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Efni: Umsögn Farice ehf. um þingsályktun um breytingu á þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

Farice fagnar því að breytingar séu gerðar á þjóðaröryggisstefnu Íslands þar sem tekið er mið af þeim 
breytingum hafa orðið og skömmum tíma á umhverfi Íslands. Þannig er samfélagið orðið mjög háð 
netsambandi við útlönd þannig að um þjóðhagslega mikilvæga innviði er að ræða. Farice á og rekur 
FARICE-1 og DANICE sæstrengina sem tengja Ísland við Evrópu og gegnum þá fara nær öll stafræn 
samskipti Íslands við umheiminn. Á fyrsta ársfjórðungi næsta árs mun samband komast á yfir ÍRIS 
strenginn og við það verður Ísland tengt með þremur strengjum við Evrópu. Farice hefur metið að 
öryggi netsambands milli Íslands og Evrópu aukist tífalt við tilkomu ÍRIS gagnvart náttúrulegum ógnum 
eða skemmdum sem stafa af óviljaverkum. Eftir standa ógnir sem eru af mannavöldum og erfitt er 
fyrir fyrirtæki eins og Farice að verjast. Þannig fagnar Farice því að stefna stjórnvalda sé uppfærð 
þannig að félagið geti í samstarfi við stofnanir og viðbragðsaðilar styrkt varnir félagsins.

Farice gerir ekki athugasemdir við breytingatillögur á þjóðaröryggisstefnunni en telur þó rétt að koma 
að ábendingum vegna umræðu í greinargerð með tillögunni.

Í greinargerð um f. lið kemur fram: „Með umfangsmikilli notkun skýjalausna hefur ógn við fyrirtæki 
sem bjóða slíka þjónustu aukist“. Einnig kemur fram „Mikilvægir innviðir landsins eru í vaxandi mæli 
sjálfvirkir og samtengdir net- og upplýsingakerfum. Þetta skapar nýja veikleika með tilliti til bilunar í 
tölvubúnaði, bæði hugbúnaði og vélbúnaði, sem m.a. getur verið af mannavöldum". Farice er 
sammála þessari greiningu en telur rétt að benda á að áhættumat sem framkvæmt er í dag gæti leitt 
til þess að hýsing á mikilvægum upplýsingakerfum utan Íslands geti falið í sér óásættanlega áhættu. 
Þannig verður að nálgast skýjaþjónustu með þeim hætti að raunverulegur hýsingarstaður mikilvægra 
upplýsingakerfa sé ávallt þekktur. Þannig að eftir atvikum geti áhættan sem fellst í hýsingu 
upplýsingakerfa, þ.m.t. í skýjaþjónustu, utan Íslands verið talin óásættanleg.

Í greinargerð um g. lið segir: „Ef sæstrengur rofnar eða virkni hans skerðist af öðrum sökum er 
fjarskiptum beint um hina sæstrengina og geta þeirþannig leysthver annan af hólmi. Fjöldisæstrengja 
hefur því bein áhnf á áfallaþol fjarskipta við útlönd.“ Farice er sammála því að fjöldi sæstrengja hafi 
bein áhrif á áfallaþol fjarskipta við útlönd, að tveimur skilyrðum uppfylltum. (1) Að fjarskiptafyrirtæki 
séu nýta tengingar yfir alla sæstrengina og (2) að fjarskiptafyrirtæki hafi hagað tengingum sínum yfir 
hvern sæstreng með þeim hætti að tengingarnar geti raunverulega tekið við umferð frá hinum 
sæstrengjunum, sé þess þörf. Þannig er það á ábyrgð fjarskiptafyrirtækja að hanna netkerfin sín með 
þeim hætti að aukinn fjöldi sæstengja sé raunverulega sé til þess falinn að auka áfallaþol fjarskipta við 
útlönd. Langan tíma getur tekið að setja upp ný sambönd eða stækka sambönd á alþjóðlegum netum 
og slíkt getur tekið vikur og mánuði. Því skipti miklu máli fyrir þjóðaröryggi Íslands að fjarskiptafyrirtæki 
sem samkvæmt fjarskiptalögum ráða sínum netvörnum sjálf, sinni þessu hlutverki af ábyrgð og forsjá.



Sem fyrr segir er Farice að leggja lokahönd á ÍRIS verkefnið. Farice hefur einnig átt Í góðu samstarfi við 
stærstu fjarskiptafyrirtæki landsins til þess að tryggja að ofangreindum skilyrðum verði fullnægt á 
sama tíma og ÍRIS strengurinn verði virkur.

Virðingarfyllst,

Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri Farice


