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NOU2018:14- IKT-sikkerhetsutvalget- høringsuttalelse
Forbrukerrådetviser til høringsbrevdatert 21.12.2018fra Justis- og beredskapsdepartementet,
med frist
22. 03.2019for å kommemed merknadertil NOU2018:14 IKT-sikkerheti alle ledd, og forslagtil
gjennomføringav EUsdirektiv om sikkerheti nettverk og informasjonssystemer(NIS-direktivet). Innspillene
fra Forbrukerrådetgjelder NOU2018:14‘IKT-sikkerheti alle ledd’. Vi har valgt å ikke gi innspill til NISdirektivet.

Forbrukerrådetmener Holte-utvalget har foretatt en grundigog god gjennomgangav utfordringenesom
kan oppstånår produkter koblespå nett, og det pekespå en rekke godeog relevantetiltak som bør
iverksettes.

Vårehovedsynspunktertil høringener:
Forbrukerrådetønskerbindendeminstekravfor IKT-sikkerheti tilkoblede forbrukerprodukter.
Tydeligererollefordelingog samarbeidmellom relevantesektortilsyn,samt økt tilsyn.
Tilrettelagt samarbeidmellom relevantebransjeaktørerog myndigheter,for å bidra med veiledning
og råd.
Koordinertemekanismerfor å ivareta og responderepå varslerom sikkerhetsbrister.
IKT-sikkerhetmå bli en del av offentlige anskaffelser.
Norskemyndighetermå støtte EU-prosesserfor å sikre framtidsrettet reguleringfor IKT-sikkerheti
tilkoblede forbrukerprodukter.

Under følger Forbrukerrådetsmerknadertil høringen,hvor vi innledningsvisgir noen generelleinnspill som
kan bedre IKT-sikkerhetenfor tilkoblede forbrukerprodukterog tilhørendedigitale tjenester, deretter gir vi
våre merknadertil den delen av høringensom er knyttet til reguleringog ansvarfor tilkoblede produkter og
tjenester. Vi vil ogsågi noen kommentarertil relevanteog parallelleprosessersom utspiller segi EU,der
norskemyndigheterhar god mulighet til å engasjeresegi arbeidet for bedre IKT-sikkerhet.
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Generelleinnspill og kommentarer
Forbrukerrådethar de sisteåreneprioritert arbeidet med utfordringer knyttet til tilkoblede
forbrukerprodukter.I vårt arbeid har vi avdekketstore sikkerhetshulli tilkoblede leker1 og i GPS-klokker for
barn.2 Uvedkommendekunneta styringover produktene,få innsyni sensitivinformasjonom eierne,eller
kunnetvinge GPS-klokkertil å ringe dyre telefonnumreog slik svindleeierne for penger.Dette arbeidet ble
brukt som begrunnelseda Europakommisjoneni begynnelsenav februar 2019la frem et veikart knyttet til
en aktiveringav en delegert rettsakt i radioutstyrsdirektivet.I veikartet foreslåsdet å tilføye regler slik at
IKT-sikkerhetog personverni tilkoblede produkter skalivaretasi radioutstyrsdirektivet.3

Det er et stort og økendeantall tilkoblede produkter på markedetog i norskehjem. Tingenesinternett
omfatter alt fra smarthus,vannkokere,leketøy,biler til helseverktøy.

Tilkobledeforbrukerprodukterkan misbrukesav uvedkommende,blant annet gjennommålrettede
hackerangrep,svindel,personvernbrudd,og identitetstyveri.ManglendeIKT-sikkerhetkan ogsåføre til at
produkter ikke fungerersom de skal.Uvedkommendekan ta over kontrollen på mangetusen tilkoblede
panelovnermed manglendeIKT-sikkerhet og kreveløsepengerfor å gi eier styringentilbake, eller de kan til
og med overbelastestrømnettet.4 Det finnes alleredeeksemplerpå at dataangrephar ført til at oppvarming
i boligblokkeri Finlandble skruddav midt på vinteren.5 Medisinskutstyr uten tilstrekkeligIKT-sikkerhetkan
få potensielt fatale konsekvenser,for eksempelved at hackerefår kontroll over en tilkoblet pacemaker.6

Forbrukerrådetsundersøkelservisertilfeller der tilkoblede produkter tilgjengeligfor norskeforbrukere
produseresog importeresav aktører med manglendeerfaring og kompetansenår det gjelder IKT-sikkerhet.
Det økte antall enheter fører dessutentil flere potensiellesårbarheterog muligeangrepsflater.

