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ii i

Definisjon av IT-sikkerhet
For å gi en ent ydig forståelse av hva IT -sikkerhet handler om og brukes i
dette dokumentet, er det nedenf or gitt en def inisjon av seks sentrale
begreper; autent isitet, tilgjengelighet, int egritet, konf idensialitet, tillit og
ansvar lighet. Forskrif t om inf ormasjonssikkerhet [8] gir mer utf yllende
def inisjon av inf ormasjonssystemsikkerhet og tilhørende tiltak.


Autentisitet (Sikre at brukere er ident if isert og autentisert f ør det gi s
tilgang til data og tjenester. Introduksjon av f alske data og tjenester
skal f orhindres),



Tilgjengelighet (Sikre at inf ormasjon og dataressurser er tilgjengelig
f or autoriserte brukere til rett tid og i rett f orm),



Integritet (Sikre at inf ormasjon og dat aressurser er korrekt og ikke blir
endret eller ødelagt av uvedkommende),



Konfidensialitet (Sikre at inf ormasjonen ikke blir kjent f or
uvedkommende, og at dataressurser beskyttes mot uønsket bruk),



Tillit (Systemat isk kontroll av at sikkerhetstilt ak er kor rekt
implementert og ivar etar sikkerheten på en eff ektiv og hensiktsmessig
måte),



Ansvarlighet (Sørge f or at sikkerhetsrelevante hendelser detekteres
og registreres, slik at bruker kan holdes ansvar lig. Dette punktet
omf atter også ikke -benekting).

IT-sikkerhet er med andre ord både tiltak og virkemidler f or å beskytte
inf ormasjon som lagr es, behandles og kommuniseres i IT -syst emer og
beskyttelse av selve dataressursene. Sert if isering er en metode f or å vurdere
og angi tillit til IT -sikkerhet. Det er denne f orståelsen av IT -sikkerhet som
gjelder i dette dokumentet.

iv
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1

Innledning

Den raske IT -utviklingen, tiltakende br uk av IT og økt avhengighet av IT i
samf unnet , har de seneste år ene også synliggjort samf unnets sårbarhet ved
sikkerhets svikt i IT-systemer. Følgelig er det behov f or bedr e
f orhåndskunnskap om styrker og svakheter i ulike IT -produkter. Det kan også
være et behov f or å kunne sammenlikne sikkerhetsegenskaper i et mangf old
av ellers like produkter. Mangel på inf ormasjon eller misvisende inf ormasjon
kan blant annet f øre til f eilinvester inger eller f or lav IT -sikkerhet.
Det f oreligger minst tre alternat iver f or å vur dere IT-sikkerhet:


Det f ørste alternat ivet er å stole på lever andørens vurderinger ,



Det andr e alt ernat ivet er å f oreta egne tester og vurd eringer,



Det tredje alternat ivet er å bruke en kompetent of f entlig uavhengig
tredjepart .

Det f ørste alternat ivet kan være komf ortabelt, men gir ingen f orsikringer om
at det er anvendt beste praksis f or design og implementering av
sikkerhetsløsningen og at relevante svakheter, f eil og mangler er oppdaget
og korrigert. Kunden kan derf or løpe en risiko f or at IT -plattf ormen ikke gir
ønsket nivå av besk yttelse.
Det andr e alt ernat ivet er både tidkrevende og komplisert. I et
samf unnsmessig per spektiv er det lite optimalt at hver enkelt skal bruke
ressurser på egne vurderinger , som kanskje også er basert på ulike kriterier
og som ikke nødvendig vis gir tilstrekkelig visshet om sikkerhetsnivået .
Det tredje alternat ivet er en uhildet tredj epartsvurdering etter interna sjonalt
anerkjente standarder. I et samf unnsmessig perspektiv er det mer rasjonelt
at vur dering en skjer én gang ett sted og at resultat et deretter kan
anerkjennes av mange.
For ansvarlige i både off entlig og privat sektor eller f or privat personer, er det
viktig å f å stadf estet sikkerhetsnivået på IT -løsningen. I tillegg er det også av
bet ydning å kunne ha tillit til at IT -produktet har gjennomgått en uhildet
vur der ing av en nøyt ral f aginstans. Dette er oppnådd gjennom etabler ingen
av sertif iser ingsordningen .
Hensikten med den norske sertif iseringsordningen er å tilby t jenester som
bygger opp under det tredje alternat ivet, og f ortsettelsen av dokumentet
handler derf or utelukkende om tredjepart sordninger f or sertif isering av IT sikkerhet.
Norge er medlem av et internasjonalt arrangement ”Common Criteria
Recognition Arrangement ” (CCRA), jf kapittel 1. 1 og [7], og en europeisk
avt ale ”Mutual Recognit ion Agreement of Information Technology Security
Evaluat ion Certif icat es ” (SOGIS- MRA), jf. kapittel 1.1 og [23].
Medlemsnasjonene har f orpliktet seg til å anerkjenne sert if ikater som er
utstedt av kvalif iserte sertif iser ingsmyndigheter. IT -produkter skal
SD 001, VERSJON 10.4, 20.02.2018
DE N N O R S K E S E R T I F I S E R I N G S O R DN I N G E N

1 AV 21

sikkerhetsevalueres og sertif iseres i henhold til de internasjonale
evaluer ingskriteriene Common Cr iteria (CC) [3], [4] og [5], svarende til
ISO/IEC 15408 og metodikken Common Evaluat ion Methodology (CEM),
svarende til ISO/IEC 18045 .
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er avt alepart i CCRA og SOGIS MRA.
Sertif iser ingsmyndigheten f or IT sikkerhet (SERTIT) er gitt
f orvaltningsansvaret f or ordningen e. Det er også SERTIT som utf ormer
rammevilkår f or ordningene og utf ører sertif isering av IT -sikkerhet i Norge.
Formålet med ordningen e er blant annet å dekke myndighet enes og
industriens behov f or en kostnadsef f ektiv og rasjonell sikkerhetsevaluer ing
og sertif isering av IT -produkter.
Utgangspunktet f or å sette i verk en sertif iser ingsprosess kan være slik som:


leverandør ønsker å styrke sin markedsm essige posisj on,



myndighetenes og næringslivets behov f or tillit til at sikkerhetskrav er
tilf redsstilt,



krav til systemut vikler om å ti lf redsstille gitte betingelser i en bestemt
kontrakt,



anskaff er av et produkt må f ølge bedrif tens egne sikkerhetskrav,
bransjekrav eller sikkerhetskrav gitt i medhold av lov eller f orskrif t.

