
   
    

     

   
    

    
     

     
     

 

ERFARINGER MED BRUK AV 
INTERNASJONALE STANDARDER 

18.02.2016 
Andreas Rieber – SVP, Chief Information Security Officer, Nets 
 
andreas.rieber@nets.eu 



…et par personlige erfaringer om betydningen av standarder 

Aller først 



RFC2119 



 
 
 

 
 

1973 – første spesifikasjon (Cerf, Kahn et al) 
1977 – første transatlantiske test (US, UK og Norge) 
1982 – standard for alle amerikanske militære nettverk 
1980- og 90-tallet – stadig større utbredelse globalt 
1995 – integrert støtte for TCP/IP i Windows 95 

TCP/IP 



ISO 14001 – Environmental Management System (sertifisert) 
ISO 9001 – Quality Management (sertifisert i NO) 
ISO 27001 – Information Security Management (sertifisert i NO) 
ISO 27002 – Code of practice for IS controls 
ISO 27005 – Information Security Risk Management 
ISO 27031 – Business Continuity 
ISO 31000 – Risk Management 
 
Ellers: ISF SoGP, COBIT, Prince 2, PCI DSS, PCI PIN, PA DSS, 
ISAE3402, CVSS, OWASP, Stix, etc etc 
 

Standarder i Nets – et utvalg 



Nets Security Framework er primærkilden for styring av sikkerhet i Nets 
Rammeverket er basert på ISO27001/2 og ISF SoGP og er avstemt 
mot blant annet nasjonal lovgivning (eks. IKT-forskriften) og PCI-DSS 
Nets (BBS) ble BS7799-sertifisert i 2002, og hadde første revisjon etter 
ISO27001 i 2006 

Nets Security Framework 



Rapportering, krav, kontrakter, revisjoner… 
Nasjonalt, nordisk, europeisk, globalt… 

 

En kompleks verden 

Nets 

leverandører 
partnere 

kunder 
under-

leverandører 

myndigheter sertifiserings-
organer 

communities 

eiere 

revisorer 



Er oftere et endringsprosjekt enn et utviklingsprosjekt 
 
Handler i stor grad om helhet og struktur 
 
Handler om langt mer enn teknologi 
 
Handler om å tilpasse en standard til virksomheten, ikke omvendt 
 
Er ikke en programvareimplementasjon 
 
Gjøres ikke bare på papiret 
 
Kan ha en vanskelig definerbar slutt-tilstand 

 

Innføring av styringssystemer… 



Forankring  
«Executive Sponsor» 
Uttalt, synlig støtte 
Krav til måling og fremdrift  
Ressurser til disposisjon 
Vilje til å prioritere 

 

Suksesskriterier 

Misjonering 
Bygg kompetanse og forståelse 
Skap og demonstrer relevans 
Kontinuerlig kommunikasjonsarbeid 

Roller og ansvar 
Plassering og kommunikasjon av roller og ansvar 
Styringsmodell/-struktur for hele styringssystemet 
Hvem har ansvar for å gjøre hva, og hvordan 
Delegering er helt ok, så lenge det er sporbart og entydig 
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