Myndighetenei Norgeog i EUhar satt i ganget viktig arbeid gjennomimplementeringenav NIS-direktivet.
Direktivet tilrettelegger for nødvendigetiltak for å sikresamfunnskritiskeinstitusjonerog infrastruktur
gjennomå stille krav til IKT-sikkerhet.Sidendirektivet i hovedsaktar for segsamfunnskritiske funksjoner,
har Forbrukerrådetvalgt å ikke svarepå høringenom implementeringen.Forbrukerrådethar merket segat
høringenprimært fokusererpå de samfunnskritiskefunksjonene,og savneren noe brederebehandlingsom
ogsåinkludererforbrukerprodukterog tjenesteleverandører.For å ivareta IKT-sikkerheti samfunneter det
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https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/cayla-og-i-que-bryter-flere-norske-lover/
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en
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https://www.for bes.com/sites/leemathews/2016/11/07/ddos
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avgjørendeat hele verdikjedener sikker,fra infrastruktur og nettverk til produkter som havnerhos
sluttbrukere.

Tilsynelatendeharmløseprodukter som koblespå internett kan bli en trusselfor samfunnetssikkerhet,for
eksempelved at de inngåri såkalte«botnet».7 Dersomuvedkommendetar kontroll over et stort antall
enheter, kan det ogsåfå alvorligekonsekvenser.For eksempelkan man se for segen situasjonhvor en
ondsinnetaktør tar kontroll over en mengdetilkoblede termostater, og overbelasterstrømnettet ved å
skru opp temperaturenpå samtligeenheter. For å gjennomførehelhetligegrep på IKT-sikkerhet,er det
derfor viktig at forbrukerprodukterogsåinngåri helhetsbildet,og at forbrukerperspektivetogså
representeresi et nasjonaltIKT-sikkerhetssenter.

Bindendeminstekrav for IKT-sikkerhet (kapittel 8)
Forbrukerrådetstøtter utvalgetsforslagom at ansvaretfor IKT-sikkerheti tilkoblede produkter må flyttes
fra forbruker og over på leverandørog produsent.Dette bør gjøresgjennombindendeminstekravfor IKTsikkerhet.Eksemplerpå minstekravkan være kryptering,verifikasjonsmekanismer,
jevnlige
sikkerhetsoppdateringerog lignende.

Dersomdet oppstårproblemermed produkter som følgeav manglendeIKT-sikkerhet,er det avgjørendeat
forbruker får informasjonom hvem de skalforholde segtil. Forbrukerrådetmener at ansvareti slike
situasjonermå liggehos selger,og at forbruker har rett til å klageog å kreve pengerti lbakefor produkter
som har alvorligesikkerhetsbrister.Det må ogsåstilleskrav om at leverandørerav tilkoblede
forbrukerprodukteroppgir hvor lengeproduktet støttes med sikkerhetsoppdateringer,
hvilke
sikkerhetsrutinerde har, og at de oppgir et kontaktpunkt for sikkerhetsrelatertehenvendelser.Det er også
ønskeligat leverandørerav tilkoblede forbrukerprodukterkan dokumentereat de har gjennomførten
tredjepartsverifiseringav IKT-sikkerheteni sineprodukter og tjenester.

Sidendet kan væreproblematiskfor Norgeå innføre slike krav alene,bør norskemyndigheterstøtte opp
under EU-initiativer for å innføre bindendeminimumskravpå tilkoblede forbrukerprodukter.Dette kan
blant annet skje gjennomnye bestemmelsersom kan tilføyes radioutstyrsdirektivet (seunder).
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Botnet-angrepskjer ved at en angripertar kontroll over en stor antall enheter.Disseenhetenekan for eksempel
brukestil å sendemassivtrafikk mot en sentralserver,som kan overbelasteserveren,et såkaltDistributedDenialof
Service-angrep(DDoS).https://securityintelligence.com/thingbots
-the-future-of-botnets-in-the-internet-of-things/
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Tydeliggjøretilsynsmyndighetenes
roller (kapittel5, 8)
Forbrukerrådeterfarte at forhandlerefortsatte å selgeGPS-klokkerfor barn selvetter Datatilsynetfattet
vedtakom at importøreneikke lengerfikk behandlepersonopplysninger
på grunnav manglendeIKTsikkerheti produktet. Enårsaktil utfordringer med tilsyn på feltet kan væreen uklar rollefordelingmellom
sektortilsynfor tilkobledeforbrukerprodukter.Vi støtter derfor utvalgetsforslagom å tydeliggjøre
rollefordelingenmellom Datatilsynet,Forbrukertilsynet,Direktoratetfor Samfunnssikkerhet
og Beredskap
(DSB)og Nasjonalkommunikasjonsmyndighet
(Nkom).Det bør leggestil rette for dialogog tverrfaglig
samarbeidmellomrelevantesektortilsyn,ved å etablereen arenafor informasjonsutveksling
og
kompetanseoverføring.
Dette kan væreen funksjonfor det planlagtenasjonaleIKT-sikkerhetssenteret.Tilsyn
på feltet bør prioriteres.