Ytterligere inf ormasjon om sertif iser ingsordningene eller kommen tarer kan
f ås ved henvendelse til/rettes til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Sertif iser ingsmyndigheten f or IT -sikkerhet (SERTIT)
Postboks 814
1306 SANDVIKA
Besøksadresse: Otto Sverdrups plass 4 , Sandvika
Telef on: 67 86 40 00
E-post: post @sertit. no
Internett: sertit.no

2 AV 21
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1.1

Rammer

SERTITs f orankring og bemyndigelse er gitt i to dokumenter fra Nærings - og
handelsdepartement et (NHD) av 01.02. 1999 og 14.04.1999, begge med
ref eranse 98/4561 -F-ITK eja/lem. For mer inf ormasjon om grunnlaget f or
etableringen av ordning f or sertif isering av IT -sikkerhet vises t il vedlegg A.
Sertif iser ingsordning en e under SERTIT bygger på f ølgende internasjonale
arrangement og avtale om gjensidig aner kjennelse av sertif ikater :


”Arrangement on the Rec ognit ion of the Common Cr iteria Certificates
in the f ield of Information Technology Security ” (CCRA) [7],



”Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security
Evaluat ion Certif icat es ” (SOGIS MRA) [23].

Følgende nasjonale bestemmelser er sentrale f or involverte parter under
sertif iseringsordningen:


Lov om f orebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) [22],



Forskrif t om inf ormasjonssik kerhet [8],



Forskrif t om sikkerhetsgraderte anskaff elser [10],



Instruks f or behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av
andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med f orskrif ter
(Beskyttelsesinstruksen) [1],



Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
[17].

Alle SERTIT -dokumenter som er omtalt i dette dokumentet eller som er
publisert på SERTITs internettsider inngår i rammevilkår f or
sertif iseringsordningen. Endr inger i ramm evilkårene blir publisert i henhold til
gjeldende prosedyrer f or ordningen.

1.2

Gjensidig anerkjennelse

Norge har f orpliktet seg til å gjennomf øre sikkerhetsevaluer ing og
sertif isering i henhold til internasjonalt anerkjente standarder og metodikker
slik disse er def inert i CCRA [7] og SOGIS MRA [23].
CCRA og SOGIS MRA inneholder to sentr ale elementer:


Alle som deltar er f orpliktet til å g odkjenne sertif ikater etter de regler
som gjelder i henholdsvis CCRA og SOGIS MRA,



Godkjenning av kvalif iserte sertif iseringsmyndigheter, ”Q ualif ied
Participants (QP) ” ( CCRA) eller ”Compliant CB ” (SOGIS MRA).

I henhold t il dette anerkjenner Norge sertif ika ter som er utstedt under CCRA
og SOGIS MRA.
Norge har status som kvalif isert sertif iseringsmyndighet i CCRA og SOGIS
MRA, noe som innebærer at de norske sertif ikatene anerkjennes under disse
ordningene.
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Resten av dette dokumentet beskriver nærmere hvordan or dningen e er
innr ettet, hvilke rammer som gjelder f or sikkerhetsevaluer ing og sertif isering
og hvordan selve prosessen gjennomf øres.

2

Prinsipper for sertifiseringsordningen

Et sentralt f ormål med sertif iser ingsordningen er å sikre et høyt og konsistent
kvalitetsnivå i evalueringene. Følgende prinsipper er lagt til grunn f or
sertif iseringsordningen :


Ordningen er åpen og tilgjengelig f or alle som ønsker å søke om
sertif isering,



Evaluer ing og sertif isering skal gjennomføres på en objektiv, upartisk
og kosteff ektiv måte,



Sikkerhetsevaluer ing en gjennomf øres av godkjente evaluering sf irma
som driver etter vanlige f orretningsmessige prinsipper,



SERTIT godkjenner evaluer ingsf irma og f ører ettersyn med
virksomheten,



SERTIT avgjør om TOE er egnet f or sertif isering ,



Det tilbys g jensidig anerkjennelse av ser tif ikater som tilf redsstiller
kriteriene under CCRA eller SOGIS MRA .

Evaluer ingsresultater skal være:


Fremskaff et på bakgrunn av objektive vur deringer,



Repet erbare og repr oduser bare,



Komplette og teknisk korrekte.

4 AV 21
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3

Organisering og ansvar

Den of f entlige sertif iseringsordningen f or IT -sikkerhet f orvaltes av SERTIT ,
som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) .
Forsvarsdepartementet (FD) er budsjettansvar lig og bevilger midler til drif ten
av NSM. SERTIT er derf or off entlig f inansiert gjennom NSM .
Kapitlene 3. 1 - 3.3 beskriver hvilke parter som inngår i
sertif iseringsordningen, samt partenes hovedoppgaver og ansvarsområder .

