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Datatilsynet viser til Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev av 11. juli 2005.
Frist for merknader til høringen er satt til 30. september 2005.
"Kravspesifikasjonen for PKI i offentlig sektor" som ble vedtatt av
Moderniseringsdepartementet i desember 2004, er gitt en sentral plass i forskriften.
Nærings- og handelsdepartementet opplyser imidlertid at innholdet i selve
kravspesifikasjonen ikke er en del av høringen. Datatilsynet har registrert at det i de
forslåtte paragrafene § § 3, 4 og 5 er tenkt forutsatt at kravspesifikasjonen skal følges.
Kravspesifikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av
Moderniseringsdepartementet. Videre har kravspesifikasjonen vært behandlet i en
referansegruppe, ledet av Rikstrygdeverket. Kravspesifikasjonen har dermed ikke vært
på høring i verken Norge eller utenfor Norge.
Datatilsynet anser det som nødvendig at "Kravspesifikasjonen for PKI i offentlig
sektor" gjennomgår en bred offentlig høring før spesifikasjonen kobles til en forskrift.
Datatilsynet er bekymret for at en kravspesifikasjonen som ikke har vært på høring vil
kunne inneholde elementer som kommer i konflikt med annet regelverk slik
spesifikasjonen er utformet i dag. Videre vil det være viktig at den fremtidige
håndteringen av kravspesifikasjonen klarlegges for å forhindre utrygghet og uavklarte
forhold rundt bruk av kravspesifikasjonen.
Datatilsynet må også vurdere implementeringen av kravspesifikasjonen ved tilsyn.
PKI i offentlig sektor vil ikke bare berøre statsforvaltningen selv og kanskje
kommunale virksomheter, men også alle de som vil kommunisere med disse.
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Datatilsynets konklusjon
Forskriftsforslaget legger i for stor grad vekt på et dokument, "Kravspesifikasjonen for
PKI i offentlig sektor", som ikke har vært underlagt en offentlig høring. Datatilsynet
kan dermed ikke støtte et forskriftsforslag hvor det er uklart hva man egentlig vil
støtte.
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