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Försäkringskassan tillstyrker slutrapportens förslag att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, det statliga bolaget Teracom och Trafikverket
inom ramen för olika roller tilldelas uppdrag att kravställa, tillsyna, etablera, driva
och förvalta kommunikationslösningen.
Försäkringskassan vill belysa ett antal frågeställningar. Då datakommunikation
kommer att ingå i den skyddade kommunikationslösningen kommer sannolikt
användandet avsevärt att öka över tid. Ökad användning kommer att kunna påverka
kapaciteten i kommunikationslösningen. Därför blir det viktigt att tidigt ta med i
arbetet att säkra utformningen av lösningen så att den blir skalbar.
I och med ökad användning kommer det att finnas tjänster på internet utanför den
skyddade datakommunikationslösningen som behövs i de datatjänster som kommer
att utvecklas. Möjligheten måste då finnas att på ett säkert tillvägagångssätt kunna
ansluta sig till en sådan tjänst på internet.
För att kunna etablera en tydlig styrning anser vi att kommunikationslösningen och
dess användningsområden måste vara tydligt formulerade. Med många olika parter
och användarbehov som ska tillgodoses kan styrningen bli en utmaning. Det är
viktigt att införande och styrning av en säker datakommunikationslösning utgår ifrån
en långsiktig strategi. Det bör finnas en styrgrupp som bedömer utvecklingsprojekt
utifrån kundbehov, tekniska krav och önskemål som över tid kan aktualiseras i en
strategisk utvecklingsplan.
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Vidare anser Försäkringskassan att det är nödvändigt att MSB:s ansvar för att utöva
tillsyn kompletteras med att FRA bereds insyn i den tekniska lösningen. SÄPO bör få
ett ansvar för att utöva tillsyn av lösningen utifrån säkerhetsskyddet.
I och med att Teracom är ett bolag och skulle kunna komma att säljas blir det särskilt
viktigt att vidta åtgärder för att upprätthålla statens rådighet av
kommunikationslösningens infrastruktur.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Sture Hjalmarsson, i närvaro
av säkerhetschef Birgitta Målsäter och Verksamhetsutvecklare Seppo Suomi, den
senare som föredragande.
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