3.1

SERTIT

SERTITs hovedoppg ave som of f entlig sertif iseringsm yndighet f or IT -sikkerhet
er primært å utstede sertif ikater og sertif iseringsrapporter. I tillegg er
SERTIT ansvar lig f or å utf orme rammevilkår f or ordningen, og se til at
reglene f ølges av alle parter. SERTIT f ører også ettersyn med hele
evaluer ingsprosessen som utgjør grunnlaget f or å kunne utf øre sertif iser ing .
SERTIT er dessuten godkjenningsmyndighet ved etablering av kommersielle
evaluer ingsf irma under sertif iseringsordningen.
For å ivareta oppgavene i SERTIT på en hensiktsmessig måte, herunder
oppf ylle de f ormelle kravene [7], [23], [24] og [25], slik at ordningen f unger er
rasjonelt og eff ektivt , er virksom heten or ganisert på f ølgende måte:
Leder f or SERTIT er hoved ansvarlig f or den daglige drif t en av ordningen .
Sertif iser ingsprosjekter tildeles en pr osjektansvar lig som også er ansvar lig
f or utf orming av sertif iseringsrapport og sertif ikat . Kvalit etssystemet skal
sikre at sertif iseringen blir utf ørt på en tilf redsstillende måte .

3.2

Evalueringsfirma (EVIT)

Evaluer ingsf irma som utf ører oppdrag f or sertif iseringsordningen er under lagt
SERTITs myndighetskontroll. Det bet yr blant annet at SERTIT er ansvar lig
f or å godkjenne evalueringsvirksomheten, og senere verif iser ing av f irmaet
og alle evaluer in gsaktiviteter. Evaluering svirksomheten er reg ulert gjennom
bestemmelsene i CCRA [7], SOGIS MRA [23] og nasjonale rammevilkår
f astlagt av SERTIT. EVIT må blant annet ha gyldig akkreditering i henhold t il
ISO/IEC 17025.
Evaluer ingsf irmaene utf ører evaluer ing av PPer (evt cPPer) og/eller TOE på
et f orretningsmessig grunnlag og etter dokumenterte pro sedyr er i henhold til
internasjonale st andarder [3], [4], [5], [6], [14], [16], arrangement [7] og
avt ale [23].
Inf ormasjon om godkjente evaluer ingsf irma er kan f innes på int ernettsidene
www. sertit. no.
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3.3

Eksterne parter

Et antall eksterne parter kan være involvert i en sert if iseringsprosess. De
f leste av disse er enten sponsorer eller utviklere, men det kan også omf atte
andre aktører. Nedenf or f ølger en detalj ert beskrivelse av disse aktørene og
noen retningslinjer for sertif iseringsprosessen.
3.3.1 Oppdragsgi ver
Med oppdr agsgiver menes en organisasjon eller person som anmoder om en
sertif isering f or et bestemt IT -produkt. Oppdragsgiver s tilknytning til ITproduktet kan derf or være f orskjellig, alt f ra lever a ndør, anskaff er, agent som
handler på oppdrag for en anskaff er, systemutvikler eller et konsortium som
represent erer f lere utviklere eller leverandører .
I de tilf eller det er f lere oppdragsgivere involvert, etableres en egen
ledergruppe som opptrer som opp dragsgivernes kontaktpunkt.
De generelle rammevilkårene f or sertif iseringsordningen vil kunne legge
f øringer på avtalef orholdet mellom oppdr agsgiver og EVIT.
En oppdragsgiver kan også være ut vikler av IT -produktet som skal
sertif iseres. I mange tilf eller b enytt er ut viklerne underleverandører, og rollen
som utvikler behandles derf or nærmere i kapitlet nedenf or om utvikler.
3.3.2 Ut vikler
Med ut vikler menes den bedrif t som produserer IT-produktet som skal
sertif iseres. I de tilf eller ut vikler ikke har rollen som oppdragsgiver,
f orutsettes et samarbeid mellom partene i f orbindelse med
evaluer ingsprosessen. Utvikler er ansvar lig f or å gi nødvendig teknisk
inf ormasjon om IT-produktet til EVIT. Inf ormasjonsbehovet om f at ter blant
annet tilgang til den dokumentasjon som er nødvendig f or å gjennomf øre
sikkerhetsevaluer ing og sertif isering .
I enkelte tilf eller kan det være f lere ut viklere involvert i en
sikkerhetsevaluer ing, noe som kan medf øre problemer med å f å tilgang på
inf ormasjon av bet ydning f or sikkerhetsevalueringen. Denne t ypen
samhandling f orutsetter at nødvendige avtaler er inngått mellom partene på
f orhånd, se også kapittel 6. 4 Avtale om sikkerhetsevaluer ing .

4

Generelle bestemmelser

Dette kapit let inneholder noen sentrale bestemmelser om gjennomf øring av
sikkerhetsevaluer ing , rammevilkår f or evalueringsvirksomhet , regler f or
publisering av inf ormasjon og klager, tvist er og tilbakemeldinger . For
kvalif iserte evaluer ingsf irma eller f irma med ambisjoner om å bli
evaluer ingsf irma under sertif iseringsordningen vises til nærmere detaljer i
publikasjonen SD 003 [19].

6 AV 21
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4.1

Gjennomføring av sikkerhetsevaluering

Sertif iser ingsordning en bygger på tillit og nøytral f aglig vurder ing.
Det kreves derf or blant annet en f ormell f orhåndsgodkjenning fra SERTIT f or
å kunne påbegynne et evaluer ings oppdrag under sertif iseringsordningen .
SERTIT f ører ettersyn med at all sikkerhetsevaluer ing gjennomf øres av en
uhildet tredjepart og av k valif isert personell.

4.2

Rammevilkår for evalueringsvirksomhet

SERTIT f astlegger rammevilkår f or søknadsprosessen f or å bli godkjent som
EVIT. Dette omf atter blant annet etableringsvilkår, kriterier f or utvalg og
økonomiske f orhold.
Intensjonen er at ser tif iseringsordningen har tilstrekkelig kapasitet i f orhold
til etterspørselen i m arkedet, samt f ungerer rasjonelt og eff ektivt.
Rammevilkårene f or etablering av evalueringsvirksomhet er nærmere omtalt i
dokumentet [19].
SERTIT vil inf ormere de berørte partene om endringer i rammevilkårene.

