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Bankene i Norge har i lang tid samarbeidet om utvikling av felles 

standarder og løsninger på betalingsområdet 

 

Vi har basert standardiseringen på nasjonale varianter av ulike 

tilgjengelige standarder 

 

I ny strategi har vi besluttet å være mer tro mot internasjonale 

standarder i vårt virke, dette med utgangspunkt  i: 

•De internasjonale standardene begynner å komme på ”tilfredsstillende” 

nivå 

•Bruk av internasjonale standarder gir oss bedre tilgang på kompetanse, 

lavere terskler for nye aktører å etablere seg 

•Større mulighet for samarbeid 

•EU henviser ofte til internasjonale standarder i sin regulering 

•Lavere kostnader og økt konkurransekraft 

 

Vi har derfor engasjert oss sterkere i Standard Norges virksomhet  

Utgangspunkt 



Bankene i Norge har allerede et tett samarbeid om felles sikkerhetsaktiviteter; 

sikkerhet er ingen konkurransearena, men felles interesse 

 

Det er utviklet produkter, løsninger og aktiviteter som BankID, Baltus-nettverket, 

FinansCert mv. 

 

Vi har også engasjert oss for å styrke det generelle nivået for 

sikkerhetsbevissthet blant norske brukere gjennom støtte til NORSIS, egne 

kampanjer mv 

 

Sikkerhetsutfordringen blir mer og mer kompleks og ”smitteffekten” av 

sikkerhetsbrudd på tvers av sektorer øker 

 

Vi oppfatter at tiden nå er inne for å etablere et tverrsektorielt samarbeid om IT 

sikkerhet og personvern for å utnytte ressurser bedre, skape gode 

læringsarenaer, gjenbruke gode internasjonale løsninger, sikre at gode norske 

løsninger  er eksporterbare  mv.  

Sikkerhets- og personvernområdet 



Standard Norge ivaretar norsk medlemskap i CEN og ISO 

 

Standard Norge kan tilby 

Nøytral møteplass for norske aktører – myndigheter, interesseorganisasjoner og 

næringsliv  

Arena for påvirkning innenfor internasjonal standardisering 

Lang erfaring og gode rutiner for utvikling og vedlikehold av standarder 

 

Hovedprinsipper for standardisering 

Åpent 

Frivillig 

Konsensus 

 

Dynamisk og effektivt 

Vesentlig enklere og mer inkluderende enn regelverksutvikling 

Over tid mer effektivt enn utvikling av egne virksomhets- eller sektorspesifikke 

retningslinjer 

Samordning av ressurser og fagkompetanse nasjonalt og internasjonalt 

 

Standard Norge er den perfekte arena 
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Styringsgruppe-
sammensetning 



Viktigste funn   

Presentasjon av Standard Norge - per august 2015 

• 80 % mener at økt samarbeid er svært viktig (privat, offentlig, tversektorielt) 

Tversektorielt samarbeid 

• 94 % uttrykker at standarder med  felles begrepsapparat er  svært viktig  

Terminologi 

• 63,9 % Nettverkssikkerhet  

• 47,4 % applikasjonssikkerhet  

• 46,6 % Cyber Security 

IKT-Sikkerhet og prioriterte områder 

• 58% mener at e-sikkerhet (e-ID, e-signatur, e-helse) er viktigst  

• 34 % mener Identitet/Biometri er viktigst 

Personvern 

Spørreundersøkelse med ca 150 respondenter på tvers av sektorer 
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Samarbeid på IT sikkerhets- og personvernområdet er lurt også 

tverrsektorielt 

 

Privat og offentlig sektor  bør kunne ha like stor glede av samarbeidet 

 

Standard Norge er den beste arena som finnes for å kunne samarbeide 

om utvikling av beste praksis 

 

Viktig at aktiviteten forankres strategisk og finansieres langsiktig 

Oppsummering 


