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1 Mandat for SERTIT 

For nærmere informasjon om bemyndigelse for SERTITs  drif t  og ordningens 

forankring vises t i l  dokumentene f ra NHD av 01.02.1999 og 14.04.1999, 

begge med ref  98/4561-F-ITK eja/ lem, i kvalitetssystemets dokumentoversikt.  

1. Den offentl ige sert if iseringsmydigheten for IT -sikkerhet, SERTIT er 

organisert som en del  av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Aktivitetene 

etatsstyres gjennom styringsdialogen med Forsvarsdepartementet (FD) 

og Justis- og beredskapsdepartementet (JD)  

2. For å møte behovene i offentl ig - og privat sektor skal SERTIT utføre 

følgende oppgaver: 

Administrative oppgaver  

a. Være sekretariat for fagrådet for SERTIT,  

b. Utarbeide budsjetter og føre kontroll med økonomien,  

c. Registrere for sert if isering alle evalueringer under ordningen,  

d. Holde oversikt over faglig status for evalueringsf irmaenes 

ansatte, 

e. Utstede sert if ikater for produkter og systemer,  

Utadrettede oppgaver  

f . Informere om ordningen, 

g. Godkjenne pressemeldinger og l iknende utsagn angående 

ordningen, 

h. Dokumentere og offentl iggjøre en beskrivelse av 

organisasjonsstruktur, rammevilkår, regler og prosedyrer i  

ordningen, samt sørge for nødvendig oppdatering,  

Faglige oppgaver  

i .  Godkjenne evalueringsf irmaer (EVIT),  

j .  Føre ettersyn med godkjente evalueringsinstanser, kontrollere 

deres arbeid og hvordan arbeidet utføres, deres etterlevelse av 

ordningens bestemmelser og  deres evne ti l  å oppnå ordningens 

målsett inger, 

k. Sørge for at alle prosedyrer og rut iner hos evalueringsf irmaene 

(EVIT) er i henhold t i l  bestemmelsene i CCRA og SOGIS MRA, 

og sikre at sensit iv informasjon om produkter, systemer og 

beskyttelsesprof i ler (og løsningsspesif ikasjoner) i evalueringen 

håndteres og beskyttes i henhold t i l  kravene samt at disse 

rut inene følges, 
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l .  Utvikle og vedlikeholde en norsk evalueringsmetodikk og sikre 

konsistens med de t i l  enhver t id eksisterende internasjonale 

kriterier og metoder, 

m. Gi råd, støtte og standarder for opplæring hos 

evalueringsinstansene, 

n. Stadfeste hensiktsmessigheten i grunnlaget for evaluering av 

produkter og systemer, vedta arbeidsprogrammer for evaluering 

og utgi l ister over hva som skal produseres og leveres i 

forbindelse med en sert if isering,  

o. Lage sert if iseringsrapport for hver fullført og godkjent 

evaluering, 

p. Bekref te evalueringsresultatet under ordningen og angi detaljer 

om sert if iserte og registrerte produkter i en egen l iste over 

sert if iserte produkter,  

Internasjonale oppgaver  

q. Etablere forbindelser med nasjonale og internasjonale organer 

vedrørende gjensidig anerkjennelse av sert if ikater,  

r.  Representere Norge i CCRA og SOGIS MRA som forpliktet 

gjennom henholdsvis arrangementet og avtalen.  

 

Norge er medlem av et internasjonalt  arrangement  ”Common Criteria 

Recognit ion Arrangement ” (CCRA), [5],  og en europeisk avtale  ”Mutual 

Recognit ion Agreement of Information Technology Secu rity Evaluation 

Cert if icates”  (SOGIS-MRA), [9].  

Medlemsnasjonene har forpliktet seg t i l  å anerkjenne sert if ikater som er 

utstedt av kvalif iserte sert if iseringsmyndigheter. IT-produkter skal 

sikkerhetsevalueres og sert if iseres i henhold t i l  de internasjonale 

evalueringskriteriene Common Criteria  (CC) [1],  [2]  og [3],  svarende t i l  

ISO/IEC 15408 og metodikken Common Evaluation Methodology  (CEM), 

svarende t i l  ISO/IEC 18045 . 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er avtalepart i CCRA og SOGIS MRA. 

Sert if iseringsmyndigheten for IT sikkerhet (SERTIT) er git t  

forvaltningsansvaret for ordningene. Det er også SERTIT som utformer 

rammevilkår for ordningene og utfører sert if isering av IT-sikkerhet i Norge.  

Ytterl igere informasjon om sert if iseringsordningene eller kommentarer kan 

fås ved henvendelse t i l / rettes t i l :  

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Sert if iseringsmyndigheten for IT -sikkerhet  (SERTIT) 

Postboks 814 

1306 SANDVIKA 
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Besøksadresse: Rødskiferveien 20, Kolsås 

Telefon: 67 86 40 00 

E-post: post@sert it .no 

Internett:  sert it .no 
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Forkortelser 

CC  Common Criteria  

CCRA Arrangement on the Recognit ion of the Common Criteria 

Cert if icates in the f ield of Information Technology Security  

CEM  Common Evaluation Methodology for Information 

Technology Security  

EVIT Godkjent evalueringsf irma under den norske 

sert if iseringsordningen 

NSM  Nasjonal sikkerhetsmyndighet  

SERTIT  Sert if iseringsmyndigheten for IT -sikkerhet  

SOGIS MRA SOGIS Mutual Recognit ion Agreement 
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