4.3

Regler for publisering av informasjon

Følgende bestemmelser om publisering av inf ormasjon om SERTIT,
sertif iseringsordningen eller sertif iserte produkter gjelder f or brukere av
ordningen som blant annet oppdragsgiver e, utvik lere og EVIT:


Partene må innhente f orhåndsgodkjenning f ra SERTIT ved utstedelse
av pressemeldinger eller tilsvarende inf ormasjon som vedrør er
sikkerhetsevaluer inger og/eller sertif iser inger under ordningen,



Partene kan ikke gi uttalelser i pressemeldinger, reklamemateriell eller
tilsvarende som kan inneholde misvisende opplysninger om
sikkerhetsevaluer ing og/eller sert if isering eller som på annen måte kan
skade sertif iser ingsordningen.

4.4

Klager, tvister og tilbakemeldinger

NSM ved SERTIT er f ørste instans f or håndtering av klager, tvister og
tilbakemeldinger vedrørende sertif iser ingsordningen. Alle enkelt vedtak kan
påklages i henhold til f orvaltningslovens bestemmelser . Ved klage eller
ønske f ra brukere av ordningen om endr ing i en avgjørelse SERTIT har f attet
skal saken sendes skriftlig til NSM ved SERTIT. NSM ved SERTIT behandler
saken og vurderer om avgjørelsen skal opprettholdes eller ikke. Dersom en
part påklager en avgjørelse f attet av SERTIT, bringes saken til neste
f orvaltningsnivå som vurderer om klage n skal behandles . Alle f aglige
konf likter mellom oppdragsgivere, ut viklere eller EVIT vedr ørende or dningen
skal tas opp med SERTIT.
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5

Hva kan sertifiseres?

Det skilles mellom sertif isering av produkter ”Tar get of Evaluation ” (TOE), og
sertif isering av kravprof iler uttr ykt enten gjennom ”Protect ion Profile ” (PP)
eller ”collabor ative Protection Prof ile ” (cPP) 1.

5.1

Sertifisering av produkter (TOE)

Produkter som skal evalueres benevnes som TOE. TOE kan bestå av hele
eller deler av et IT -produkt, samt tilhørende dokumentasjon f or brukere - og
administrator er. TOE beskriver gjerne en bestemt konf igurasjon eller et sett
av ulike konf igurasjoner.
Produktets sikkerhetsf unksjoner def ineres enten i f orm av ”Pr otection Prof ile ”
(PP), ”collaborat ive Protection Pr ofile ” (cPP), eller ”Secur ity Target ” (ST).
ST bør inneholde en eller f lere PPer eller være basert på en cPP . For å
kunne oppnå gjensidig anerkjennelse iht CCRA, er det krav om at ST må
inneholde PP eller cPP. En f ormell beskrivelse av sikkerhetsfunksjonene er
en av f orutsetningene f or å kunne påbegynne sert if iser ing av et produkt.
Evaluer ing og sertif isering av TOE utf øres i henhold til gjeldende standard
[3], [4], [5], [14], metodikk [6], [16] og prosedyrer.

5.2

Sertifisering av kravprofiler (PPer eller cPPer)

Kravprof iler uttrykt gjennom PPer eller cPPer beskriver generiske krav f or et
bestemt teknologiområde, som f or eksempel en brannmur, et operat ivsystem
eller en multif unksjonsskriver.
Forskjellene mellom en PP eventuelt cPP og en ST er at sistnevnte angir
hvordan sikkerhetsf unksjonene er implem entert og realisert i et bestemt
produkt som eksempelvis en brannmur X Y, versjon 1.0.
Evaluer ing og s ertif isering av PPer og cPPer utf øres i henhold til gjeldende
standard [3], [4], [5], [14], metodikk [6], [16] og prosedyrer .

6

Forberedelser til sikkerhetsevaluering og
sertifisering

Det er en rekke aktiviteter som inngår i den f orberedende f asen f rem til
sikkerhetsevaluer ing og påf ølgende sertif i ser ing . Mesteparten av aktivitetene
i denne f asen f oregår uten sertif iser ingsmyndighetens medvirkning. Det
gjelder blant annet alle aktivit eter knyttet til produktutvikling og tilhørende
dokumentasjon. Dette kapitlet beskriver aktiviteter som ber ører
oppdragsgiver, evalueringsf irma og sertif iseringsm yndigheten .

1

cPPer utformes av International Technical Communities (iTCs) i henhold til de gjeldende bestemmelser kunngjort på
nettsidene til CCRA.
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6.1

Forutsetninger for sikkerhetsevaluering

Alle sikkerhetsmessige f orhold av bet ydning f or sikkerhetsevaluer ingen skal
identif iseres og inkluderes i en egen oversikt . Det kan blant annet omf atte
minst f ølgende:


TOE (maskinvare, f astvar e, programvar e),



PP eller cPP,



ST,



teknisk dokumentasjon ,



bruker- og administr atorguide ,



teknisk bistand f ra utvikler ,



tilgang til ut vikler ens lokaler,



tilgang til operat ivt miljø,



verktøy.

