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Høring - Forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for
sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)
Vi viser til høringsbrev date rt 11.07.05.
Sosial- og helsedirektoratet slutter seg til forslaget om at det etableres en frivillig
selvdeklarasjonsordning for utstedere av elektroniske sertifikater, slik det fremgår av
høringsnotatet. Vi mener de kravene som stilles til melding om selvdeklarasjon bør
være tilstrekkelig til å ivareta behovet for innsyns- og kontrollbehovet. Vi anbefaler at
erfaringene med ordningen vurderes etter en tid.
Det er viktig at det gis god informasjon utad til brukere både i offentlig forvaltning og i
privat sektor om hvilke tilbydere som tilfredsstiller kravene i forhold til ulike
sikkerhetsnivåer og krav i gjeldende versjon av kravspesifikasjonen for PKI i offentlig
sektor. Vi tror at i tillegg til publisering på Post- og teletilsynets nettsted, kan det i en
oppstartsfase være hensiktsmessig med mer "aktiv" publisering av informasjon om
ordningen med referanse til nettstedet.
Selvdeklarasjonsordningen er knyttet til Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor,
som forvaltes av MOD, og som skal legges til grunn for alle anskaffelser av PKI for
bruk i statlig sektor. Verdien av ordningen for brukerne er derfor avhengig av innholdet
i kravspesifikasjonen og hvordan den er tilpasset brukerstedenes behov. Vi forstår det
slik at den aktuelle høringssaken og forslaget til forskrift ikke omhandler prosedyrer for
endring av kravspesifikasjonen. Vi mener det er viktig å fastslå prosedyrer for høring
og beslutning rundt slike endringer. Vi er kjent med at det foreligger et utkast til notat

om dette.
Sosial- og helsedirektoratet merker seg høringsnotatets omtale av skillet mellom
sertifiserings- og godkjenningsordninger og selvdeklarasjonsordninger (pkt. 1
Innledning, 2. avsnitt). Vi antar at denne forståelsen også kan legges til grunn når vi
vurderer mulige ordninger for oppfølging av leverandørenes implementering av
standarder for informasjonsutveksling i helsevesenet.
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