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Høring - forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger
sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)
Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

for

høringsbrev av l l.juli 2005.

Som forvalter av rammeavtalen for sikkerhetsportalen ser Brønnøysundregistrene
meget positivt på å få etablert en smidig ordning for frivillig selvdeklarasjon

av

sertifikatutstedere.
Vi har følgende merknader til enkelte bestemmelser i forslag til forskrift om frivillige
selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere.
Ny versjon av Kravspesifikasjonen, jf forskriftene § 8 annet ledd
Sertifikatutstedere som er registrert i ordningen skal melde relevante endringer i løpet
av 3 måneder etter at en ny Kravspesifikasjon er i kraft. Tilsynet skal fjerne
sertifikatutstederen fra listen i motsatt tilfelle.
Vi tror at den foreslåtte 3-månedersfristen ikke treffer alltid. Den kan være for kort
eller for lang avhengig av hvilken endring som kreves av sertifikatutstedere. Videre
forutsetter forslaget at sertifikatutstedere får vite så tidlig som mulig om den nye
versjonen. Vi antar at. dette fanges opp gjennom egnede informasjonstiltak under
revisjonen av Kravspesifikasjonen. Vi mener at det ville ha vært en fordel, hvis
forskriften inneholder webadresse med hyperkobling til Kravspesifikasjonen slik at
man lett kan finne frem til den til enhver tid gjeldende versjon.
Pålegg om ytterligere opplysninger , jf forskriftens § 10 første ledd
Ved ufullstendig melding kan Post- og teletilsynet registrere sertifikatet og samtidig gi
pålegg om ytterligere opplysninger.
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Side 2

Dette er en form for midlertidig registrering og den midlertidige karakteren burde
komme fram av den publiserte listen. Vi foreslår derfor å innta følgende bestemmelse
som forskriftens § 10 ny første ledd annet punktum: "Tilsynsorganet skal innta en
opplysning om dette i listen publisert etter § 9 første ledd."
Krav til meldingens innhold , jf forskriftens § 7 bokst a
Sertifikatutsteder skal oppgi navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon, telefaks, tipostadresse og kontaktperson når selvdeklarasjon sendes til Post- og teletilsynet, jf

forskriftens § 7 bokst a. Samtidig påpekes i høringsnotatet under 2.4 at det forutsettes
at tilsynet selv innhenter tilgjengelige opplysninger fra Enhetsregisteret og at

standardskjemaet således forenkles i størst mulig grad.
Det kan godt tenkes at det er behov for en annen person i rollen kontaktperson enn det
som er registrert i Enhetsregisteret. I Enhetsregisteret er kontaktperson den personen
som har ansvar for den daglige drift i virksomheten. Det kan også være den personen

som er gitt fullmakt til å opptre på enhetens vegne utad (jf. Ot.prp.nr.11 (1993-1994)
side 57). I en melding om frivillig selvdeklarasjon derimot kan det være behov for en
kontaktperson som kan svare på spørsmål vedrørende krav til de ulike sertifikater, jf
forskriftens §§ 3 til 5.
Videre, ønsker vi å minne om muligheten til å bruke opplysninger fra Enhetsregisteret
til preutfylling av et elektronisk søknadsskjema. I tillegg kan tilsynet få oppdatering
når innhentede opplysninger endres i Enhetsregisteret.

Med hilsen

.BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Erik Fossum
direktør

Saksbehandler: Dorthe Koerner 75007942

Håkon Olderbakk
avdelingsdirektør

