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Bit for bit blir vi
mer robuste
I Norge tar vi vare på felles
skapet ved å skape trygge
rammer for samfunnet, for
vår del gjennom en robust
og s ikker digital infrastruktur.
Det er et møysommelig arbeid
hvor mange må trekke i samme
retning. For å skape endring
må vi våge å utfordre det
eksisterende.
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I Norge er vi godt i gang med samarbeid offentligprivat, militært-sivilt, og vi har en god dialog hvor det
er stor grad av respekt for hverandres ansvar. Flere
gode initiativer viser at man blir mer kraftfulle når man
utnytter kompetanse på tvers. ”Nasjonal strategi for
digital sikkerhet” setter en tydelig retning for dette.
Denne retninger er vi som eier av kritisk infrastruktur,
og som viktig aktør i digitaliseringen i Norge, glade
for. Visjonen og delmålene stiller vi oss bak. Gjennom
Digital Sikkerhet 2019 ønsker vi som tidligere å dele
med andre hva vi gjør for å beskytte vår virksomhet
fra sikkerhetstruende cyberhendelser, samtidig som
vi peker på områder hvor vi gjerne skulle sett ytter
ligere tiltak som styrker samfunnssikkerheten for
oss alle.
I 2017 var rapportens slagord «Et tryggere samfunn».
Et digitalisert samfunn er et tryggere samfunn, sam
tidig gjør det oss sårbare om noe svikter og kravet til
motstandsdyktighet øker. Myndighetene legger i den
sammenheng stor vekt på at virksomhetene må
utvikle sin egenevne til å beskytte seg. For eier av
kritisk infrastruktur er dette en betydelig jobb som
må gjøres sammen med andre; Telenor Norge er
avhengig av å trekke på lag med sivile, militære og

private virksomheter på tvers av bransjer og sektorer.
Cyberspace kan ikke forsvares sektorvis like lite som
det kan utvikles sektorvis. Dette kan lett forstås til
at vi utfordrer sektorprinsippet. Tvert imot, det er
helt nødvendig å ha kunnskap og nærhet til sektorer
og fagområder for å kunne ta gode beslutninger. Vi
utfordrer imidlertid at man ikke i større grad diskuterer
hvordan vi skal oppnå tverrsektoriell situasjons- og
konsekvensforståelse, spesielt innen IKT-sikkerhet.
Derfor vektla vi i 2018 «Sterkere sammen». IKT og
IKT-sikkerhet må ses på helhetlig, ikke stykkevis og
delt. Mennesker svikter, teknologi svikter og digitale
trusler krever mer enn dugnadsinnsats. For vår del
handler det om å formalisere samarbeid med tydelige
ansvarsforhold for å sikre at konsekvensene blir minst
mulig når det går galt. For det vil det gjøre. Også dette
handler om felles situasjonsforståelse knyttet til
trusselen, sårbarhetene og hva som kreves for å
beskytte enkeltvirksomheter og samfunnet.
I 2019 sier vi at «Det skjer noe». En rekke tiltak relatert
til Nasjonal IKT-sikkerhetsstrategi er i gang for å sikre at
vi utvikler oss i riktig retning. I denne utgaven av Digital

Nasjonal strategi for digital sikkerhet
I Norge skal det være trygt å bruke digitale tjenester. Privatpersoner og virksomheter skal ha tillit
til at den nasjonale sikkerheten, den enkeltes velferd og demokratiske rettigheter blir ivaretatt i et
digitalisert samfunn.

Sikkerhet har vi derfor invitert sjefen for Cyberforsvaret
og sjefen for NC3 (Kripos Nasjonalt Cyber Crime Center)
til å dele egne erfaringer og hvordan de ser på utviklingen
innenfor håndtering av hendelser og kriminalitet i
cyberdomenet. Vi er kommet dit at vi som samfunn må
akseptere at vi er på et nivå der en form for cyberkrig
føring pågår, og at privat infrastruktur misbrukes til
dette.

Vi må vise vilje, ha litt håp og
bruke vårt mot.
Vi må ha i tankene at ingenting er ufeilbarlig, verken
i forhold til konfidensialitet, integritet eller tilgjenge
lighet – de tre hoveddimensjonene i sikkerhet som på
hvert sitt vis og i varierende grad vil ha betydning for
sikkerheten i samfunnet. Sikkerhet og trygghet – på
individnivå, virksomhetsnivå og nasjonalt nivå – er
ikke kun et teknologispørsmål. Det er helt avgjørende
at vi løpende stiller kritiske spørsmål, ikke bare til
om en komponent isolert sett er «sikker», men også
ser det større risikobildet og utfordrer teknologi
anvendelsen i seg selv.

Petter-Børre Furberg
Administrerende direktør
i Telenor Norge

5G, kunstig intelligens og tingenes internett er frem
tiden. Det er ingen tvil om at teknologianvendelsen
som bringer oss videre inn i «online-samfunnet» vil gi
oss betydelige gevinster – men hvordan vi realiserer
dette vil være avgjørende for risikoen som følger med
gevinstene. Valgene vi tar, som individer, virksomheter,
offentlig etat og nasjon, former morgendagens Norge,
og handler i siste instans om det norske samfunnets
verdigrunnlag.
Teknologiens fremskritt gir muligheter, samtidig tvinger
det frem endring. Spørsmålet vi stiller oss er derfor
om Nasjonal strategi for digital sikkerhet har alle
nødvendige tiltak sett i lys av dette? Vi mener at det er
behov for flere tverrsektorielle tiltak for å sikre at vi ser
sammenhenger, forstår verdikjedeavhengighetene og
at vi evner å håndtere hendelser som treffer samfunnet
og nasjonen bedre enn vi gjør i dag.
Vi må vise vilje, ha litt håp og bruke vårt mot.

