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Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har - från de utgångspunkter myndigheten
har att beakta - följande synpunkter på slutbetänkandet.

FOI, som är en myndighet under försvarsdepartementet och utgör en del av
totalförsvarets verksamhet, producetar en stor mängd känslig information med
anknytning till skydd av nationell säkerhet och totalförsvaret.

FOI är generellt positiv till ett gemensamt grepp ayseende e-tjänstelegitimationer och
dess användning i den offentliga förvaltningen.

Den nationella identitetsfederationen (kallat systemet) skulle, enligt slutbetänkandet,
bli en central del av den offentliga förvaltningens digitala inftastruktur. Mot
bakgrund av den bristande information som myndigheten för närvarande har om
systemets utformning och vilken information som kommer behamilas bedömer FOI
att myndigheten behöver undantas från förslaget. Detta då den samlade
informationen i systemet blir skyddsvärd.

FOI instämmer i övrigt i slutbetänkandets betoning av att informationssäkerheten i
ett sådant system måste säkerställas och att det är robust i den meningen att systemet
ur totalförsvarssynpunkt måste fungera även i ett läge av störningar. FOI instämmer
vidare i utredningens bedömning att attributshanteringen, av säkerhetsskäl, bör
tillhandahållas av arbets- eller uppdragsgivaren. FOI anser dock att det behöver
klargöras vilka alternativa lösningar och rutiner som ska träda i kraft vid ett nationellt
avbrott för att säkerställa redundans.
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Detta remissvar har beslutats ay överdirektör Lena Nyberg efter föredragning av
projektledare Linda Eriksson. I den slutliga handläggningen har även särskild
rådgivare Mikael Wiklund deltagit.
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