
N V E 47 22959010
Norwegian
Water Resources and
Energy Directorate

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 2 09. 2005
Vår ref : NVE 200502795-8 aj/iab
Arkiv: 494
Deres dato: 15.07.2005
Deres ref.: 05/01238-2

Saksbehandler:
Ingunn Asgard Bendiksen
22 95 90 75

Middelthuns gate 29

P.O. Box 5091 Majorstua
N-0301 OSLO

NORWAY

Telephone: +47 22 95 95 95
Telefax:  t47 22 95 90 00
E-mail: nve®nve.no
Web site: www,nve.no

Org.nr.:
NO 970  205 039 MVA
Bank account:
7694  05 08971
Den norske  Bpni ASA
0021 Oslo
NORWAY
Swift: DNBANOKK

Horingsuttalelse - forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i
forvaltningen  (eForvaltningsforskriften)  og forskrift om frivillige
selvdeklareringsordninger

Vi viser til brev fra OED 15. juli 2005. NVE har behandlet forslag til endring i eforvaltingsforskriften
(høringsbrev fra Moderniseringsdepartementet 11. juli 2005) og forslag til ny forskrift om frivillige
selvdeldarasjonsordninger, hjemlet i esignaturloven (høringsbrev fra Nærings- og
handelsdepartementet 11. juli 2005).

De grepene som nå foreslås fører forvaltningen et langt skritt videre mot sikker elektronisk
kommunikasjon med og i forvaltningen. Sammen med felles kravspesifikasjon for PKI i offentlig
sektor, som også foreslås nedfelt i selvdeklarasjonsforskriften, og felles strategi for utbredelse av PKI i
offentlig sektor, vil forslagene bidra til trygge løsninger for bruk av elektronisk signatur i
forvaltningen. Et målrettet initiativ i den retningen har vært et ønske fra forvaltningens side i lengre
tid. .

Ett element i dette er etablering av en sikkerhetsportal for statlige og kommunale etater. NVE er
positiv til å ta i bruk denne for de systemer vi har i drift, under forutsetning av at det legges til rette for
godt sinspill mellom den overordnete sikkerhetsportalen og den enkelte etats egne nettsider.

Vi har ingen kommentarer til forslaget om endringer i eforvaltingsforskriften. Ut fra sammenhengen i
de forslagene som r4 er fremmet, vil den foreslåtte forskriftsendringen gi sammenheng i regelverket.

Når det gjelder selvdeldarasjonsforskriften, så er målet med forskriften å øke bruka av elektrisk
signatur i forvaltningen.. Dette forutsetter at forvaltningen tilbys sikre datatekniske løsninger, Måten
man foreslår å oppnå det på, er å innføre en selvdeklarasjonsordning rettet mot sertifikatutstedere som
tilbyr sertifikattjenester for kommunikasjon i og med forvaltningen.

Selvdeklarasjonsordningen er valgt fordi dette administrativt sett er mindre reSsurskreven4e enn for
eksempel en sertifiserings- eller godkjenningsordning, som omtales i høringsnotatet.  NVE ser
fordelene ved den valgte løsningen, men mener at den er en minimumsløsning i forhold til at
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forvaltningen skal kunneføle seg trygg på de løsninger som aktørene tilbyr.  Om løsnip.gen sikrer
forvaltningens behov på en god nok måte,  vil etter vårt  syn være avhengig av hvordan tilsynet
innrettes,  jf nedenfor.

Det virker som en fornuftig løsning at Post-  og teletilsynet gis tilsynsansvaret,  særlig fordi dette
organet allerede har tilsynsmyndighet på tilgrensende områder etter esignaturloven.

Løsningen med å lage enlde,  obligatoriske innmeldingsskjema som fører til oppføring på en liste over
innmeldte sertifikatutstedere virker praktisk.  At innmelderne må konsolidere meldingen sin dersom det
blir endringer i PKI virker også som et hensiktsmessig grep for å unngå at listen ildte blir utdatert. På
den måten vil aktivitetsplikten ligge på tilbyderen av tjenester,  noe som letter arbeidsbelastningen for
tilsynet.

For oss er det imidlertid uklart  hvor aktive man ser for seg at Post- og teletilsynet skal  være i å
kontrollere at opplysningene som er gitt ved innmeldingen er korrekte,  Når en tilbyder har gitt en
fullstendig registreringsmelding,  vil vedkommende automatisk komme på listen over tilbydere, Om
innholdet i leveransen er i trod med kravene vil imidlertid ikke være kontrollert,  og man kan risikere at
en offentlig etat bruker en tilbyder som det viser seg ildte kan levere tilfredsstillende løsninger. For å
unngå dette må tilsynet bruke en del ressurser for å "silore at  kravene  faktisk blir oppfylt",  som det
heter i høringsnotatet side 7.  Hva dette innebærer i praksis sies det imidlertid ingenting om. Vi
forutsetter at tilsynet legges opp så omfattende at forvaltningen kan føle seg trygg på at de løsningene
som tilbys har tilfredsstillende kvalitet.

Med hilsen

ib
Kjell Otto  Bjørnå,  Kirsten Westgaard
avdelingsdirektør seksjonssjef


