Nyhetsbrev fra seksjon for informasjonssikkerhet
03.02.2014

Årgang 2, nummer 1

Leder
Dette er det andre nyhetsbrevet fra seksjon for informasjonssikkerhet i Difi, og vi vil fortsette å sende
ut disse hver måned for å informere om våre aktiviteter. De neste månedene arrangerer Difi to
frokostmøter med relevante tema: i februar om den nye eForvaltningsforskriften og i mars er tema
risikovurdering av skytjenester. I januar ble første NIFS-samling for året gjennomført og den neste
samlingen med beredskapsøvelse som tema er planlagt i april. Vi har også nylig publisert en veileder
som gir en oversikt over endringene i ISO27001-standarden fra 2005-versjonen til 2013-versjonen.
Alle disse tingene kan du lese mer om i dette nyhetsbrevet.
Vi minner med det samme om at dersom dere jobber med konkrete prosjekter eller problemstillinger
og har behov for en diskusjonspartner, veiledning og råd på informasjonssikkerhet, må dere gjerne ta
kontakt med oss. Vi kan også stille opp med foredrag og workshops for å bidra til kompetanseheving
på informasjonssikkerhet i virksomhetene.

Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet

Veileder for virksomheter som skal gå fra NS-ISO/IEC
27001:2005 til NS-ISO/IEC 27001:2013
Informasjonssikkerhetsstandardene ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 kom
i september 2013 ut i revidert versjon. Vi har nå publisert en veileder som
presenterer forskjellene mellom den gamle og den nye versjonen, og hvilke
elementer av styringssystemet det kan være nødvendig å gjøre endringer i
for at det skal være i henhold til 2013-versjonen.
Veilederen er ment for virksomheter som har etablert et styringssystem for
informasjonssikkerhet som helt eller delvis er basert på ISO/IEC
27001:2005, og som ønsker å tilpasse seg den nye versjonen av
standarden. Veilederen er publisert på infosikkerhet.difi.no

Tilgang til sikkerhetsstandarder fra Standard Norge
Difi har frikjøpt flere av standardene som gjelder styring av informasjonssikkerhet, herunder NSISO/IEC 27001 som stiller krav til styringssystem. Mange statlige virksomheter har allerede benyttet
seg av avtalen, men det er fortsatt flere som ikke har tatt i bruk muligheten. Vi oppfordrer derfor
virksomhetene som ennå ikke har benyttet seg av avtalen om å inngå avtale med Standard Norge.
Tilgang til sikkerhetsstandardene er gratis. Mer informasjon om hvem som omfattes av avtalen og
hvordan avtalen inngås, finnes på infosikkerhet.difi.no
Kontakt oss: infosikkerhet@difi.no og besøk våre nettsider: infosikkerhet.difi.no

Avholdte arrangementer
Sikker Digitalisering – 09.01
Den 9. januar arrangerte for første gang Norsis, Difi og NSM konferanse om sikker digitalisering av
offentlig sektor. Konferansens ca. 100 deltagere fikk bl.a. høre om bruk av Altinn som
samhandlingsplattform og ulike sider ved sikker drift og forvaltning av offentlige registre. For en kort
oppsummering av innholdet på konferansen, se bl.a. sikkerhetsbloggen til NSM:
http://blogg.nsm.stat.no/archives/4613
Nettverk for informasjonssikkerhet – NIFS
Årets første møte i NIFS ble avholdt 22. januar. Tema for dagen var helhetlig tilnærming til
informasjonssikkerhet, og representanter fra 19 virksomheter deltok. Deltagere fra NAV, Statens
pensjonskasse og Kartverket fortalte om sine erfaringer med henholdsvis integrering av
informasjonssikkerhet i virksomhetens øvrige styringssystem, styrking av sikkerhetskultur og
anskaffelse av avvikshåndteringssystem. I tillegg ble dagen benyttet til gruppearbeid og
nettverksbygging.
Mer informasjon om NIFS og en kort oppsummering fra dagen finnes på infosikkerhet.difi.no
Personverndagen – 28.01
Den internasjonale personverndagen ble markert av Teknologirådet og
Datatilsynet bl.a. gjennom å arrangere et frokostseminar. Over 200
mennesker hadde funnet veien for å høre om rapporten «Personvern
2014– tilstand og trender» presentert av Datatilsynet og Teknologirådet,
samt paneldebatt med statssekretær Paul Chaffey, Venstre-leder Trine
Skei Grande, Googles nordiske Policy Counsel David Mothander,
internettgründer og teknologidirektør i Opera Software Håkon Wium Lie,
og Datatilsynets Bjørn Erik Thon. For de som ikke hadde mulighet til å
delta, kan rapporten lastes ned fra Datatilsynet og Teknologirådets
hjemmesider. I tillegg er innlegget fra Bjørn Erik Thon lagt ut på internett:
http://www.datatilsynet.no/Nyheter/2014/Personvern-2014-tilstand-ogtrender-/

Kommende arrangementer
Frokostseminar - Digitalisering
Difi vil i vår arrangere flere frokostseminarer om digitalisering. Første digitaliseringsfrokost finner sted
24. februar, og beskriver regelverksendringer som tilrettelegger for digitalisering. Det andre seminaret
er 17. mars, med temaet risikovurdering av skytjenester. Seminarene starter kl.9.00 og varer til 10.30,
med frokostservering fra 0830.
For mer informasjon og påmelding til arrangementene, se Difis arrangementskalender:



Nytt regelverk legger til rette for digitalisering
Risikovurdering av skytjenester

Kontakt oss: infosikkerhet@difi.no og besøk våre nettsider: infosikkerhet.difi.no

