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Bente Hoff

Avd.dir NCSC



Lages mer data og tjenester med beskyttelsesbehov 
enn det lages beskyttelse

Verdier legges digitalt Kompleksitet vår 
største sårbarhet

Sikkerhetstruende 
hendelser øker i 
omfang og 
kompleksitet



• Digitale trusler

- Fremmedstatlig etterretningsaktivitet

- Datakriminalitet

• Mål

- Politiske ledelse

- Forsvar

- Økonomi

- Forsvarsindustri

- Høyteknologi

- Kritisk infrastruktur

- Tilfeldige offer

Trusselaktørene er blitt profesjonelle og målrettede



Risikoen må håndteres med et bredt 

spekter av virkemidler

De som ikke har beskyttet seg 
tilstrekkelig må forvente å bli rammet

Konsekvensene kan bli store
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Etableres på Langkaia sommeren 2019



Bilder fra kjente eksempler her?
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Nasjonal responsfunksjon – deteksjon og hendelseshåndtering



Tiltak – anbefalinger - rådgiving



NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet



Tekniske sikkerhetstiltak



• En nasjonal autoritativ stemme

• En felles kilde til rådgiving innenfor og 

utenfor sikkerhetsloven.

• Et tydelig offentlig ansikt

• En åpen organisasjon med forankring i et 

miljø som er en del av EOS-tjenestene, med 

omfattende og dyp teknisk ekspertise.

• En samarbeidsarena for myndigheter, 

næringsliv, akademia

NCSC - Et nasjonalt senter for samarbeid og 

koordinering
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Initiativ

• Hva gjør vi?

- Øker vår aktivitet

- Bedrer samhandling

- Følger opp nasjonal strategi

- Inviterer

• Hva må dere gjøre?

- Etabler en god sikkerhetsstrategi og følg denne

- Følg NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

- Bygg kompetanse

- Knytt dere til NCSC og bidra
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Tidspunkt Foredrag Foredragsholder

09:00 - 09:30 6 - NCSC - Beskrivelse av senteret, tjenester som tilbys, samarbeid 

med eksterne og siste status. 

Bente Hoff

09:30 - 10:00 15 - Nasjonalt deteksjonssystem for digital infrastruktur –

en ny generasjon

Lasse Rosenvinge

10:00 - 10:30 23 - Teknisk analyse - funn og erfaringer Jostein Løvbråten

10:30 - 11:30 PAUSE

11:30 - 12:00 31 –NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0 Are Søndenaa

12:00 - 12:30 39 –Tjenesteutsetting (og kompetanse i alle ledd) Lars Strand

12:30 - 13:00 47 - Kvantedatamaskiner og kryptoløsninger Ole Kasper Olsen

13:00 - 14:30 Lunsj m/foredrag av Jørgen Dyrhaug i Kinosal 2 og Marie Moen Kommunestyresalen 

14:30 - 15:00 55 - Digital (inn) brytningstid Erfaringer fra penetrasjonstesting land og 

strand rundt

Jørgen Botnan

15:00 - 15:30 64 - Ny sikkerhetslov - hva og hvordan? Sylvia Kregnes

15:30 - 16:00 71 - Hvordan møte innsidetrusselen Ivar Andre Fenstad

16:00 -16:30 78 - Grunnleggende Nasjonale Funksjoner - hva er det, og hva betyr 

det for samfunnet vårt? 

Christer Tjessem



Ta kontakt

• Ring 02497

• ncss@nsm.no

• norcert@cert.no

• ncss.radgivning@nsm.no

• nsm.stat.no/NCSS

mailto:ncss@nsm.no
mailto:norcert@cert.no
mailto:ncss.radgivning@nsm.no


Takk for oppmerksomheten!