Oppdragsgiver er ansvarlig f or å utf orme og kvalitetssikre ST, levere
nødvendig dokumentasjon, samt skaff e teknisk bistand f ra utvikler og tilgang
til ut viklers lokaler . Oppdragsgiver kan benytte ekstern bist and til utf orming
av ST.
ST skal f orelegges både EVIT og SERTIT f or vurdering m ed tanke på om det
er tilstrekkelig og hensiktsmessig f or å påbegynne sikkerhetsevaluer ing av
TOE. Oppdragsgiver skal underrettes skrif tlig om eventuelle problemer med å
benytte f remlagte ST f ør evalueringen starter.
Forutsetningene må være t ilf redsstilt f or at sikkerhetsevaluer ingen skal
kunne påbegynnes og gjennomf øres. EVIT er ansvar lig f or å dokumentere at
f orutsetningene er tilf redsstilt .
6.1.1 Varsling av oppdrag og fremdriftsplan for sikkerhetsevalueringen
EVIT er pålagt av SERTIT å varsle om nytt oppdrag i f orm av en ”Task
Initiation Not ice ” (TIN) der det anmodes om aksept til å gjennomf øre
sikkerhetsevaluer ing under sert if iserings ordningen. Dette skjer normalt etter
f orutgående undersøkelser av om f orutsetningene f or sikkerhetsevaluer ingen
er tilf redssti lt.
TIN skal f remsendes til SERTIT f or vurdering . Deretter avholdes normalt et
startmøte mellom partene , etter f orutgående gjennomgang av f oreliggende
dokumentasjon.
Hensikten med møtet er blant annet å sørge f or at de involver te partene har
tilstrekkelig kjennskap til TOE og en f elles f orståelse av omf anget av
sertif iseringsprosessen.
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6.1.2 Søknad om sertifisering
Oppdragsgiver skal sende søknad om sertif isering til SERTIT på et eget
søknadsskjema [20] som kan lastes ned fra SERTITs internettsider.
Søknaden f orplikter oppdragsgiver t il å f ølge alle gjeldende r egler i
sertif iseringsordningen, og ikke utsette ordningen f or ulovlige eller uønskede
f orhold eller på annen måte å skade ordningen.
For å sikre en ef f ektiv sert if iseringsprose ss anbef ales det at TIN og
søknaden med nødvendige vedlegg f remsendes samlet til SERTIT.
6.1.3 Opphavsrett og andre r ettigheter
Det er normalt ut vikleren som har opphavsr ett til all inf ormasjon om TOE, og
det er derf or ingen automatikk i at oppdr agsgiver har ti lgang til denne typen
inf ormasjon. Spørsm ål om opphavsrett bør derf or reguleres i en særskilt
avt ale mellom partene, se også kapittel 6.4 Avtale om sikkerhetsevaluer ing .

6.2

Godkjenning av sertifiseringsprosessen

SERTIT kan innvilge søknad om sertif isering dersom det er prinsipielt
grunnlag f or at sikkerhetsevaluering og sertif isering kan gjennomf øres innen
rammen av ordningen. Dette innebær er at f ølgende f orhold m å være
tilf redsstilt:


Sertif iser ing må vær e hensiktsmessig ,



De f ormelle kravene f or sertif isering må være oppf ylt,



Sikkerhetsevaluer ing og sertif isering må kunne gjennomf øres på en
uhildet måte,



Sikkerhetsevaluer ing en må være i samsvar med bestemmelsene i
CCRA og/eller SOGIS - MRA, samt nasjonale bestemmelser ,



Det må f remgå av TIN at alle obligatoriske evaluer ingsaktiviteter er
planlagt og at planene gjenspeiler en realistisk tidsramme. Planene må
inneholde tilstrekkelig med ressurser, herunder kvantit et, kompetanse
og nødvendig utst yr,



Være stor grad av sannsynlighet f or at alle evaluer ingsaktiviteter kan
gjennomf øres som planlagt .

Tilsagnet kan gis muntlig i møte med part ene, men må senere bekreftes
gjennom en f ormell uttalelse. Det skal bekref tes hvor vidt ST, PP/cPP, TOE,
samt leveransene som angitt i TIN utgjør et tilstrekkelig grunnlag f or den
f oreslåtte sikkerhetsevaluer ingen. Svar på søknaden blir sendt til alle
involverte parter.
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6.3

Konsulentbistand og forberedende aktiviteter til
sikkerhetsevaluering

Bruk av konsulentbistand ved f orberedelser til en sikkerhetsevaluering er
ikke underlagt SERTITs kontroll, og er derf or en sak mellom oppdragsgiver
og oppdragstaker . Bruk av konsulenter t il utvikling eller f orberedelser til
evaluer ing er normalt uproblematisk så lenge f irmaet kan bevise at kravene
om uhildet het er tilf redsstilt. Forberedelser kan eksempelvis omf atte
utf orming av ST. EVIT bør derf or være nøye med å def iner e nivået på dets
engasjement i problemløsningen f or å sikre at f irmaets uavhengige status
ikke blir kompromittert og se nere blir til hinder f or en uhildet
sikkerhetsevaluer ing.
Det anbef ales at par tene inngår en avtale som regulerer alle f orhold ved br uk
av konsulenter , blant annet f or å sikre at nødvendig grad av uhildethet
opprettholdes.
Ved t vil om uhildethet i saken bør EVIT kontakte SERTIT f or å f å de
nødvendige avklaringer .

6.4

Avtale om sikkerhetsevaluering

Oppdragsgiver med behov f or ekstern bistand til f orberedelse av
sikkerhetsevaluer ing eller som planlegger å gjennomf øre
sikkerhetsevaluer ing og senere sertif iser ing , oppf ordres til å benytte seg av
konkurransen i markedet gjennom å innhente tilbud f ra f lere
evaluer ingsinstanser ..
EVIT er pålagt av SERTIT å inngå en avtale med oppdragsgiver i f orbindelse
med oppdr ag om sikkerhetsevaluer ing under sertif iser ingsordninge n. En slik
bindende avtale skal f oreligge f ør evalueringen kan påbegynnes. Det er opp
til partene å def inere detaljene i avtalen nærmere , men det anbef ales at
f ølgende f orhold er inkludert :






Behov f or eventuell t ilgang til tidligere evalueringsrapporter ,
Forhold knyttet til Forutsetninger f or sikkerhetsevaluer ing som angitt i
kapittel 6.1, blant annet tidsplaner, innsynsrett , krav til oppbevar ing og
eiendomsrett til inf ormasjon ,
Alle f orhold som vedrører bedr if tssensit iv inf ormasjon ,
Alle f orhold ved br uk av konsulente r f or å sikre at krav til uhildethet
opprettholdes.

