Fornebu, 21. November 2017

PST henlegger saken mot Broadnet
Broadnet har i dag mottatt melding om at PST henlegger saken mot Broadnet. PST bekrefter
det Broadnet har sagt i prosessen; veiledningen om hvordan sikkerhetsloven skal forstås og
implementeres har ikke vært tydelig nok.
I Broadnet er stemningen preget av både lettelse og alvor. – Vi er selvsagt lettet over at saken
henlegges og at PST bekrefter våre syn. Samtidig bekrefter også PST alvoret i saken. Vi har
hele veien vært tydelig på at avviket var alvorlig, og vi har håndtert det deretter. Vi ser nå fram
til videre dialog med Nkom og NSM om hvordan vi skal beskytte nettverk og systemer i
henhold til loven, sier Krøvel.
PST skriver også i sin henleggelse at de har funnet avvik fra sikkerhetslovens krav, men at
selskapet alene ikke kan holdes ansvarlig for dette. Det foreligger altså ikke grunnlag for å gi
straff. – PST deler vår vurdering av at det har vært mangefull oppfølging fra myndighetene
overfor oss som aktør. Vi har hele tiden lagt vekk på å søke råd og følge de rådene vi fikk. Men
til tross for et titalls veiledningsmøter har vi ikke har fått veiledning som ga tilstrekkelig klarhet
i hvordan loven skulle etterleves. Dette er også noe av det vi forsøker å ha en dialog med
NKOM om i kjølvannet av deres vedtak, sier Krøvel.
PST åpnet etterforskning i Nødnettsaken i februar i år. Saken oppsto da Broadnet selv varslet
om en hendelse som inntraff før jul 2016. Minst én ansatt i India hadde fått et uriktig
tilgangsnivå. Da Broadnet ble oppmerksom på feilen ble alle tilganger fra India umiddelbart
stengt. Selskapet varslet myndighetene, og igangsatte et omfattende arbeid i regi av Norges
fremste eksperter på IKT-sikkerhet for å gjennomgå selskapets rutiner og systemer. Fra 1.
september driftes alt i selskapets egen regi fra Norge.
Broadnet har hele veien vært tydelige på at selskapet har gjort feil. – Vi mener at ett avvik er ett
for mye. Derfor har vi også fra første stund håndtert denne saken med det alvoret den
fortjener. Dette er selvsagt en sak vi skulle vært foruten, sier Krøvel.
Selskapet påpeker at hendelsen ikke fikk konsekvenser for driften av nettet. – Hendelsene fikk
ingen konsekvenser for noen av våre kunder. Vi mener også at tilgangene var av en slik
karakter at nettet ikke kunne påvirkes, eller informasjon komme på avveie. PSTs henleggelse
ber direkte om bedre dialog mellom oss og myndighetene. Slik vi sa da NKOMs rapport ble
framlagt er dette en dialog vi ser fram til, avslutter Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør i Broadnet.

