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Svar på høring - Forslag til strategi for cybersikkerhet

Det vises til deres henvendelse av 30. mars i år vedrørende fremlegg av Nasjonal
sikkerhetsmyndighets forslag til nasjonal strategi for cybersikkerhet.

Landbruks- og matdepartementet har følgende merknader til forslaget:

Tiltak 1 — Kartlegge og verdivurdere kritiske IKT-systemer i alle sektorer

ARTEMENTET

32_

Vi støtter at en slik prosess må være samordnet. Arbeid med verdivurderinger og
klassifisering av aktiva er komplisert, da virksomheter må forholde seg til mange
myndigheter og regelverk med forskjellig begrepsbruk og metodikker lagt til grunn.
En slik prosess må kunne ivareta krav fra alle relevante myndigheter. Det må i denne
sammenhengen klarere defineres hvilke IKT-systemer som faller inn under
definisjonen samfunnskritisk.

Å stille krav til sikring av kritiske IKT-systemer basert på anerkjente standarder vil
bidra til å forenkle sikkerhetsarbeidet. Vi finner det viktig at virksomheter ikke må
forholde seg til flere forskjellige standarder på området, og er kjent med at Direktorat
for forvaltning og IKT (Difi) i forbindelse med arbeid med anbefalte og obligatoriske IT-
standarder for offentlig sektor er i gang med utredninger rundt standarder for
informasjonssikkerhet. Vi foreslår at dette tiltaket sees i forhold til arbeidet i Difi slik at
det i størst mulig grad stilles like krav til virksomhetene.
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Landbruks- og matdepartementet har ingen øvrige merknader til forslaget.

Fredrik Arnesen (e.f.)
avdelingsdirektør
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