Det er oppdragsgiver s ansvar å innhente skrif tlig tillatelse f ra utvikleren om å
f å tilgang til bedr if tssensitiv inf ormasjon, samt å gi a vkall på sine egne
rettigheter til evaluer ingsresultatene som kan kompromittere slik inf ormasjon.
SERTIT anbef aler at EVIT regulerer alle f orhold vedrør ende et eventuel t
kontraktsbrudd i en egen avtale.
Det er SERTIT avgjør om EVIT er kvalif isert til å gje nnomf øre en
sikkerhetsevaluer ing under sert if iseringsordningen. Avgjørelsen vil blant
annet være basert på EVITs engasjement i konsulent virksom heten og
f irmaets evne til å ivareta nødvendig uhildethet.
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7

Sikkerhetsevaluering

Dette kapit let beskriver hovedt rekkene i gjennomf øringen av en
sikkerhetsevaluer ing og samarbeidet mellom partene i prosessen. Kapit let
beskriver også hvilke trinn som inngår i utarbeidelsen av ”Evaluation
Technical Report ” (ETR).

7.1

Gjennomføring

Den tekniske sikkerhetsevaluer ingen av T OE med tilhørende leveranser skal
gjennomf øres i henhold t il godkjent f remdrif tsplan . Sikkerhetse valuer ingen
utf øres i henhold til gjeldende int ernasjonale bestemmelser gjennom CCRA,
SOGIS MRA, øvrige nasjonale rammevilkår f astsatt av SERTIT og de
internasjonale st andardene CC og CEM. EVIT er pålagt å underrette SERTIT
om all konsulent virksomhet som er relatert til evaluer ingsoppdrag.
Eventuelle endr inger i f remdriftsplanen skal godkjennes av SERTIT . Dette f or
å sikre at det f oreslåtte arbeidet er tilstrekkel ig, at planene er realistiske og
at nødvendige ressurser er tilgjengelig e. Sikkerhetsevaluer ing er uten
f remdrif t i 6 måneder kan termineres av SERTIT.
Både EVIT og SERTIT må f orsikre seg om at integriteten av
sikkerhetsevaluer ingen ikke er kompromittert. M ed det menes at utvikleren
ikke skal f å mulighet til å påvirke resultat ene eller hindre en nøyaktig og
rettf erdig presentasjon av resultatene f ra sikkerhetsevaluer ingen.
7.1.1 Observasjonsrapporter og akti vitetsrapporter
EVIT skal løpende dokumentere aktivitet er og resultater f ra
sikkerhetsevaluer ingen i aktivitetsrapport er.
Dersom det avdekkes f eil og mangler i TOE under sikkerhetsevaluer ing en,
skal dette noteres i en obser vasjonsrapport, ”Evaluation Observation Report ”
(EOR). EOR skal der etter f ormidles til oppdragsgiver og SERTIT f or videre
håndter ing .
Oppdragsgiver skal besvare EOR skrif tlig med detaljerte f orslag til
korrigering av påviste f eil og mangler samt en tidsplan f or eventuelle
utbedr inger. Utbedr ingene kan kreve just eringer i leveransene og kan ha
konsekvenser f or f remdrif tsplanen . Synspunkter f ra SERTIT kan f remmes
gjennom en særskilt blankett f or merknader (RF). EOR-er og eventuelle RF til
EOR-er er saksdokumenter til f remdrif tsmøtene , se kapittel 7.1.2. Prosessen
går normalt i iter asjoner mellom partene helt til EO R -ene er løst. I de
tilf ellene det ikke er mulig å løse EO R vises til siste avsnitt i kapittel 7.1.2
Interaksjon.
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7.1.2 Interaksjon
Det holdes f remdrif tsmøter f or sikkerhetsevaluer ingen mellom EVIT og
oppdragsgiver. SERTIT kaller inn t il og leder f remdrif tsmøtene . Foruten
SERTIT skal EVIT, utvikler og oppdragsgiver delt a. Møteplanen inngår som
en del av f remdrif tsplanen .
EVIT har normalt behov f or å kommunisere dir ekte med ut vikler om TOE,
leveransene eller andre f orhold . Det f orutsettes i så f all at EVIT har inngått
nødvendige avtaler med oppdr agsgiver om slik kommunikasjon .
Behandling av EOR er en sentral del av f remdrif tsmøtene. Løsningsf orslag
f ra oppdragsgiver dr øf tes mellom partene med sikte på å f inne akseptable
løsninger på et tidlig st mulig tidspunkt i evalueringsprosessen. EOR kan etter
behov f erdigbehandles i møtet, og konklusjonen skal i så tilf elle tas inn i
møteref eratet.
Dersom det ikke er mulig å rett e opp f eilen eller mang lene og det vil ha
konsekvenser f or utfallet av sert if iseringsprosessen, skal SERTIT orientere
oppdragsgiver om konsekvensene.
7.1.3 Ettersyn
SERTIT kan som ett ledd i ettersynsvirksomheten f oreta nødvendige
undersøkelser f or å sikre at ra mmevilkår ene f or sikkerhetsevalueringen blir
f ulgt. SERTIT skal også gis mulighet til å være til stede under site- visit og
testing.

