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Leder
I behovskartleggingene vi gjennomførte høsten 2013 ble det etterlyst mer hjelp til arbeidet med
styringssystem for informasjonssikkerhet, og spesielt hvordan man kan få til operasjonalisering og få
nytteverdi av styringssystemet. Vi har derfor startet et større prosjekt som dere kan lese mer om i
dette nyhetsbrevet. Første leveranser fra prosjektet kommer før sommeren, og vi er spente på deres
tilbakemeldinger.
Vi har også begynt noen initiativer rundt sikkerhet i utvikling og digitaliseringsprosjekter. Blant annet
skal vi holde et foredrag eller «minikurs» hos UDI om sikkerhet i utviklingsprosjekter denne uken. Om
det er et tema det er aktuelt for flere å høre om, så ta gjerne kontakt så stiller vi opp på det.

Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet

Foredragsrekke fra DIFI
7. mai: «Sikkerhet i utviklingsprosjekter», v/Lillian Røstad, hos UDI
13. mai: «Digital beredskap», v/Frode Hommedal, på konferansen «Sikkerhet og Sårbarhet» i
Trondheim
14. mai: «Hvor trykker informasjonssikkerhetskoen?», v/Lillian Røstad, på konferansen «Sikkerhet og
Sårbarhet» i Trondheim
14. mai: «Informasjonssikkerhet», v/Jan Sørgård, hos KS Agenda i Oslo
11. juni: «Styringssystem for informasjonssikkerhet – et praktisk rettet veiledningsmateriell»,
v/Andreas Grefsrud, på konferansen «Sikkerhetsforum 2014» på Universitetet i Tromsø
12. juni: «Digitalisering, hvorfor er sikkerhet vanskelig å selge?», v/Lillian Røstad, på
«Sikkerhetskonferansen 2014» på Gjøvik

Heartbleed
7. april ble det annonsert en kritisk sårbarhet i krypteringsbiblioteket OpenSSL. Sårbarheten som ble
gitt navnet Heartbleed, åpnet for alvorlige informasjonslekkasjer fra tjenester som benytter OpenSSL.
Navnet Heartbleed ble gitt siden det var "heart beat"-funksjonaliteten som var sårbar for å "blø"
informasjon.
Sårbarheten ble ansett å være så alvorlig at det var behov for nasjonal koordinering av håndteringen
av den. Difi og NSM arbeidet derfor aktivt med å koordinere budskapet og rådgivningen som ble gitt i
de påfølgende dagene. Det ble også avholdt et nasjonalt koordineringsmøte i regi av Justis- og
beredskapsdepartementet, hvor både Difi, NSM og NorSIS var tilstede, sammen med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Difi, ved seksjon for informasjonssikkerhet, utarbeidet en veileder i håndtering av sårbarheten.
Veilederen ble publisert på nettsidene våre i første versjon onsdag 9. april. Tilbakemeldingene på
veilederen har så langt også vært veldig gode, og vi ser at det å kunne gi god veiledning i slike
situasjoner er noe statsforvaltningen etterspør. Veilederen m.m. finnes på våre nettsider:
http://www.difi.no/artikkel/2014/04/veiledning-i-haandtering-av-kritisk-saarbarhet-i-openssl-heartbleed

Ny veileder – styringssystem for informasjonssikkerhet
Seksjon for informasjonssikkerhet har besluttet 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. Les mer om prosjektet på våre nettsider:
http://www.difi.no/artikkel/2014/05/veiledning-styringssystem-for-informasjonssikkerhet

Avholdte arrangementer
Digitaliseringsfrokost – 17.03.2014
Bruk av skytjenester er i vinden. Difi holdt digitaliseringsfrokost om risikovurdering av skytjenester, og
presentasjoner fra samlingen er tilgjengelige på Difis hjemmesider:
http://www.difi.no/artikkel/2011/09/presentasjoner-fra-informasjonssikkerhetskurs-og-seminarer
NIFS-samling 23.04.2014
Seksjon for informasjonssikkerhet avholdt onsdag 23. april en beredskapsøvelse med deltakere fra
nettverk for informasjonssikkerhet, NIFS. Øvelsen ble gjennomført som en skrivebordøvelse med
gruppeoppgaver. Scenarioet i øvelsen spilte rundt hva man gjør når man ikke lenger kan stole på en
sentral felleskomponent. Øvelsen ble drevet frem av fiktive e-poster fra Difi, med stadig mer
informasjon om et oppdiktet sikkerhetsbrudd i ID-porten. Tilbakemeldingene på øvelsen har så langt
vært gode, og Difi ønsker å gjøre øvelsen til en årlig begivenhet.
Les mer om øvelsen her: http://www.difi.no/artikkel/2014/05/mote-i-nifs-23.-april-2014

Kommende arrangementer
13. mai: Ikke digital? Digital nok?
- Hva vet vi om innbyggerne som ikke er digitale nok til å kommunisere med forvaltningen?
5.- 6. juni: Digitaliseringskonferansen
- Difi tar opp regjeringens høye ambisjoner for digitalisering i offentlig sektor. Kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner og andre sentrale personer kommer.
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 01.10 og 20.11. Mer informasjon om møtene
kommer etter hvert, men hold gjerne av datoene allerede nå!
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

