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Cybersikkerhetsamarbeid etter dansk modell

Dataangrepene mot Norge er hyppigere, mer avanserte og rammer både bedrifter,
institusjoner og kommuner. Eksemplene er mange, og senest 29. juni i år ble bl.a. BankID,
Altinn, NAV og Arbeidstilsynet o�er for et koordinert angrep fra det som antas å være den
russiske hackergruppa Killnet.

Under IKT-Norges arrangement Kode Rød: Kode rød: Cybertrusler mot Norge 2022 på
Arendalsuka, mandag 15. august mente både e-sjef Nils Andreas Stensønes og direktør for
NKom, Pål Espen Wien at dataangrepene mot Norge vil tilta i både styrke og omfang det
neste året. Det er etter vårt syn ikke overraskende, men bekymringsfullt.

Det er ikke noe tvil om at den enkelte virksomhet har et betydelig ansvar for sin egen
datasikkerhet, men til syvende og sist er det også et politisk ansvar. Vi i IKT-Norge mener
at det er behov for et styrket samarbeid mellom politiske myndigheter og næringslivet for
å styrke innsatsen knyttet til cybersikkerhet.

I den forbindelse viser vi til Danmark hvor det tidligere i år ble inngått en
“Cybersikkerhedspagt” mellom regjeringen og næringslivet, i regi av det danske
ervervsministeriet, som i det alt vesentlige tilsvarer vårt næringsdepartement.
Begrunnelse fra den danske regjering er like aktuell i Norge: “Truslen fra cyberangreb mod
danske virksomheder er meget høj, og med den russiske invasion af Ukraine, er den
digitale sikkerhed i danske virksomheder kun blevet mere aktuel”

Denne sikkerhetspakten skal først og fremst øke datasikkerheten i de små og mellomstore
bedriftene. I den danske samarbeidskonstellasjonen inngår bl.a. interesseorganisasjoner
tilsvarende IKT-Norge, NHO, Finans Norge, SMB Norge og Norsk Industri.

Vi oppfordrer næringsministeren til å ta et tilsvarende initiativ i Norge. Et økt samarbeid
om datasikkerhet kan potensielt spare små og store bedrifter for betydelige kostnader,
samtidig som det sikrer at viktige data ikke kommer på avveie.
IKT-Norge vil gjerne bidra i et slikt arbeid og deltar gjerne i et snarlig møte for å diskutere
innretningen på et slikt mulig samarbeid.

https://vimeo.com/737580949
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/april/regeringen-og-erhvervslivet-skaerper-indsatsen-med-ny-cybersikkerhedspagt/
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