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Leder
Det går mot sommer, men før vi tar ferie vil vi gi dere en kort status på vårt arbeid og hva som er nytt
fra seksjonen. I dette nyhetsbrevet får dere blant annet vite mer om internkontrollveilederen som ble
publisert i mai. For dette veiledningsmaterialet har vi valgt en iterativ tilnærming, der vi over tid
publiserer nye versjoner med gradvis mer detaljert informasjon, eksempler og maler. Vi har også
inngått et samarbeid med NorSIS rundt nasjonal sikkerhetsmåned, noe som innebærer at
virksomhetene vil få 30 % rabatt på Opplæringspakken. Hvordan du benytter dette tilbudet, kan du
lese mer om lenger ned i nyhetsbrevet. Merk dere også oversikten over kommende arrangementer. Vi
har flere planlagt utover høsten og for noen av disse er det allerede åpnet for påmelding.
Seksjon for informasjonssikkerhet ønsker alle en riktig god sommer!
Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet

Publisering av betaversjon 1.0 av veileder for internkontroll/styringssystem for
informasjonssikkerhet
Som vi skrev i forrige nyhetsbrev jobber Seksjon for informasjonssikkerhet med å utarbeide et praktisk
rettet veiledningsmateriell basert på ISO/IEC 27001:2013. Veiledningsmateriellet skal være nettbasert,
og det skal så langt det er mulig formidle hva et styringssystem for informasjonssikkerhet er, og hva
det vil si i praksis å ha et slikt styringssystem i virksomheten. Første versjon av veiledningsmateriellet
ble publisert 28. mai og du finner det her: http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no

Behovskartlegging – rapport fra Sintef IKT
Høsten 2013 ble Sintef IKT engasjert av Difi for å kartlegge forvaltningens behov til
informasjonssikkerhet. Rapporten som foreligger konkretiserer ytterligere funnene fra workshopen
som Difi avholdt 5. november 2013. Anbefalingene som fremgår av rapporten, er gjort på bakgrunn av
resultatene fra fire fokusgrupper og en spørreundersøkelse som ble distribuert på ovennevnte
workshop. I korte trekk anbefaler den at Difi fokuserer sine aktiviteter og tiltak innen to områder:
Kompetansebygging og koordinering. Sammendrag av rapporten finner du på våre nettsider ved å
følge denne linken: http://www.difi.no/artikkel/2014/06/behovskartlegging-informasjonssikkerhet/

Samarbeid med NorSIS om Nasjonal sikkerhetsmåned
Difi har inngått et samarbeid med NorSIS om nasjonal sikkerhetsmåned. Dette betyr at virksomheter i
offentlig sektor får 30 % rabatt på Opplæringspakken. Les mer på våre nettsider her:
http://www.difi.no/artikkel/2014/06/samarbeid-med-norsis-om-nasjonal-sikkerhetsmaaned/

Hvordan er informasjonen din beskyttet i digital postkasse?
Gå inn på bloggen til Difi og les hvordan sikkerheten er ivaretatt i løsningen for digital post fra det
offentlige, og hvorfor du ikke skal høre på nettdebattantene som frykter at løsningen ikke er sikker nok
her: http://blogg.difi.no/2014/06/hvordan-er-din-informasjon-beskyttet-i-digital-postkasse

Foredragsrekke fra DIFI
19. aug: «Risikobildet mht IT-sikkerhet i offentlig sektor» v/ Lillian Røstad på møte mellom de nordiske
riksrevisjonene.
2. sept: «Tilgjengelighet vs konfidensialitet på reisen» v/ Andreas Grefsrud på seminaret
«Reiseseminar for statlig og offentlig virksomhet 2014»
3. sept: «Digital beredskap» v/ Frode Hommedal på ISF Høstkonferansen 2014
25. sept: «Difis veiledningsmateriell for offentlig sektor: Internkontroll/styringssystem basert på
ISO/IEC 27001» v/Jan Sørgård hos Abelia AS i regi av Standard Norge
29. okt: «Avmystifisere internkontroll/styringssystem – informasjonssikkerhet» v/Jan Sørgård på
«Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon» på Gardermoen

Avholdte arrangementer
Digitaliseringskonferansen 2014 gikk av stabelen 5. – 6. juni, der regjeringens høye ambisjoner for
digitalisering av offentlig sektor var gjennomgangstema. Presentasjoner fra konferansen ligger på våre
hjemmesider: http://frontend.smartcomtv.no/difi/2014/digitaliseringskonferansen/. Vi i seksjon for
informasjonssikkerhet ønsker selvsagt å fremheve presentasjonen «Sikkert nok –
Informasjonssikkerhet som strategi» som Jan og Lillian holdt 6. juni.

Kommende arrangementer
1. september: Frokostmøte «Lær mer om åpne data og verdien av å åpne opp» - Hvilke fordeler har
din organisasjon av å åpne opp data? Meld deg på her:
http://kurs.difi.no/nor/forside/?&displayitem=645&module=sevu&type=1
6. oktober: Frokostmøte «Kryptering – hvordan fungerer det og hva bruker vi det til?». Påmelding
åpner først over sommeren, men hold av datoen allerede nå!
21. oktober: Seksjon for informasjonssikkerhet i Difi arrangerer som vanlig sitt høstseminar – denne
gangen som en konferanse på Stratos på Youngstorget. Tema er kort og godt «Sikkerhet i offentlig
sektor». Meld deg på her: http://kurs.difi.no/nor/forside/?&displayitem=641&module=sevu&type=1
For mer informasjon om arrangementer og påmelding, se linkene over eller søk etter arrangementer i
Difis arrangementskalender: http://kurs.difi.no/
Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS)
Til høsten arrangeres det to møter i NIFS, henholdsvis 10.9 og 20.11. Møtet 10. september er
foreløpig planlagt at skal dreie seg om sikkerhetsutfordringer omkring testdata. Vi kommer tilbake med
mer informasjon om dette over sommeren.
For mer informasjon om NIFS, se for øvrig våre nettsider: http://www.difi.no/digitalforvaltning/informasjonssikkerhet/nifs-nettverk-for-informasjonssikkerhet. Her publiseres bl.a.
agendaer og korte oppsummeringer fra møtene fortløpende.

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