Det er avgjørendeat produkter som ikke oppfyllerminstekravfor IKT-sikkerhetraskt og effektivt kan trekkes
fra markedet.Forbrukeremå ogsåha mulighettil å hevekjøp av produkter hvor det avdekkesalvorlige
sikkerhetsmangler.
Vi registrererat NOUenanbefalerat DSBskalha en sentralrolle. Dersombindende
minstekravfor IKT-sikkerhetinnføres gjennomradioutstyrsdirektivet,er det mer aktuelt at Nkomhar en
ledenderolle.

Veiledningav bransjeaktører(kapittel8)
Forbrukerrådetstøtter utvalgetsforslagom styrket veiledningav relevantebransjeaktører,inkludert
forhandlere,importører, produsenterog utviklere av tilkoblede forbrukerprodukter.

Utvalgetforeslårat myndigheterog bransjeaktørermå samarbeideom en generellveiledningfor å bistå
aktørene.Forbrukerrådeterfarer at mangebransjeaktørerpå feltet, spesieltsmåog mellomstore bedrifter,
etterlyser veiledningfor hvordande best kan ivareta IKT-sikkerheteni sine produkter.

Veiledningbør skje bådegjennomkontaktpunkterog arenaersom f.eks.et nasjonaltIKT-sikkerhetssenter,
og i form av retningslinjersom beskriverhvordan IKT-sikkerhetbør implementeresi ulike produkter og
tjenester.8 Slikeretningslinjerog veiledningverkenkan eller skalerstatte regulatoriskegrep, men er et
supplementsom kan bidra til å øke kompetansenblant bransjeaktører.Forbrukerrådetstøtter derfor
utvalgetsforslagom styrket veiledningav bransjen.

Tilretteleggefor varslingav sårbarheter(kapittel17)
Forbrukerrådetstøtter utvalgetsforslagom at varslingav sårbarheterog responsbør koordineresi et
nasjonaltIKT-sikkerhetssenter.I dag er uavhengigesikkerhetsforskereog eksperterviktige i arbeidet med å
8

Sefor eksempelden britiske regjeringensretningslinjerfor IKT-sikkerheti tilkoblede forbrukerprodukter
https://www.gov.uk/government/publications/secure-by-design/code-of-practice-for-consumer-iot -securityog Trust
by DesignGuidelinesfra ConsumersInternational:https://www.consumersinternational.org/media/239715/trust
-bydesign-guidelines.pdf

4

Forbrukerrådet

Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, Org.nr 871 033 382
Telefon 23 400 500, post@forbrukerradet.no

avdekkesårbarheteri tilkoblede produkter og tjenester. Når feil oppdages,kan berørte aktører kontaktes
gjennomen varslingsprosess
(vulnerabilitydisclosure),men det er vårt inntrykk at varslenehåndteressvært
ulikt av ulike aktører som varslesom sikkerhetshull.

Forbrukerrådeterfarer for øvrig at enkelte virksomheterikke oppgir kontaktpunktfor å varsleom
sårbarheter,eller de møter varslernemed trusler om politianmeldelseeller lignende.Dette kan føre til at
varslereikke står fram eller informerer om potensieltalvorligesårbarhetereller hendelser.Derfor støtter vi
utvalgetsforslagom at håndteringav sårbarheterbør skje av det offentlige, for eksempelgjennomet
nasjonalt IKT-sikkerhetssenter.Et slikt senter bør leggetil rette for at varslerekan kontakte myndighetene
på en standardisertmåte, og sørgefor at varslerblir formidlet til de berørte aktøreneslik at sårbarheter
kan behandlespå en forsvarligmåte.

Offentlige anskaffelser(kapittel 16)
Det offentlige har en avgjørenderolle for å fremme robust IKT-sikkerhet,ogsåi forbrukerprodukter.
Offentligeinstitusjonerbør bruke sin posisjonsom stor innkjøperav tjenester til å stille krav til IKTsikkerheten.Enrekketilfeller har understreketviktighetenav at det offentlige tar IKT-sikkerhetpå alvor. I
et nylig eksempelfra Sverige,lå millioner av potensieltsensitivesamtalerom helseåpent tilgjengeligpå
nett.9 Situasjonenkunnevært avvergetdersomdet ble stilt IKT-sikkerhetskravtil underleverandørerav
tjenesten.

