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Leder
Høsten har kommet og for oss sikkerhetsfolk nærmer en ekstra spennende og travel tid seg – nasjonal
sikkerhetsmåned! For å markere nasjonal sikkerhetsmåned arrangerer Difi en konferanse 21. oktober
for alle som jobber med informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Konferansen er gratis og påmeldingen
er åpnet på kurs.difi.no. Vi har også et frokostseminar om kryptering 6. oktober, og vil holde en rekke
foredrag på KINS sine seminarer og hos diverse virksomheter. Jeg vil benytte anledningen minne om
at foredrag er noe vi gjerne stiller opp med, så det er bare å ta kontakt om du ønsker det. Tema kan vi
diskutere etter ønske og behov.
Neste uke har vi et møte i NIFS om sikkerhet og bruk av testdata. Hvis du gjerne vil delta, men ikke
har fått invitasjon kan du sende en e-post til infosikkerhet@difi.no for å melde deg på.
Lillian Røstad
Seksjonssjef
Seksjon for informasjonssikkerhet
Lillian.Rostad@difi.no

Betaversjon 2.0 av veileder for internkontroll/styringssystem for
informasjonssikkerhet
Betaversjon 2.0 er nå tilgjengelig på http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no. Les mer om endringene
på våre nettsider. http://infosikkerhet.difi.no/artikkel/2014/09/betaversjon-2.0-av-veileder-ominformasjonssikkerhet.

eLæring: Informasjonssikkerhet for ledere
Seksjon for informasjonssikkerhet har inngått avtale med Transform AS om utvikling av et
eLæringsprogram i informasjonssikkerhet for ledere. Les mer her:
http://www.difi.no/artikkel/2014/09/informasjonssikkerhet-for-ledere-elaering

Samarbeid med KINS
Ved å inngå samarbeid med Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS) gis vi i Difi bedre muligheter til å
nå kommunene med våre budskap, råd og veiledninger. Les mer her:
http://www.difi.no/artikkel/2014/08/difi-inngaar-samarbeid-med-kins og på KINS sine nettsider
www.kins.no

Foredragsrekke fra DIFI
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
7. okt: «Informasjonssikkerhet på reisen» v/ Håkon Styri hos Post og Teletilsynet
7. okt: «Internkontroll for informasjonssikkerhet – avmystifisert» v/Jan Sørgård på KINS-seminar i
Bærum (påmelding her: http://kins.no/2014/08/datoer-spikret-kins-seminarer-oktober/)

8. okt: foredrag v/Lillian Røstad og Jan Sørgård hos Statens Pensjonskasse. Tema: TBD.
15. okt: «ISO 27001, Difis veiledningsmateriell og Normen» v/Jan Sørgård på Normkonferansen
Helsesektoren
15. okt: «Internkontroll for informasjonssikkerhet – avmystifisert» v/Andreas Grefsrud på KINS-seminar
i Trondheim (påmelding her: http://kins.no/2014/08/datoer-spikret-kins-seminarer-oktober/)
16.-17. okt: «Internkontroll for informasjonssikkerhet – avmystifisert» v/Remi Longva på KINS-seminar
i Narvik (påmelding her: http://kins.no/2014/08/datoer-spikret-kins-seminarer-oktober/)
29. okt: «Avmystifisere internkontroll/styringssystem – informasjonssikkerhet» v/Jan Sørgård på
«Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon» på Gardermoen
29. okt: «Internkontroll for informasjonssikkerhet – avmystifisert» v/Andreas Grefsrud på KINS-seminar
i Stavanger (påmelding her: http://kins.no/2014/08/datoer-spikret-kins-seminarer-oktober/)
30. okt: «Digitale offentlige tjenester på tvers av landegrenser – hvordan håndtere risiko?» v/Lillian
Røstad på Sikkerhetssymposiet i Bergen (påmelding her: http://www.dataforeningen.no/paameldingog-praktisk-info.320245.no.html)

Kommende arrangementer
15. september: «Sikker digital post til innbyggerne». Den nye løsningen for sikker digital post til
innbyggerne åpner for ordinær bruk i november. Hvordan kan din virksomhet komme i gang med
sikker digital post til innbyggerne? Les mer og meld deg på her: http://kurs.difi.no/nor/kurs-ogseminar/?&displayitem=663&module=sevu&type=1
18. september: «Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor –
Prosjektveiviseren.no». Les mer, og meld deg på her: http://kurs.difi.no/nor/kurs-ogseminar/?&displayitem=592&module=sevu&type=1
6. oktober: Frokostmøte «Kryptering – hvordan fungerer det og hva bruker vi det til?». Påmelding
åpner om kort tid, men hold av datoen!
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)
10. september: Tema for dette møtet er sikkerhet og testdata. Vi har fått innledere fra
Helsedirektoratet og Brønnøysundregistrene til å snakke om dette temaet. Det blir også en kort
presentasjon av veiledningen om sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger med vekt på de
delene av denne som har relevans for informasjonssikkerhet. Påmelding gjøres ved å sende en epost
til infosikkerhet@difi.no.
20. november: Dette møtet vil bli et kombinert NIFS-møte og referansegruppemøte ifm
veiledningsmateriellet for internkontroll. Tema: Risikostyring. Ambisjonen er blant annet å teste ut
veiledningsmateriell for risikovurderinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.
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

