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Ministerens supplerende redegørelsetil Statsrevisorerne vedrørende
beretning nr. 25/2015om revisionen af statsregnskabetfor 2015
Statsrevisorerne
har anmodetom min supplerenderedegørelsefor de foranstaltningerog overvejelservedrørendeit -sikkerhed,som afsnit 3.2. Status for logning og overvågningaf dataaktiviteti beretningnr. 25/2015om
revisionenaf statsregnskabet
for 2015har givet anledningtil.
Rigsrevisionenvurderer i sin beretning,at de undersøgtevirksomheder,
herunderFinanstilsynet,i dereslogning og overvågninghar mangler.
Logning og overvågningaf dataaktivitetog trafik er vigtige elementeri en
tidssvarendeit -sikkerhedshåndtering.
Finanstilsynethar bl.a. derfor gennem flere år anvendtet internationaltanerkendtit -sikkerhedsrådgivnings
firma til løbendeat få en vurderingaf, hvilke it -sikkerhedsmæssige
tiltag,
der skulle iværksættesfor at imødekommedet gældendetrusselsniveau.
Det har bl.a. betydet,at udvikling af sikkerhedsmæssige
specifikke krav
til eksterneleverandører,interne sårbarhedsscanninger,
Network Access
Control (automatiseringsåledesat ”fremmede” enhederikke kan komme
på Finanstilsynetsnetværk) samt reel Application Whitelistning (aktiv
styring af, hvilke programmersom må køre på en maskine), har været
højereprioriteret end tiltag for at øgeovervågningaf dataaktivitet.
I 2015, forud for Rigsrevisionensundersøgelse
, tog Finanstilsyneti den
prioriterede sikkerhedsindsatsbeslutning om at investerei et egentligt
overvågnings
- og logningssystem
, et såkaldtSIEM-system.
Efter implementeringen af systemet lagres alle logs nu centralt i logmanagement
-systemet.Systemetgiver endvideremulighed for alarmer og
løbenderapportering,hvorfor der fremadrettetvil væreen løbendeproces
medat optimereovervågningenaf logs.
Finanstilsynethar i 2016 arbejdet med tilsynets driftsleverandørom at
begrænseantalletaf administratorermestmuligt, underhensyntagentil en
fortsatstabil drift. Det har betydetimplementeringaf en såkaldtrollebaseret rettighedsmodeli hele Finanstilsynetsit -miljø. Endvidereindebærer
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føromtalte centrale logmanagement-system, at medarbejdere i Finanstilsynet og hos tilsynets driftsleverandør ikke længere har mulighed for at
fjerne eller ændre i logdata.
Fra og med 2016 lever Finanstilsynet op til ISO 27001-standarden. Det
indebærer blandt andet, at ledelsen tager stilling til de overordnede principper for it-sikkerhed, herunder for logning af data. Ledelsen deltager
også i udarbejdelsen af den årlige risikovurdering på it-området med udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede og forretningens aktuelle behov.
Det er derfor min vurdering, at Finanstilsynet med de igangsatte og allerede gennemførte initiativer imødegår de påpegede mangler vedrørende
logning og overvågning.
Jeg skal bemærke, at ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående til
rigsrevisor på rr@rigsrevisionen.dk.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

