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Angående förslag om inrättande av en europeisk 
nät- och informationssäkerhetsbyrå 
(Dnr EUN2003/560/ITFoU) 

Riksgäldskontoret tillstyrker förslaget att inrätta en europeisk nät- och 
informationssäkerhetsbyrå. 

Av förslaget framgår att byrån skall ha en rådgivande och samordnande 
funktion och ansvara för insamling och analys av data om informations-
säkerhet. I dag samlar både offentliga och privata organisationer av olika 
skäl in data om IT-problem och andra uppgifter som rör informations-
säkerhet. I Sverige har vi också de senaste två åren påbörjat uppbyggnaden 
av en IT-rapporteringsfunktion (CERT) inom ramen för Post- och 
telestyrelsen samt inrättat en ny myndighet, Krisberedskapsmyndigheten 
för hantering av ”traditionella” incidenter. Någon central enhet på 
europeisk nivå finns inte, vilket också konstateras i förslaget. Det synes 
viktigt att poängtera att den föreslagna byrån inte kommer att hålla på med 
egen CERT-verksamhet utan dess uppgift snarare kommer att vara att 
samordna och förmedla information mellan organisationer i medlemsstater 
och till viss del kunna vara en kontaktväg för organisationer i "tredje 
länder" som vill kontakta EU. 

Under rubriken Insyn och konfidentialitet framgår att byrån skall ha 
möjlighet att stifta egna regler om insyn och tillgång till handlingar i 
enlighet med de bestämmelser som redovisas i förslaget. Ur artikel 13 i 
förslaget p 1 framgår också att byrån skall kunna sekretessbelägga 
uppgifter om de inte måste lämnas ut enligt nationell lag. I Sverige har 
myndigheters möjligheter att sekretessbelägga känslig information 
behandlats i samband med inrättandet av en funktion för IT-incident-
rapportering vid PTS (Dnr N2002/8256/ITFoU). Ett lagstiftningsärende 
ligger för närvarande på Regeringens bord. En liknande fråga bereds också 
inom Krisberedskapsmyndigheten för deras verksamhet att sammanställa 
de risk- och sårbarhetsanalyser som statliga myndigheter ålagts att årligen 
inlämna till Regeringen i samband med årsredovisningen. Även för en nät- 
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och informationssäkerhetsbyrå bör sekretessproblematiken aktualiseras, 
oavsett om byrån placeras i Sverige eller i något annat land. Detta eftersom 
även svenska myndigheters vilja och förmåga att rapportera säkerhets-
problem kan antas vara beroende av om myndigheterna har möjlighet att 
sekretessbelägga säkerhetsbrister som de rapporterar till byrån. Finns inte 
en sådan möjlighet finns risk för att syftet med rapporteringen motverkas 
eftersom uppgifterna kan användas för att skada de rapporterande 
myndigheterna. 

Sammantaget välkomnar Riksgäldskontoret inrättandet av en europeisk 
nät- och informationssäkerhetsbyrå, men noterar också att sekretessfrågan 
för svenskt vidkommande måste utredas vidare för att inte syftet med den 
nya myndigheten skall förfelas. 

_________________________________________________________ 

─────────────────────────────────── 

I detta ärende har riksgäldsdirektören Thomas Franzén beslutat, efter före-
dragning av Johan Palm på avdelningen Riskkontroll.  
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