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Forslag til strategi for cybersikkerhet  -  tilbakemekling  -  Høring

Vi viser til brev av 30.03.2010 vedlagt høringssak om Nasjonal strategi for
cybersikkerhet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
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Nærings- og handelsdepartementet (NHD) stiller seg positiv til de fleste av tiltakene
som presenteres i Nasjonal strategi for cybersikkerhet. Det er viktig at Norge møter
IKT-trusselen med en fremtidsrettet strategi og Nasjonal strategi for cybersikkerhet er
et viktig steg i riktig retning. Vi understreker at saken kun er behandlet administrativt
og legger til grunn at det endelige forslaget forelegges departementet på vanlig måte.

NHD har innhentet innspill fra Brønnøysundregistrene og Norsk Romsenter.
Norsk Romsenter mener at strategien vil være et viktig bidrag til å få mer effekt ut av
samfunnets totale satsing på sikkerhet i IKT-infrastrukturen.
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Høring  -  Forslag til strategi for cybersikkerhet

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets forsendelse av 27.mai 2010 vedlagt
Forsvarsdepartementets høringsbrev av 30.mars 2010 med forslag til strategi for cybersikkerhet.

Brønnøysundregistrene støtter initiativet til å utarbeide en nasjonal strategi for cybersikkerhet. Vi ser
positivt på bredden av tiltak og en helhetlig strategi med et klart og tydelig fokus på alle de seks
hovedmålene som strategien er bygd opp på.

Tiltak 21 anbefaler å opprette en gruppe for faglig støtte til Justisdepartementet og Forsvars-
departementet. Brønnøysundregistrene etterlyser hvordan øvrige departementer og myndigheter,
som sitter med ansvar for informasjonssikkerhet og kritisk IKT-infrastruktur, vil kunne involvere og
bidra i strategiarbeidet med cybersikkerhet. I denne sammenheng ønsker vi å nevne spesielt
Fornyings- og administrasjons- departementet og Samferdselsdepartementet, og underliggende
utvalg (som for eksempel KIS). Vi er av den oppfatning at det bør være en enda tydeligere og mer
tverrsektoriell fokus på etablering av nye grupper og utvalg som anbefales etablert i forbindelse med
strategiarbeidet.

Som forvalter av Altinn-løsningen hvor 29 ulike statlige etater, 1 fylkeskommune og 3 kommuner
samarbeider, mener vi at det er spesielt viktig med en tverrsektoriell tilnærming i strategien for
cybersikkerhet.

I forslaget til nasjonal strategi for cybersikkerhet er det veldig fokus på etablering av tiltak knyttet
opp mot sektorene innen offentlig forvaltning. Vi er opptatt av at det må legges mer til rette for
hvordan det offentlige vil og kan håndtere kritisk IKT-infrastruktur som er sektorovergripende og
hvor en kritisk hendelse kan berøre ulike sektorer. Her er det snakk om kritisk IKT-infrastruktur som
dekker både kommunikasjons- og informasjonsflyt mellom privat person/næringsliv og det offentlige,
men også mellom ulike offentlige myndigheter og organer, helt uavhengig av sektortilhørighet.
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Håndtering av denne type kritisk IKT-infrastruktur kan bli en utfordring så lenge det fokuseres på
tiltak innen de ulike sektorene i offentlig forvaltning. Vi ønsker å nevne for eksempel tiltak nr. 15 med
opprettelse av sektorvise CSIRT-miljøer og tiltak nr. 14 med prosedyrer for innrapportering av
alvorlige hendelser.
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