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Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016 om
styring af it-sikkerhed hos it-leverandører
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger
og overvejelser som beretning nr. 5/2016 om styring af it-sikkerhed hos
it-leverandører har givet anledning til.
Erhvervsministeriet har såvel i revisionsprocessen som i høringsfasen haft
en række bemærkninger til Rigsrevisionens beretning, fordi ministeriet
har været uenig med Rigsrevisionen i nogle af beretningens konklusioner.
Set i lyset af den dialog, der har været med Rigsrevisionen i forbindelse
med beretningen, lader der til at være uklarhed om omfanget af Finansministeriets tilsynsforpligtelse med Statens It. Jeg kan derfor tilslutte mig
Statsrevisorernes henstilling om, at Finansministeriet præciserer tilsynet
med it-sikkerheden for de it-systemer, der drives af Statens It. Det skyldes
en række forhold.
Erhvervsministeriet har for det første været uenig med Rigsrevisionen i, at
tilsynsforpligtelsen af Skibsregistret alene påhviler Søfartsstyrelsen. Det
skyldes, at da Søfartsstyrelsen i 2010 blev kunde og overdrog driften af
Skibsregistret til Statens It, fulgte det udtrykkeligt af aftalegrundlaget
med Statens It, at man også overdrog tilsynsforpligtelsen med Skibsregistret til Finansministeriet. Det fremgår af det dokumentationsgrundlag,
som lå til grund for oprettelsen af Statens It. I dokumentationsgrundlaget
fra bestyrelsesmødet den 29. april 2010 er følgende således beskrevet:
”Ligesom Finansministeriets departement skal føre tilsyn med sine øvrige
underliggende institutioner, er det også Finansministeriets departements
opgave at føre tilsyn med Statens It, da Statens It hører under Finansministeriets koncern. Tilsynsopgaven med Statens It skal kun løftes af Finansministeriets departement og ikke af de øvrige ministerier, der betjenes af Statens It. Dermed undgås det, at opgaven løses flere gange. Alle
øvrige kunder hos Statens It kan således gå ud fra, at tilsynsopgaven løftes på forsvarlig vis af Finansministeriet og skal ikke selv bruge ressourcer på det.” (Bilag 4a: ”Fremtidig organisering af informationssikkerhedsopgaverne set i relation til Statens It” side 23).
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Jeg kan forstå, at Digitaliseringsstyrelsen og Rigsrevisionen har bekræftet
dette opgavesnit overfor kundekredsen i Statens It i en mail tilbage i august 2014.
Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at man som statslig myndighed ikke
kan outsource it-sikkerheden og ansvaret herfor. Det er heller ikke tilfældet i denne sag, da Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen har et ansvar
for at påse, at Finansministeriet udfører tilsynet, og at henholdsvis Finansministeriets koncernrevision og Rigsrevisionen udfører revisioner af
Statens It.
Erhvervsministeriet har for det andet drøftet ovenstående med Finansministeriet og Statens It under revisionsprocessen forud for beretningen.
Erhvervsministeriet er af den opfattelse, at Finansministeriet og Statens It
var enige med Erhvervsministeriet i, at det er Finansministeriets ansvar at
løfte tilsynsforpligtigelsen for Statens It’s kunder - og ikke de enkelte
institutioners. Det er Erhvervsministeriets opfattelse, at de nødvendige
skyldige økonomiske hensyn hermed udvises ved, da det med denne model ikke både er Finansministeriet og den enkelte Statens It-kunde, som
skal udøve tilsynsforpligtelsen over for Statens It.
Herudover er jeg enig med statsrevisorerne i, at risikovurderingen af Søfartsstyrelsens Skibsregister på nogle punkter kan forbedres. Søfartsstyrelsen er derfor blevet bedt om at revurdere sin risikovurdering, og der er
igangsat et arbejde med at få udarbejdet en ny og forbedret risikovurdering snarest muligt.
Jeg kan tilføje, at Erhvervsministeriet løbende arbejder på at forbedre og
styrke informationssikkerheden. P.t. pågår der et større arbejde på tværs
af ministerområdet, hvor departementet, som en del af det departementale
tilsyn, fører tilsyn med styrelsernes arbejde med sikkerhedsstandarden
ISO 27001. I dette arbejde indgår som et helt centralt element også en
løbende forbedring og styrkelse af de enkelte institutioners risikovurderinger. Erhvervsministeriet har i den forbindelse valgt at indgå i et samarbejde med Statens It og Finansministeriet om at synliggøre sikkerheds- og
tilsynsniveauet for kunderne i Statens It. Derfor vil både Rigsrevisionens
beretning og resultatet af Finansministeriets præcisering af tilsynsforpligtelsen indgå i dette arbejde.
Jeg skal bemærke, at ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående til
rigsrevisor på rr@rigsrevisionen.dk.
Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

