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Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB

2003:3) om IT-säkerhet;

beslutade den 23 maj 2005.

Försvarsmakten föreskriver i fråga om Försvarsmaktens interna bestämmelser

(FIB 2003:3) om IT-säkerhet

dels att nuvarande 13 kap. skall betecknas 14 kap.,

dels att 3 kap. 2 § och 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas ett nytt kapitel, 13 kap., av följande

lydelse.

3 kap.

2 § Av 1 kap. 6 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd

och 1 kap. 4 § denna författning följer att varje organisationsenhet skall göra hot-,

risk- och sårbarhetsanalyser.

Utöver vad som följer av föreskrifterna om analys i 7 kap. 7 § Försvars-

maktens föreskrifter om säkerhetsskydd, skall varje organisationsenhet som

överväger att införa eller använda ett IT-system som inte innehåller hemliga upp-

gifter noga analysera vilket skydd systemet kräver och vilka åtgärder som måste

vidtas för att skyddet skall få avsedd effekt. Detsamma gäller innan en organisa-

tionsenhet upplåter ett sådant IT-system till en annan myndighet, ett annat land

eller en mellanfolklig organisation.

Analyser som avses i första och andra styckena skall dokumenteras i en säker-

hetsmålsättning.
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11 kap.

3 § Produktägaren skall besluta i fråga om ackreditering av ett IT-system (central

ackreditering). Produktägaren skall inför ett sådant beslut se till att säkerheten i

och kring IT-systemet granskas.

Produktägaren skall se till att säkerheten granskas i och kring även sådana IT-

system som inte skall ackrediteras, om inte ledningsinspektören i Högkvarteret

eller den han bestämmer beslutar annat.

Produktägaren skall se till att det vid säkerhetsgranskningen särskilt beaktas

hur systemet är avsett att samverka med andra IT-system. En säkerhetsgransk-

ning skall dokumenteras.

13 kap. Internationell verksamhet

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller

1. för utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,

2. när Försvarsmakten deltar i internationell fredsfrämjande verksamhet eller

inom ramen för internationellt samarbete eller i utbildning eller förberedelser för

sådan verksamhet, och

3. när Försvarsmakten utomlands deltar i förevisningar av materiel eller verk-

samhet.

2 § Chef för kontingent får för utlandsstyrkan fatta beslut som avviker från 7 kap.

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd och från denna

författning, om det är oundgängligen nödvändigt för verksamheten. Detsamma

gäller chef för organisationsenhet i fråga om övrig verksamhet som avses i 1 § i

detta kapitel.

Beslut som avses i första stycket skall dokumenteras och, om möjligt, föregås

av samråd med militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret. Har

sådant samråd inte skett skall militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Hög-

kvarteret snarast underrättas om beslutet.
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3 § Om det i ett avtal för visst internationellt samarbete förekommer bestämmel-

ser om IT-säkerhet som avviker från bestämmelserna i denna författning skall

bestämmelserna i avtalet ha företräde.

Tillämpning av sådana bestämmelser som avses i första stycket skall, om

möjligt, föregås av samråd med militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i

Högkvarteret. Har sådant samråd inte skett skall militära underrättelse- och sä-

kerhetstjänsten i Högkvarteret snarast underrättas.

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005.
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