FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FIB 2003:5
Utkom från
trycket
2003-12-22

Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-verksamhet;
beslutade den 15 december 2003.
Försvarsmakten föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1 § Dessa bestämmelser gäller IT-verksamhet i fråga om IT-system inom Försvarsmakten.
Definitioner
2 § I dessa bestämmelser avses med
1. IT-system: system med teknik som hanterar och utbyter information med
omgivningen,
2. ett IT-systems livscykel: tiden från och med det att ett IT-system börjar utvecklas till den tidpunkt när systemet har avvecklats,
3. auktorisation: bemyndigande för produktägare att utveckla Försvarsmaktens IT-verksamhet,
4. produktägare: den enhetschef i Högkvarteret eller den chef för en organisationsenhet som har det huvudsakliga ansvaret för ett IT-system,
5. driftägare: den chef för en organisationsenhet som ansvarar för driften av
IT-system, och
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6. elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga
fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som
överförs.
Dokumentation
3 § Beslut som fattas i fråga om ett IT-system under dess livscykel skall dokumenteras.
Auktorisation
4 § All utveckling i och kring ett IT-system skall föregås av beslut om auktorisation.
I ett beslut om auktorisation får bestämmas att det inte krävs fortsatt auktorisation av IT-system som inte är avsedda för behandling av hemliga uppgifter.
Beslut om auktorisation fattas av chefen för krigsförbandsledningen i Högkvarteret eller den han bestämmer.
Ansvar
5 § Produktägaren skall leda, samordna och avdela resurser för IT-verksamheten
under ett IT-systems livscykel.
6 § Vid varje organisationsenhet skall det, om det inte är uppenbart obehövligt,
finnas en IT-chef som leder och samordnar organisationsenhetens IT-verksamhet.
7 § Chefen för en organisationsenhet skall, innan en person tilldelas behörighet
att använda ett IT-system, se till att han eller hon har genomgått erforderlig IT-
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utbildning med godkänt resultat. Organisationsenheten skall föra en förteckning
över vilka som har genomgått en sådan IT-utbildning.
8 § Driftägare eller chef för organisationsenhet eller den någon av dem bestämmer skall besluta vem som är behörig att hantera källkoder.
Uppföljning
9 § Chefen för krigsförbandsledningen eller den han bestämmer skall se till att
det förs ett register över Försvarsmaktens samtliga IT-system och licenser. Ett
sådant register skall hållas aktuellt.
10 § Produktägare och driftägare skall se till att det finns aktuella ritningar som
beskriver de IT-system och elektroniska kommunikationsnät som var och en ansvarar för.
11 § Driftägare skall se till att driftjournal förs över IT-system som har flera användare.
Kontroll
12 § Krigsförbandsledningen i Högkvarteret skall genomföra kontroll av IT-verksamheten vid organisationsenheterna med avseende på vad som föreskrivs i
denna författning.
13 § Kontrollverksamheten skall grundas på en årlig plan (kontrollplan) som
skall omfatta en femårsperiod. Kontrollplanen skall upprättas av krigsförbandsledningen i samråd med den som skall kontrolleras. Vid kontroller skall protokoll
föras.
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Undantag
14 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författning.
Överbefälhavaren eller den han bestämmer fattar beslut i ärenden om undantag.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.

Johan Hederstedt
Stefan Ryding-Berg

FMLOG
107 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-788 9022

