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NOU: 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Innspill til høring
Viser til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø. Viser til anmodning om innspill til overnevnte
utredning ved Norsk arkivråds hostseminar 2019 og har noen spørsmål/kommentarer i den
forbindelse.
Det refer··
· · Nor es offentli e utrednin er
2019: 9:
skum til datasjø
«Utvalgetoppsummererher sine vurderinger :
Er sikkerhetentilstrekkeligivaretatt?Ja, .
Utvalgetforeslår at overforingtil utlandet begrensestil EØS-landene
.
Hvilken merverdihar lagringi utlandet?Pris, sikkerhet og bedretjenesterkan værefordeler ved å benytte
skytjenesteri utlandet.
Ved lang-tidsbevaringbør minst en kopi være i Norge.
Hva erforholdettil regjeringens
s9strategi? Gjeldende arkivlov $9 star i veienfor full gjen-nomforing
av
regjeringens
skystrategi.
Bør Riksarkivet settenærmerekrav til lagringi utlandet?Nei, de viktigste spørsmåleneer knyttet til
informasjonssikkerhetog utformingav avtaler.
Der bør andreenn Nasjonalarkivetveiledeogstillekrav.»
Videre refereres det til: D' taliserin rundskrivet
Bruk skytjenester, Nasjonal strategi for bruk av skytjenester.
«Bruk av sky(jenesterkan gi økt fleksibilitet ogmer kostnadseffektivbruk av IKT
Virksomhetersom etablerernyeelleroppgraderereksisterende
fagsystemerellerdigitaletjenester,ellerendrereller
fornyeravtalerknyttet til drift, skal vurderesky(jenesterpå lif!/emed andreløsninger.
Når det ikke foreliggerspesiellehindringerfor å ta i bruk skytjenester,ogslike (jenestergir den mest
hensiktsmessigeogkostnadseffektiveløsningen,bør en velgeslike (jenester.JJ
Følg opp informasjonssikkerheten
«I henholdtil eForvaltningsforskriften
f 15 skal virksomhetenha en internkontroll(styringogkontrolJpå
informasjonssikkerhetsomridet
som baserersegpi anerkjentestandarderfor styringssystem
for
informasjonssikkerhet.»
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Videre refereres det til SSA-L Statens standardavtaler
SSA-L, vedørende informasjonssikkerhet
«
Leverandørenskal iverksetteforholdsmessige
tiltak for å sikre konfidensialitetav Kundensdata samt
tiltak for @sikre at data ikke kommerpd avveie.»
SSA-L, Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser
«Leverandorener ikke ansvarligoverforKundenfor feil i tredjepartsleveranser
som oppstaretterleveringsdag.
Dette innebererat Kunden ikke kan paberopesegmanglendeoppfyllelse
av avtaltekvalitetskravetter
leveringsdag,
herunderkrav til tjenesteniva,dersomdetteskyldesfeil i tredjepartsleveranser.»
Vår kommentar:
Utredningen fra kalveskinn til datasjø anbefaler skyløsning samt fritar Riksarkivet fra å stille
krav til blant annet informasjonssikkerhet.
I Digitaliseringsrundskrivet pålegges det å prioritere skyløsning forutsatt at
informasjonssikkerhet er ivaretatt og at det for øvrig er vurdert som hensiktsmessig.
Statens standardavtaler, SSA-L, stiller krav til leverandør vedrørende informasjonssikkerhet,
men fritar tredjepart for slikt ansvar.
Det er normalt for leverandører av skytjenester å benytte en underleverandør for leveranse av
basistjenester som lagring og serverdrift mv. Når leverandøren i statens anbefalte kontraktstekst
er fritatt for krav til konfidensialitet hos underleverandør, gir det grunnlag for å stille noen
spørsmål:
1. Krav til konfidensialitet er ikke ivaretatt transparent ned til underleverandør der dataene
ofte er lagret. Det er da grunn til å stille spørsmål ved om tilstrekkelig
ionssikkerhet
er ivaretatt.
2. 6,7,
l informasjonssikkerhet med tilhorende kostnader ned til underleverandor
ikke er ivaretatt i anbefalt avtale, er det grunn til å stille spørsmål ved om skytjenesten
fra leverandør er underpriset.
3. Det er da videre grunn til å stille spørsmål ved om man har tilstrekkelig dokumentasjon
for påstanden om at skyløsninger er billigere.
Vi mener det ikke er noen grunn til å stille mindre krav til informasjonssikkerhet til en
skyløsning enn til andre driftsplattformer. Slikt ansvar bør tilligge den enkelte virksomhet, i
samsvar med digitaliseringsrundskrivet. Samtidig er det viktig at krav og anbefalinger fra
overliggende myndighet er konsistente og egnet til å ivareta hensyn på tilfredsstillende måte.
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