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Sitat, Robert Muller
….er dette riktig for Norge…

• Mitt spørsmål :
• Er dette sitatet like relevant i dag som i 

2012?



Mål for Nasjonal strategi for digital sikkerhet
Med bakgrunn i sikkerhetsutfordringene, legges 
følgende overordnede mål til grunn:
1. Norske virksomheter digitaliserer på en 
sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne 
til egenbeskyttelse mot uønskede digitale 
hendelser.
2. Kritiske samfunnsfunksjoner er understøttet 
av en robust og pålitelig digital infrastruktur.
3. Styrket digital sikkerhetskompetanse i tråd 
med samfunnets behov.
4. Samfunnet har en bedre evne til å avdekke 
og håndtere digitale angrep.
5. Politiet har styrket sin evne til å bekjempe 
data- og IKT relatert kriminalitet.

Utdanning Forskning Innovasjon

Standarder - et av flere viktige verktøy for å understøtte 
Nasjonal Strategi for digital sikkerhet 



TILTAK 17: STANDARD NORGE
Tiltaksoversikt til nasjonal strategi for digital sikkerhet

• Norge skal være til stede på internasjonale 
arenaer hvor standarder for digital sikkerhet 
utvikles. 

• I 2016, 2017 og 2018 har Standard Norge fått 
tilsagn om bevilgning til programmet 
«Standardisering innen IKT-sikkerhet». 

• Det er reetablert en norsk speilkomite 1/SC 
27, under ledelse av NSM, som skal bidra til 
å avklare behov for standarder innenfor IKT-
sikkerhetsområdet. 

• Videre skal det prioriteres deltakelse i en 
nystartet komite 1/SC 41 «Internet of Things».

• Det skal engasjeres eksperter og samarbeid 
med forskningsmiljøer inngår i prosjektet.

• Ansvarlig virksomhet: JD og NSM
• Gjennomføres: Løpende



Hvordan komme i gang med bedre Informasjonssikkerhet, 
cybersikkerhet og personvern
Grunnpakke 1,2 og 3



SN/K 171 Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og 
personvern
ISO/IEC JTC1 SC 27 Information Security, cyber Security and Privacy

• Forebygge og redusere 
cyberrisikoen

• Begrense virkningen av 
cyberangrep

• Begrense den økonomiske risikoen
….gjennom å sikre IT-baserte 
systemer, tjenester  og infrastruktur 
for å beskytte sensitiv, kritisk og 
personvern informasjon (GDPR)

Great things happen when the world agrees



Standard Norge7

Grunnpakkene 1- 3 
- Ta kontroll på egen cyberrisiko



Hvordan sikre at verktøykassen for cyber sikkerhet oppdateres 
og er til hjelp for norske virksomheter? 

• Utvikle verktøykassen 
• Avdekke egen risiko og sårbarhet,
• Beslutte akseptabel risiko av egen 

cybersikkerhet 
• Implementere riktige tiltak.

• Utvikle kurs basert på grunnpakkene
• Oversettelser

• NS-ISO/IEC 27701 GDPR

Great things happen when the world agrees



– Kan vi bli bedre på samspill mellom virksomhetene og styrke Cyber sikkerhetsarbeidet
Får vi de standardene vi fortjener? 



NORSKE EKSPERTER 

Veien videre………….. skape et STØRRE Norsk 
engasjement for påvirkning

…de beste standardene får vi når norske 
eksperter deltar aktivt og påvirker nye 
internasjonale standarder…..
….vil du være med…….. ?
..ta kontakt med Standard Norge,

Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no
eller Mobil: 92660390

mailto:lej@standard.no


Takk for meg!
Spørsmål
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