Det offentlige kan på dennemåten styrke konkurransekraftentil aktører som tar IKT-sikkerhetpå alvor.
Forbrukerrådetstøtter derfor utvalgetsforslagom at IKT-sikkerhetbør inngåi anskaffelsesregelverket,og
ivaretasgjennomstatensstandardavtaler.

Prosesseri EU
CybersecurityAct
I desember2018 ble det oppnåddpolitisk enighet i EUom et IKT-sikkerhetsdirektiv(«CybersecurityAct»).10
Dette direktivet omhandlerblant annet IKT-sikkerhet for tilkoblede produkter, og leggertil rette for
sertifiseringsordningersom vil værefrivillige. Forbrukerrådetmener at frivillige ordningerikke vil være
tilstrekkeligfor å skapeinsentivertil å ivareta IKT-sikkerheten.Markedet er fragmentert og med mange
tilbydere som ikke har midler eller vilje til å sertifiseresegpå den ene sidenog forbrukere på den andre
siden,som har store utfordringer med å skillegodefra dårligeprodukter når det gjelder IKT-sikkerhet.I en
slik situasjoner ikke fri villighet nok for å ivareta forbrukernespersonvernog sikkerhet.

9

https://www.digi.no/artikler/skal-vaere-den-storste-it -skandalen-i-svensk-historie/455294
https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity
-act-2018-dec-11_en
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Radioutstyrsdirektivet
I februar 2019 lanserteEU-kommisjonenet veikart for å vedta den delegerterettsakten i artikkel 3.3(e)og
(f) i radioutstyrsdirektivet.11 Denneartikkelenåpner for at radioutstyrsdirektivetkan anvendespå alle
tilkoblede forbrukerprodukter,og at slikeenheter må tilfredsstille minstekravfor personvernog IKTsikkerhet.Dersomrettsakten vedtas,vil Nkomfå norsksektortilsyni sakersom omfatter IKT-sikkerheti
ti lkobledeprodukter. Dette kan gi grunnlagfor å trekke produkter med sviktendeIKT-sikkerhetfra
markedet.

Forbrukerrådetanmodernorskemyndigheterom å arbeideaktivt for at den delegerterettsakten i artikkel
3.3(e)og (f) blir en realitet. Forbrukerrådeter engasjerti Kommisjonenshøringom veikartet frem mot en
delegert rettsakt gjennomden europeiskeforbrukerparaplyorganisasjon
BEUC,hvor vi er medlem.BEUC
anbefalerat Kommisjonenvedtar den delegerterettsakten i form av «Option 4» som beskreveti
veikartet.12 Det innebærerat leverandørerav tilkoblede produkter må sørgefor at deresprodukter har på
plassnødvendigeegenskaperfor å forhindre personvernbruddog svindel.

I februar 2019 innførte islandskemyndighetersalgsforbudfor to GPS
-klokker for barn på bakgrunnav
europeiskproduktsikkerhetsregelverk
fordi IKT-sikkerhetenvar for dårlig. Énav klokkeneble registrert i det
europeiskevarslingssystemetRAPEX,
som er en felles databasefor europeiske
13
produktsikkerhetsmyndigheter. Det betyr at myndigheteri andre land på dette grunnlagetkan gjøre
tilsvarendevurderinger.
Dette er, så vidt Forbrukerrådeter kjent med, første gangprodukter er trukket fra markedetpå grunn av
sviktendeIKT-sikkerhetmed hjemmeli produktsikkerhetsregelverk.

For øvrigvil den ovennevntetilføyelsenav nye bestemmelseri radioutstyrsdirektivetutvide direktivets
rekkevidde.Dersomden delegerterettsaktenvedtassom skissertunder Option 4, vil europeiske
tilsynsmyndigheterfå hjemmeltil å hindre at usikretilkoblede forbrukerprodukterkommer på markedet.
Endringenvil såledesleggetil rette for en proaktiv i stedet for en reaktiv kontroll på IKT-sikkerhet.

Vennlighilsen
FORBRUKERRÅDET

Inger LiseBlyverket

Gro Mette Moen
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en
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https://ec.europa.eu/consumers/consumers_sa
fety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A
12/0157/19&lng=en
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Direktør

FungerendeFagdirektørDigitaleTjenester
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