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• Kort om Norsk Cybersikkerhetssenteer (NCSC)

• Det digitale risikobildet 

• Hva innebærer egentlig «SKY»?

• Hva bekymrer NSM ved skytjenester?

• Hva bør man tenke igjennom

Innhold



• NCSC skal bidra til å beskytte grunnleggende 

nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og 

næringsliv mot digitale angrep. 

• NCSC legger til rette for samarbeid i offentlig 

sektor og med næringsliv, akademia og 

internasjonale partnere. Utgangspunktet er et 

felles risikobilde og situasjonsforståelse. 

• Senteret drifter VDI nettverket i Norge og tilbyr 

også andre tekniske tjenester.

• Senteret er en del av NSM og skal være en driver 

for digital sikkerhet i Norge. 

NCSC - Nasjonalt cybersikkerhetssenter 
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nsm.stat.no/NCSC



Det digitale risikobildet

• Viktige samfunnsfunksjoner utsatt

• Spenner bredt i omfang og alvorlighetsgrad

Digitale hendelser mot norske mål

• Hendelseshåndtering er tid- og ressurskrevende

• Aktører har mye ressurser

Operasjoner blir mer komplekse og sofistikerte

• COVID-19 tematikk  utnyttes i svindel- og 

phishingforsøk

• Vist viktigheten av forebygging og tiltak – i forkant

COVID-19 har forsterket digitale sårbarheter
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Sky introduserer nye 

verdikjeder og avhengigheter

• Samfunnsverdier i det digitale domenet

• Komplekse verdikjeder som har mange 

komponenter

• Digitaliseringen og outsourcing fører også til 

økte avhengigheter til utlandet

• Alle sektorer er risikoutsatt

- Press på enkelte sektorer

- Verdiene er flyttet over i det digitale rom

- Avhengighet av kompleks, distribuert 

infrastruktur og -teknologistack



Hvor er egentlig mine 

data og 

applikasjoner?

• Eksempelet illustrerer bare at man blir helt

avhengig av en kompleks teknisk verdikjede

– hvordan sikres tilgjengelighet?

Er de I “skyen” eller eller er de i sjøen?
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Skytjenester og 

tjenesteutsetting 
• Seriøse skyleverandører har kompetanse 

og kapasitet til vedlikehold og oppdateringer 

- gode, sikre driftsmiljøer

• Bruk av skytjenester krever vurderinger

- Kan medføre økte sårbarheter 

- Må være bevisst hva en tjenesteutsetter

- Viktig med gode verdivurderinger

• Virksomheter må stille krav til leverandøren

- Lett å miste forståelse av teknologien og hva 

som tilbys
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«Skyavhengighet»

• Virksomheter må forstå konsekvensene ved 

bruk av skytjenester og risiko ved bortfall

• Summen av virksomhetenes «skyavhengighet»

- Konsekvenser for den samlede samfunnssikkerhet 

• IKT Sikkerhetsarbeidet er ikke «ferdig» selv ved 

bruk av skytjenester 
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Behovet for nasjonal 

kontroll
• Noen IKT-systemer må fungere i hele 

krisespennet

- Større krav til robusthet og kontroll enn kommersielle 

tjenester

• Nasjonal avhengighet til utenlandske 

skytjenesteleverandører utgjør en bekymring

- Skytjenester fra få store private aktører som tilbyr 

tjenester fra utlandet

• Mange IKT-tjenester til norske virksomheter 

leveres fra utlandet

- Leverandørene utgjør en maktfaktor

- Kan skape en strategisk sårbarhet



Bruk av skytjenester kan bidra til 

bedre IKT-sikkerhet for mange 

virksomheter.

Men, NSM er bekymret for.....

… at det er ikke gjennomføres gode risikovurderinger

....at verdikjedene blir lange og komplekse

… at ledelsen ikke forstår hva tjenesteutsettingen 

innebærer og/eller har for stor risikoappetitt

… økt konsentrasjonsrisiko

… manglende nasjonal kontroll på kritisk infrastruktur

.....hvilke land tjenestene leveres fra, og hvilke forhold vi 

har til disse




