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Høringsuttalelse - forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og
informasjonssystemer; konsekvenser for norsk rett
Det vises til Justisdepartementets ekspedisjon av 4. juli 2016 der ovenstående ble sendt på
høring.
Finans Norges høringssvar er utarbeidet i samarbeid med Bits AS som er finansnæringens
infrastrukturselskap (se www.bits.no).
Finans Norges hovedsyn
Finans Norge støtter etablering av helhetlige og ensartede krav til risikovurdering,
forebygging, rapportering og oppfølging av sikkerhetshendelser for nettverks- og
informasjonssystemer, både på tvers av sektorer og landegrenser.
Vi vil imidlertid fremheve viktigheten av at virksomheter som driver essensielle tjenester og
som allerede rapporterer til kompetente tilsynsmyndigheter i dag, ikke pålegges dobbelte
oppgaver eller må forholde seg til to tilsynsenheter. Vi ber derfor om at Finanstilsynet
etableres som en nasjonal kompetent myndighet for finansnæringen.
Vi vil også fremheve viktigheten av at nasjonale kompetente myndigheter gir årlige
tilbakemeldinger om innmeldte sikkerhetshendelser og andre viktige forhold til
virksomhetene som driver essensielle tjenester. Slik tilbakemelding har Finanstilsynet
etablert i dag og gir virksomhetene gode innspill til eget sikkerhetsarbeid.
Dagens krav til IKT-sikkerhet i finanssektoren oppfyller direktivets krav
Finansforetaksloven pålegger alle finansforetak en helt generell plikt til risikovurdering og
etablering av styrings- og kontrollordninger, jf finansforetaksloven §§ 13-4 til 13-6. Videre
gjelder betalingssystemloven både for bankenes betalingssystemer og for
interbanksystemer. Betalingssystemloven hjemler både forskrift om systemer for
betalingstjenester (forskrift 17. desember 2015) og IKT-forskriften (forskrift 21. mai 2003 nr
630). Begge forskriftene har krav til gjennomføring av omfattende risikovurderinger og

sikkerhetstiltak. IKT-forskriften etablerer også plikt til hendelsesrapportering. Finanstilsynet
har videre etablert et standardisert opplegg for rapportering av sikkerhetshendelser på IKTområdet, se tilsynets rundskriv nr 15/2009. Ettersom finanssektoren behandler store
mengder personopplysninger, vil også personopplysningsloven med forskrifter gjelde. Her
stilles tydelige krav til sikkerhet; risikovurderinger, internkontroll, avviksmeldinger mv.
Vi legger til grunn at banker som følger dagens regelverk nevnt over, også vil oppfylle
direktivets krav. Vi vil således tro at implementering av direktivet ikke vil påføre bankene
vesentlig økte byrder, forutsatt at bankene fortsatt kan rapportere eventuelle
sikkerhetshendelser til Finanstilsynet. Dersom bankene derimot må begynne å forholde seg
til flere tilsynsmyndigheter og rapporteringssteder for sikkerhetshendelser vil dette skape
betydelig merarbeid.
Vi peker i denne sammenheng på at slik vi leser direktivet, vil ikke alle bankene i Norge bli
definert som operatører av essensielle tjenester, mens IKT-forskriften gjelder – og vi legger
til grunn; fortsatt vil gjelde – uansett bankens størrelse.
Om interbanksystemer
Norges Bank er konsesjonsmyndighet for interbanksystemer, jf lov om betalingssystemer
mv. § 2-3. Sentralbanken legger til grunn at konsesjonshaver følger de materielle
bestemmelser i IKT-forskriften. Alvorlige hendelser i interbanksystemet skal rapporteres til
Norges Bank når de oppstår. Alle hendelser/avvik rapporteres periodisk til Norges Bank.
Sentralbanken og Finanstilsynet har nedfelt et felles dokument om samarbeid og
ansvarsdeling etter betalingssystemloven.
Andre innspill
Når man skal innføre rapporteringsplikt for flere sektorer, anbefaler vi at det ses hen til
Finanstilsynets praksis. Vi tror det er hensiktsmessig med gode, uniforme
rapporteringsmåter og felles begrepsapparat som kan brukes på tvers av sektorer og
dessuten vil være egnet til å presentere et nasjonalt risikobilde for kritisk infrastruktur.
Samtidig vil dette kunne gi mulighet for læring og erfaringsutveksling på tvers av sektorer,
noe som vil være svært nyttig dersom man også får etablert gode tilbakemeldingsordninger
fra tilsynsmyndighet til virksomhetene.
Vi anbefaler at rapporteringsmåter og begrepsapparat etableres i dialog med sektorene.
Dette vil bidra til at de involverte bedre forstår hva som skal rapporteres og hvordan, samt at
det legges samme betydning i begreper på tvers av sektorer.
Med vennlig hilsen
Finans Norge
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