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Leder
Det har vært et spennende år for oss i seksjon for informasjonssikkerhet. Vi begynner nå å se
tydeligere rammene av vårt arbeid, og hvor vi skal legge innsatsen. Vi har utformet en handlingsplan
med fem tiltaksområder vi vil fokusere på i årene fremover:
Styring og kontroll
Sikkerhet i digitale tjenester
Digital beredskap
Felleskomponenter
Kunnskap, kompetanse og kultur
Og vi vil arbeide for at innsatsen på informasjonssikkerhetsområdet skal være basert på god
risikostyring og ha et helhetlig fokus.
For 2015 har vi mange aktiviteter på gang. I februar lanseres eLæringsprogrammet i
informasjonssikkerhet for ledere, i april arrangerer vi igjen en felles beredskapsøvelse og like over
sommeren er veiledningsmateriellet i internkontroll ferdig og vi planlegger kursaktivitet - for å nevne
noe. En del andre aktiviteter kan du lese mer om i dette nyhetsbrevet, og mer vil det komme
informasjon om neste år.
Frem til da ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet
Lillian.Rostad@difi.no

Dato for NIFS-møter i 2015
Møteplanen for 2015 er nå publisert på våre nettsider. Møtene vil bli avholdt i Difis lokaler i Oslo på
følgende tidspunkter:
Onsdag 4/2 kl. 10.00 - 15.00
Onsdag 29/4 kl. 10.00 - 15.00
Onsdag 9/9 kl. 10.00 - 15.00
Onsdag 4/11 kl. 10.00 - 15.00
Nettverket er åpent for alle offentlige ansatte. Hvis du ikke allerede er NIFS-medlem, men ønsker å
delta, kan du sende en e-post til infosikkerhet@difi.no
Les mer om NIFS her: http://www.difi.no/digital-forvaltning/informasjonssikkerhet/nifs-nettverk-forinformasjonssikkerhet

Modenhetskartlegging
I samarbeid med SINTEF vil Difi gjennomføre en modenhetskartlegging av informasjonssikkerhet i
systemutvikling og anskaffelser. Som en del av dette vil en del av dere rett over nyttår få tilsendt et

spørreskjema som vil følges opp med et intervju. Resultatene fra kartleggingen er viktig for oss, da vi
vil bruke det i planleggingen av vårt videre arbeide. Vi håper dere tar dere tid til å delta. Om du ikke
mottar undersøkelsen, men ønsker å delta kan du kontakte Håkon Styri (Hakon.Styri@difi.no).

Undersøkelse om opplæringstiltak og evaluering av NIFS
Forrige uke sendte vi ut en undersøkelse for å kartlegge opplæringstiltak innen informasjonssikkerhet i
offentlige virksomheter, og innspill til hva Difi kan bidra med i opplæringsarbeidet. Samtidig stiller vi
noen spørsmål om Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS).
Tilbakemeldingene er viktige innspill til vårt videre arbeid, og vi håper derfor alle som har mottatt
undersøkelsen tar seg tid til å svare. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Caroline Ringstad
Schultz (csc@difi.no).

Første NIFS-møte i 2015: opplæring og kulturutvikling innen informasjonssikkerhet –
vi ønsker innspill!
På dette møtet ønsker vi at noen av deltagerne i NIFS kan presentere sine erfaringer med
opplæringsarbeid, gode som dårlige. Kanskje hadde dere en sikkerhetskampanje som var veldig
vellykket? Eller ikke traff målgruppen i det hele tatt? Har dere utarbeidet et e-læringsverktøy, og har
gjort dere erfaringer dere kan dele med andre? Hvis du har mulighet til å presentere noe fra din
virksomhet, er det fint om du kan ta kontakt med Caroline Ringstad Schultz (csc@difi.no).

eLæring: Informasjonssikkerhet for ledere
Vi er nå i innspurten av prosjektet som utvikler et eget eLæringsopplegg i informasjonssikkerhet for
ledere. Programmet vil lanseres i februar.
Les mer her: http://www.difi.no/artikkel/2014/09/informasjonssikkerhet-for-ledere-elaering

Internkontroll i praksis – ny versjon publiseres i januar
Prosjektet som utarbeider et praktisk rettet veiledningsmateriale på internkontroll innen
informasjonssikkerhet lanserer i løpet av januar en ny versjon. Vi vil gjerne ha deres kommentarer og
tilbakemeldinger.
Se veiledningsmateriellet her: http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no

Kommende arrangementer
10. februar: Konferansen Sikker digitalisering i samarbeid med NorSIS og Senter for IKT i
utdanningen. Se mer informasjon her: https://norsis.no/2014/12/sikker-digitalisering-og-identitet-2015/
4. februar: NIFS-møte om sikkerhetskultur og opplæring
For mer informasjon om arrangementer og påmelding, se linkene over eller søk etter arrangementer i
Difis arrangementskalender: http://kurs.difi.no/

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

