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) brev
av 4. juli 2016 hvor overstående sendes på høring.

NSM har siden 2013 vært i dialog med JD knyttet til vurderinger av direktivet. Det vises i
denne sammenheng til tidligere oversendte vurderinger, som etter NSMs oppfatning fortsatt
har relevans.

Ved gjennomføring av direktivet i norsk rett forutsettes etableringen av lovhjemmel for de
krav direktivet oppstiller. NSM har tidligere pekt på sikkerhetsloven som en
sektorovergripende lov hvor det ville være naturlig, gjennom en utvidelse av loven, å forankre
en slik hjemmel. I sikkerhetsloven er NSM etablert som en sektorovergripende fag- og
tilsynsmyndighet som mange av virksomhetene som omfattes av direktivet allerede må
forholde seg til. Videre er også den nasjonale CERT-funksjonen vedtatt lovfestet som en del
av NSM i sikkerhetsloven. Sikkerhetsutvalget som skal foreslå nytt lovgrunnlag for
forebyggende nasjonal sikkerhet skal, etter sitt mandat, se hen til NIS-direktivet. NSM regner
med at sikkerhetsutvalget i dette arbeidet finner en hensiktsmessig måte å se direktivet i
sammenheng med nasjonalt sektorovergripende regelverk og hvordan det bør komme til
uttrykk i nasjonal lovgivning, og at dette blir gjenstand for en ny høring.

For NSM vil konsekvensene av innføring av direktivet først og fremst være avhengig av
hvorvidt NSM etter direktivet skal ivareta funksjonen som nasjonal kompetent myndighet og
ivareta funksjonen som nasjonal CERT. NSM vurderer at forholdene er godt tilrettelagt for at
NSM skal ivareta disse funksjonene. NSM har grunnstrukturen på plass, men eksisterende
strukturer vil måtte styrkes. For NSM vil dette i så fall innebære en økonomisk og
administrativ merbelastning. Dette gjelder både de oppgaver som forutsettes løst av nasjonal
kompetent myndighet som i dag ikke liggeri NSMs portefølje, samt de oppgaver som i dag
ligger til NSM, men hvor virkeomràdet utvides som følge av direktivet.

lvaretakelsen av CERT-funksjonen, som beskrevet i direktivet, vil kunne medføre behov for
oppgraderinger av IKT-infrastruktur, særlig knyttet til deltakelsen på nye fora og i nye
arbeidsprosesser. Dette vil blant annet omfatte økt samarbeid med virksomheter som i dag
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ikke er underlagt sikkerhetsloven. NSM ser behov for at det innen rammene av direktivet
videreutvikles gode rutiner og mekanismer for at Norge på best mulig måte kan oppfylle
kravene direktivet oppstiller. Dette vil kunne omfatte videre arbeid med å utvikle og
rammeverk for hendelseshåndtering og rapportering av sikkerhetstruende hendelser fra alle
samfunnssektorer, samt at NSM anbefaler departementet à vurdere behovet for en revisjon
av den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet. NSM er forberedt på å bistå
departementet videre i disse prosessene.

NSMs vurderinger av direktivet samsvarer i stor grad med JDs vurderinger. Direktivet vil
bidra til en mer helhetlig tilnærming til nettverks- og informasjonssikkerhet og således ha
positive sikkerhetsmessige følger. NSMs oppfatning er at de nasjonale strukturene for å
oppfylle direktivets krav allerede er på plass, men at flere tiltak, blant annet tiltak foreslått av
NSM i «Sikkerhetsfaglig råd» i 2015, bør gjennomføres og videreutvikles og at ved
gjennomføring av disse anbefalingene vil kravene i direktivet langt på vei være oppfylt. Det
vises i denne sammenheng særlig til tiltak innen organisering, ledelse og koordinering, samt
tiltak for å styrke IKT-sikkerhet.

Med hilsen

y
- " MortenHatlem å

avdelingsdirektør Christian R. Reusch
seksjonssjef
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