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Placering af tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab
Under 1. behandlingen af L68 d. 22. november 2016 og den politiske drøftelse
af lovforslaget den 1. december 2016 har flere af jer udtrykt bekymring
vedrørende forslaget om at placere tilsynsopgaven med el- og
gasvirksomhedernes it-beredskab hos Energinet.dk.
Jeg vil gerne i dette brev begrunde, hvorfor det foreslås i hvert fald
indledningsvist at placere opgaven hos Energinet.dk.
Jeg er enig med jer i, at der kan være ulemper ved, at opgaven placeres hos
Energinet.dk, men jeg er af den klare opfattelse, at fordelene opvejer de
ulemper, som der måtte være.
Det skyldes især, at tilsynet med det almene beredskab i dag er placeret ved
Energinet.dk, og at der er synergier forbundet med at have tilsynet med det
almene beredskab og it-beredskabet placeret samme sted.
Tilsynet med it-beredskabet kræver beredskabsfaglige, sektorspecifikke og itfaglige kompetencer, hvilket Energinet.dk allerede råder over. Energinet.dk har
derfor alene behov for at få tilført yderligere bemanding for at kunne varetage
tilsynsopgaven.
Det er vurderingen, at der for nuværende ikke er nogen anden myndighed med
de fornødne kompetencer, der kan varetage begge tilsynsopgaver, og en
placering af opgaven et andet sted end hos Energinet.dk vil derfor påvirke
kvaliteten af tilsynet, indtil de fornødne kompetencer er bygget op.
Det vil løbende blive overvejet, hvilken myndighed der bør varetage tilsynet.
Lovforslaget giver mulighed for, at såvel tilsynsopgaverne forbundet med det
almene beredskab og it-beredskab kan flyttes. Såfremt I ønsker en opfølgning
på disse overvejelser, vil det være muligt at fremlægge overvejelserne i
forbindelse med placering af tilsynsopgaven efter implementeringen af dette
lovforslag.
Jeg synes, det er en meget vigtig opgave, at vi får sikret it-beredskabet i el- og
gassektoren, og at kvaliteten af dette arbejde ikke reduceres i en periode, ved at
tilsynet placeres hos en organisation, der ikke har de fornødne kompetencer,
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idet det er vigtigt at sikre en ordenlig implementering af så væsentligt en
ændring i beredskabsarbejdet.
Efterfølgende, når tilsynet med it-beredskabet er kommet ind i en driftsfase
sammen med tilsynet med det almene beredskab, kan det overvejes, om
opgaven bør flyttes.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
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