7.2

Teknisk evalueringsrapport

Alle f unn f ra sikkerhetsevaluer ingen skal dokumenteres i en teknisk
evaluer ingsrapport, ETR. Rapp orten skal utf ormes etter gjeldende
retningslinjer og på mal gitt av SERTIT. Rammeverket bygger på kravene i
CCRA, anneks I , SOGIS MRA og CC/CEM. ETR utgjør sluttpr oduktet f ra
EVITs arbeid, og danner basis f or sertif iseringsrapporten , ”Certification
Report ” (CR).
Konklusjonene i ETR skal f astslå hvilke deler av evaluer ingskriteriene og
sikkerhetskravene som er oppf ylt e eller ikke oppf ylte samt angi tilstrekkelige
bevis f or dette.
7.2.1 Besk yttelse av informasjon og beskytt elsesmerking av ETR
Det må klart f remgå a v rapporten dersom innholdet er å anse som
f orretningshemmeligheter, er det inf ormasjon som ikke skal gjøres off entlig
kjent. Dersom innholdet ikke kommer inn under sikkerhetsloven eller andre
nasjonale bestemmelser, bør ETR merkes på en slik måte at det g år klart
f rem at det er f orretningshemmeligheter .
Når det gjelder beskyttelse av sensit iv inf ormasjon i samband med
sikkerhetsevaluer inger og evalueringsrapporter f or systemer i virksomheter
som er under lagt sikkerhetsloven eller tilsvarende best emmelser, skal all
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inf ormasjon merkes og beskyttes i henhold til de t il enhver tid gjeldende
bestemmelser.
Ut vikler kan ønske eller kreve å begrense oppdr agsgivers adgang til
bedr if tssensitiv inf ormasjon. EVIT er ansvar lig f or at det er klart def inert
hvilken inf orm asjon som skal beskyttes, og at sikkerhetsbestemmelsene
f ølges. Både EVIT og SERTIT skal sørge f or at oppdragsgiver ikke f år tilgang
til bedr if tssensitiv inf ormasjon.
7.2.2 Bedriftsintern informasjon
Dersom ut vikler har bedt om at bedr if tsintern inf ormasjon ikke skal utleveres
til oppdragsgiver, skal EVIT f orvisse seg om at ETR ikke inneholder denne
type inf ormasjon f ør rapporten f rigis. Nor malt skjer det ved at EVIT
utarbeider en kortver sjon av ETR som der etter f ormidles til ut vikler f or
nærmere vurder inger f ør frigivelse. Det bør f remgå av dokumentet om det er
f oreløpig eller endelig, og hvor vidt det er godkjent av
sertif iseringsmyndig heten.
SERTIT kan nekte å gjennomf øre en sertif isering, dersom ut vikler ubegrunnet
holder tilbake nødvendig bedr if tsintern inf orm asjon.
7.2.3 Vurderi ng og godkjenning av ETR
SERTIT gjennomgår ETR med underliggende dokumenter og undersøker om
sikkerhetsevaluer ingen er gjennomf ørt i henhold t il de avtalte kriteriene,
metodene og prosedyrene i ordningen og om ETR gir et tilstrekkelig grunnla g
f or å utarbeide sert if iser ingsrapporten (CR). SERTIT kan ved behov
undersøke under liggende ar beidsrapport er.
For at ETR skal kunne godkjennes må alle merknader må være adressert og
bevisene må være t ilstrekkelige og konsistente iht kravene i CCRA , SOGIS
MRA og CC/CEM.
SERTIT utsteder så en bekref telse på at sikkerhetsevaluer ingen er f ullf ørt og
opplyser samt idig når CR er klar til off entliggjøring.

8

Sertifisering

Dette kapit let gir en overordnet beskrivelse av selve sertif iser ingsprosessen,
samt hensikten med sertif iseringsrapport en (CR) og sertif ikatet.
Sertif iser ingsprosessen avsluttes med en f ormell bekref telse av
evaluer ingsresultatene, samt at evaluer ingskriteriene, metodene og
prosedyr ene er anvendt på korrekt måte. Prosessen f or vedlikehold av
sertif ikatet er nærmere omtalt i kap ittel 9.

8.1

Sertifiseringsprosessen

Sertif iser ingsprosessen starter når det f oreligger en godkjent ETR . SERTIT
kan ved behov be EVIT om å f å tilgang til særskilte tekniske bevis og andre
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resultat er som understøtter konklusjonene i ETR. Forut en ETR utgjør øvr ige
dokumenter f ra sikkerhetsevalueringen , obser vasjoner f ra testingen og
resultat er f ra andre ettersynsaktiviteter viktig grunnlagsmateriale f or
sertif iseringen. Kapit lene 8.2 og 8.3 gir en nærmere beskrivelse av
henholdsvis sertif iseringsrapporten og sertif ikatet.

8.2

Sertifiseringsrapport

SERTIT skal dokumentere alle f unn f ra evalueringen i en
sertif iseringsrapport. Sertif iser ingsrappor ten kan angi hvilket tillitsnivå (EAL)
som er oppnådd. Sertif iseringsrapporten kan anbef ale passende mottilt ak f or
å oppveie f or eventuelle gjenstående sår barheter . Hensikten med
sertif iseringsrapport en er å bekref te om TOE er i overensst emmelse med PP,
cPP og/eller ST, samt å ident if isere eventuelle sårbarheter som kan utnyttes.
Sertif iser ingsrapporten godtgjør derf or at sikkerhetsevaluer ingen er blitt
gjennomf ørt i henhold til gjeldende rammevilkår f or ordningen , og at
konklusjonene er konsistente og i tråd med de f remlagte bevis.
Sertif iser ingsrapporten gir imidlertid ingen garanti f or at alle f eil og mangler
er avdekket i TOE.

8.3

Sertifikat

Sertif ikat et ”Certificat e” (C) utstedes normalt samtidig med CR, og tjener som
en stadf esting av konklusjonene i CR . Leder f or SERTIT gir endelig
godkjenning av sertif ikatet og sertif iseringsrapporten.
Utstedelsen av et sertif ikat innebærer ikke noen f orm f or anbef aling f ra
SERTIT vedrørende det spesif ikke TOE.
Sertif ikatet er kun gyldig f or den versjonen , plattf ormen og de omgivelser
TOE ble evaluert under.
Oppdragsgiver kan kun markedsf øre et produkt som et sertif isert produkt på
basis av et gyldig sertif ikat. SERTIT kan kreve at oppdragsgiver f remlegger
ref eransemateriell eller dokumentasjon som entydig viser korrekt versjon av
TOE.
8.3.1 Rettighet er
SERTIT har kopirettighetene på sert if iser ingsrapporten og ser tif ikatet.
Reproduksjon og distribusjon kan tillates under f orutsetning av at
sertif iseringsrapport en kopieres i sin helhet.
8.3.2 Sertifiserte produkt er
SERTIT vil regelmessig publis ere en over sikt over hvilke produkter som er
sertif isert under ordningen. Inf ormasjon publiseres på int ernettsidene til
SERTIT og CCRA.

