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Leder
Velkommen til årets andre nyhetsbrev fra seksjon for informasjonssikkerhet i Difi. Vi har startet flere
prosjekter som dere vil se resultater av etter hvert – om forenkling og operasjonalisering av
styringssystemer, og om eLæring i informasjonssikkerhet for ledere. I april vil vi for første gang kjøre
en felles beredskapsøvelse for offentlig sektor. Det er vi overbevist om at blir både lærerikt og nyttig,
og dette er noe vi ser for oss vil bli en fast årlig aktivitet. I mars arrangerer vi et frokostmøte om
risikovurdering av skytjenester, og dette er et tema vi ser det vil bli behov for å se nærmere på, og
hvilken rolle Difi kan spille her.
Minner om at dere gjerne må ta kontakt om dere har behov for en faglig dialog, og at vi gjerne stiller
opp med faglige foredrag i virksomhetene.

Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet

Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS)
Neste møte i NIFS avholdes 23.04 i Difis lokaler i Oslo. Tema for møte er beredskapsøvelse, og
dagen gjennomføres som en praktisk øvelse.
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.

Kommende arrangementer
Digitaliseringsfrokost 17.03.2014:
Bruk av skytjenester er i vinden, og Difi arrangerer frokostseminar om risikovurdering av skytjenester.
For oppdatert program og påmelding, se Difis arrangementskalender:
http://kurs.difi.no/nor/forside/?&displayitem=568&module=sevu&type=1.

Utover våren planlegges Difi også følgende frokostseminarer om digitalisering:
22. april: Veikart for nasjonale felleskomponenter
- Samordning og sammenhengen mellom de nasjonale felleskomponentene.

30. april: Kriterier for kvalitet i digitale tjenester
- Kriterier som ligger til grunn for vurderingen av kvalitet på offentlige digitale tjenester.
13. mai: Ikke digital? Digital nok?
- Hva vet vi om innbyggerne som ikke er digitale nok til å kommunisere med forvaltningen?
For mer informasjon om arrangementet og påmelding, se linkene over eller søk etter arrangementet i
Difis arrangementskalender: http://kurs.difi.no/

Avholdte arrangementer
Digitaliseringsfrokost - 24.02.2014
Årets første digitaliseringsfrokost handlet om regelverksendringer, i første rekke endringene i
forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften, som skal legge til rette for digitalisering i offentlig sektor.
Mer om dette på våre hjemmesider her: http://www.difi.no/digital-forvaltning/regelverk-for-digitalkommunikasjon

Ny styreleder i norsk informasjonssikkerhetsforum
På generalforsamlingen 5. mars ble Lillian Røstad fra Difi valg som ny styreleder i Norsk
informasjonssikkerhetsforum (ww.isf.no) . ISF er en viktig samlende arena for de som jobber med
informasjonssikkerhet i Norge, og er et nyttig fagmiljø for Difi å ha en nær kontakt med som gir oss
mulighet til å sette informasjonssikkerhet i offentlig sektor sterkere på agendaen.

Sikkerhet og Sårbarhet, 13. – 14. mai 2014 i Trondheim
Vi er involvert i programkomiteen til Dataforeningens konferanse «Sikkerhet og sårbarhet» som
arrangeres 13.-14. mai i Trondheim. På denne konferansen har vi flere foredrag på programmet, og vil
blant annet legge frem erfaringer fra beredskapsøvelsen i april.
Programmet for konferansen er publisert her: http://event.dnd.no/sos/program/

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

