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SAKS;dR: 01.()5Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor
Det vises til brev  4. juli 2008 (referanse  2007101199-3/FD IV/NJB) vedrørende ovennevnte, samt
avtale gjort med  Fornyings-  og administrasjonsdepartementet (FAD) v/Gravdahl Sørensen cim
muligheten til å gi noen tilleggskommentarer i saken.  Kopi av dette brev sendes  derfor til FAC.

Overfor de virksomhetene som omfattes av sikkerhetsloven, vil sikkerhetslovens krav måtte komme
på toppen av den sikkerheten som etableres i en felles lKT-arkitektur i offentlig sektor. I denin
forbindelse vil det være viktig at den "alminnelige" sikkerheten som etableres ikke svekker
mulighetene for å innføre de kravene som følger av sikkerhetsloven.

Felleskomponenter i arkitekturen som vi anser som relevante for NSM er autentisering (eID) og
autorisasjon (AA).

Det vises til omtalen av NSM i kap. 6.10.3. Det påpekes at NSM/NorCERT er Norges nasjori2le senter
for å håndtere alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. En reklki;
offentlige virksomheter har samfunnskritiske funksjoner og er således innenfor NorCERTs m Igruppe.
NorCERT medlemskap/partnerskap utvides kontinuerlig. NorCERT medlemskap gir også mulighet til å
være med i varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) som samler inn og analyserer trafikkdata fra
Internett. NorCERT skal også produsere et oppdatert nasjonalt IKT-trusselbilde. Det er etable-t en
koordineringsgruppe bestående av representanter fra NSM, Etterretningstjenesten og Politiet!,
sikkerhetstjeneste som skal sikre at IKT-trusselbildet beskrives på en helhetlig måte. Med bakgrunn i
sin oversikt over IKT-trusselbilde vil NSM rapportere ved spesielle hendelser og ved gitte tidspunkt.
Før øvrig bemerker vi at Nasjonal sikkerhetsmyndighet feilaktig er omtalt som "Norsk
sikkerhetsmyndighet" enkelte steder i rapporten.

Vi har merket oss at NSM er tiltenkt en rolle i et sentralt styringsråd. I lys av NSMs ansvar og
oppgaver både i forhold til sikkerhetsloven og NorCERT, stiller vi oss positivt til å delta i et slikt råd og
da gjerne som medlem. Vi vil be spesielt om at det tas kontakt med NSM i forbindelse med
etableringen av felleskomponentene autentisering og autorisasjon.
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