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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

(høringsbrevfra Moderniseringsdepartementet
11.juli 2005)og forslagtil ny forskriftom 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 sikkerhetsportalenog den enkelte etats egne nettsider.
Vi har ingen kommentarer til forslaget om endringer i eforvaltingsforskriften.Ut fra sammenhengeni
de forslagene som r4 er fremmet, vil den foreslåtte forskriftsendringengi 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 selvdeklarasjonsordningrettet mot sertifikatutstedere som
tilbyr sertifikattjenester for kommunikasjon i og med forvaltningen.
Selvdeklarasjonsordningen er valgt fordi dette administrativt sett er mindre reSsurskreven4eenn for
eksempel en sertifiserings- eller godkjenningsordning,som omtales i høringsnotatet. NVE ser
i forhold til at
fordelene ved den valgte løsningen, men mener at den er en minimumsløsning
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forvaltningenskal kunneføle seg trygg på de løsningersom aktørenetilbyr. Om løsnip.gen sikrer
forvaltningensbehov på en god nok måte, vil ettervårt syn væreavhengigav hvordantilsynet
innrettes, jf nedenfor.
Det virkersom en fornuftigløsning at Post- og teletilsynetgis tilsynsansvaret
, særligfordidette
organet allerede har tilsynsmyndighet på tilgrensende områder etter esignaturloven.

Løsningenmed å lage enlde, obligatoriskeinnmeldingsskjemasom førertil oppføringpå en liste over
innmeldtesertifikatutstedere
virkerpraktisk. At innmeldernemå konsolideremeldingensin dersomdet
blir endringer i PKIvirkerogså som et hensiktsmessiggrepfor å unngåat listenildte blirutdatert. På
den måtenvil aktivitetspliktenligge på tilbyderenav tjenester, noe som letterarbeidsbelastningen
for
tilsynet.
For oss er det imidlertiduklart hvoraktiveman ser for seg at Post- og teletilsynetskal værei å
kontrollereat opplysningenesom er gitt ved innmeldingener korrekte, Når en tilbyderhargitt en
fullstendigregistreringsmelding, vil vedkommendeautomatiskkommepå listen over tilbydere,Om
innholdeti leveransener i trodmed kravenevil imidlertid ikke værekontrollert, og man kanrisikere at
en offentlig etatbrukeren tilbydersom det viser seg ildte kan levere tilfredsstillendeløsninger.For å
unngå dettemå tilsynetbrukeen del ressurserfor å "siloreat kravene faktiskblir oppfylt", som det
heteri høringsnotatetside 7. Hva detteinnebæreri praksissies det imidlertid ingentingom. Vi
forutsetterat tilsynet legges opp så omfattendeat forvaltningenkan føle seg tryggpå at de løsningene
som tilbys hartilfredsstillendekvalitet.
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