SD 001, VERSJON 10.4, 20.02.2018
DE N N O R S K E S E R T I F I S E R I N G S O R DN I N G E N

15 AV 21

8.3.3 Bruk av sertifikater
Følgende bestemmelser gjelder f or bruk av sertif ikatet:


Sertif ikatet må kun brukes i f orbindelse m ed produktet som sertif ikatet
gjelder f or ,



Sertif ikatet må kun brukes til å dokument ere TOEs overensst emmelse
med standar dene som SERTIT baserer seg på ,



Sertif iser ingen må ikke brukes på en f eilaktig eller villedende måte
som bringer eller kan bringe SERTIT eller sertif iseringsordningen i
vanr y,



At sertif iser ingen ikke benyttes i reklame eller markedsf øring dersom
sertif ikatet er trukket tilbake eller ugyldig ,



Leverandøren er pliktig til å ha implementert registrering og behandling
av klager vedrørende sert if iserte produkter, og gjort registreringene
tilgjengelig f or SERTIT .

Leverandøren er pliktig til å varsle SERTIT om alle endringer i f orhold som
var gjenstand f or sikkerhetsevaluer ingen av det sertif iserte pr oduktet .
For mer detaljerte bestemmelser om bru k av sertif ikater, anbef ales brukerne
å leste dokumentet: Condit ions f or use of Certif icate and Certif ication Mark
[21].
8.3.4 Overvåkning av sertifikater
Over våkning av sertif ikater skjer primært ved gjennomgang av inf ormasjon
f ra oppdragsgiver. Uttalelser om sertif iserte produkter i reklame, media eller
oppdragsgivers nettsted eller andre f orhold som kommer SERTIT til
kunnskap, kan bli gjort gjenstand f or nærmere undersøkelser .
Hensikten med over våkningen er å se til at bruk av sert if ikater skjer i tråd
med bestemmelsene som angitt i kapittel 8.3.3 Bruk av sertif ikater .
Over våkning av sertif ikater skjer i tråd med def inerte pr osedyrer.
8.3.5 Sanksjoner ved misbruk av sertifikater
Ved mis bruk av sertif ikater kan SERTIT iverksette sanksjoner i henhold til
ISO/IEC Guide 27 [13]. Håndter ing av sanksjoner skjer i tråd med def inerte
prosedyr er. De to vanligste korrigerende tiltak er:


Anmodning om tilbaketrekking av sertif ikatet ,



Fjerne sert if iseringsmerket f ra produktet .
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Vedlikehold av sertifikatet

Et sertif ikat er kun gyldig f or en spesif ikk versjon av TOE. De f leste TOE
gjennomgår imidlertid endr inger på et senere tidspunkt . Slike endringer ligger
utenf or målet f or sertif iseringen. Ved f remtidige endringer i TOE er det behov
f or at sluttbruker kan ha samme grad av t illit til den nye versjonen av TOE
som i den oppr innelige sertif iserte versjonen. I CCRA er det derf or etablert et
rammeverk f or vedlikehold av sertif ika ter, ref . [2]. SERTIT f ølger dette
rammeverket i spørsmål som gjelder vedlikehold av sert if ikater .
TOE kan derf or, under visse f orutsetninger, være under lagt
vedlikehold sprogrammet. Rammeverket f or vedlikeholdsprogrammet, kalt
”Assurance Continuit y ”, kan last es ned f ra nettstedet til CCRA
(www.commoncr iteriaportal.org) . Ta kontakt med SERTIT f or ytter ligere
inf ormasjon om vedlikeholdsprogrammet .

SD 001, VERSJON 10.4, 20.02.2018
DE N N O R S K E S E R T I F I S E R I N G S O R DN I N G E N

17 AV 21

Forkortelser
BI

CC
CCRA
CEM
cPP
CR
EAL
EOR
ETR
EVIT
NSM
PP
QP
SERTIT
SOGIS MRA
ST
TIN
TOE
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Instruks f or behandling av dokume nter som trenger
beskyttelse av andr e grunner enn nevnt i sikkerhetsloven
med f orskrif ter (Beskyttelsesinstruksen)
Common Cr iteria
Arrangement on the Recognition of the Common Criter ia
Certif icates in the field of Information Technology Security
Common Evaluat ion Methodology for Information
Technology Secur ity
Collaborat ive Protection Pr ofile
Certif icat ion Report , (sertif iseringsrapport )
Evaluat ion Assur ance Level , (tillitsnivå)
Evaluat ion Observat ion Report , (obser vasjonsra pport)
Evaluat ion Technical Report , (teknisk evaluer ingsrapport)
Godkjent evaluering sf irma under den nor ske
sertif iseringsordningen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Protection Pr ofile , (kravspesif ikasjon)
Qualified Part icipant , (Kvalif isert sertif iseringsmyndighet)
Sertif iser ingsmyndigheten f or IT -sikkerhet
SOGIS Mutual Recognit ion Agreement
Secur ity Target , (sikkerhetsobjekt, løsningsspesif ikasjon)
Task Initiat ion Not ice , (orienter ing om evalueringsoppdrag)
Target of Evaluation , (evalueringsobjekt)
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Vedlegg A: Historikk
En utredningsgruppe under Rådet f or IT -sikkerhet utarbeidet høsten 1997 en
rapport [18] som blant annet anbef alte å opprette en ordning for sertif isering
av IT-sikkerhet i produkter og systemer. Regjeringen besluttet deretter å
opprette ordningen i henhold til anbef alingen. Stortinget bevilget på bakgrunn
av St. prp. nr. 1 (1998 -99) f or Nærings - og handelsdepartementet (NHD)
midler til daværende Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben (FO/S) til
etablering og drif t av SERTIT. SERTIT har vært en del av Nasj onal
sikkerhetsmyndighet (NSM) siden 1.1.2003.
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