Hanne Tangen Nilsen
Sikkerhetsdirektør
i Telenor Norge

Strategiens overordnede mål er:
1. Norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne til
egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser.
2. Kritiske samfunnsfunksjoner er understøttet av en robust og pålitelig digital infrastruktur.
3. Styrket digital sikkerhetskompetanse i tråd med samfunnets behov.
4. Samfunnet har en bedre evne til å avdekke og håndtere digitale angrep.
5. Politiet har styrket sin evne til å bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet.
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Cybertrusselens
konsekvens for
samfunnssikkerhet
og statssikkerhet
Digitaliseringen av Norge leder til nye avhengigheter og sårbarheter, og har over de siste årene
bidratt til å endre hvordan Forsvaret tenker om
både samfunnssikkerhet og statssikkerhet.
Kronikk av Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes
Foto: Anette Ask/Forsvaret

En vesentlig faktor som preger cybertrusler, eller makt
anvendelse i det digitale rom, er at de kan ha mange
forskjellige karakteristikker, avhengig av motstanderens
intensjon.
Cybertrusler er vanskelige å spore, de forholder seg ikke
til geografi og de kan utløses og ramme mål på svært kort
varsel. De kan utløses av de tradisjonelle maktforvalterne,
nasjonalstatene; men også av grupperinger som kriminelle,
aktivister eller aktører som best kan betegnes som leie
soldater. Cybertrusler kan utgjøre både hard og myk makt.
8

Hard makt fordi cyberangrep kan forårsake fysisk
ødeleggelse, og dermed benyttes til sabotasjeformål.
Men også myk makt fordi det er angrepsformer som
utløser effekter som kan avgrenses i tid og rom – og som
kan avsluttes når man ønsker det eller når målet og hen
sikten er oppnådd uten å gjøre permanent, fysisk skade.
Samtidig har også det norske samfunnet endret seg
betydelig. Viktige samfunnstjenester leveres nå av
private aktører og samfunnet vårt har blitt betydelig
tettere sammenvevd. De tydelige grenseskillene som

tidligere eksisterte mellom militærmakten og sivil
samfunnet har dermed blitt mer diffuse.
Samtidig ligger fortsatt de juridiske prinsippene for
anvendelse av militærmakt til grunn. Funksjoner som
understøtter Forsvaret er prinsipielt lovlige militære
mål, forutsatt at prinsippene om militær nødvendighet
og proporsjonalitet ligger til grunn.
Det tett sammenvevde samfunnet gjør at vurderinger
knyttet til nødvendighetsprinsippet kan endre seg. Når

sentrale samfunnsfunksjoner som kraft, infrastruktur og
elektronisk kommunikasjon understøtter både militær
makten og det sivile samfunnet, så kan angrep som
vurderes som militært nødvendig rettes mot sivile mål.
Likeledes gjør cyberangrepenes myke side det slik at
det i dag er enklere å argumentere for proporsjonalitet.
Der man før måtte bombe et kraftverk for å stanse
kraftproduksjonen som understøttet et militært hoved
kvarter, kan man i dag midlertidig stanse produksjonen
for en avgrenset periode ved hjelp av digitale angrep.
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Kombinasjonen av disse forholdene gjør at krigføring er
i endring. I militærteorien snakker vi om krigens natur
og krigens karakter. Krigens natur er kjernen som aldri
endrer seg. Det handler om makt, det handler om å
påtvinge en aktør sin politiske vilje og det handler om
nasjonalstatenes inngripen mot hverandres autonomi.
Krigens karakter er de forholdene som utvikler seg i
tråd med de teknologiske, sosiale og politiske ramme
ne for militærmakt.
Krigens karakter har endret seg betydelig gjennom
tidene, blant annet som følge av radikale teknologiske
endringer. Eksempelvis introduksjonen av luftopera
sjoner under og etter første verdenskrig, men også
ved innføringen av nye sambandsløsninger, tilgangen
til verdensrommet og tilsvarende. Endringene har fått
betydning for hvordan vi driver militære operasjoner og
hvordan krigføring rammer oss.
Utviklingen av en ny krigføringsarena, cyberdomenet,
og fremveksten av militære cyberoperasjoner er også
en endring som i betydelig grad vil endre krigens karak
ter i årene som kommer – og en digitalisert nasjon som
Norge må være forberedt på slike endringer.

ser på aktuelle og relevante problemstillinger sammen,
og vi har invitert partnere til øvelser – eksempelvis
NATOs cyberøvelse Locked Shields.
Vi jobber også sammen om viktige nasjonale prosjekter
sammen med våre sivile partnere, både akademia og
næringsliv, blant annet for å etablere en nasjonal digital
øvings- og treningsarena – en såkalt cyber range.
Dette er gode initiativer som har møtt positiv interesse
fra våre partnere, og vi ser frem til å utvikle disse
samarbeidsinitiativene videre gjennom 2019 og inn
i fremtiden.

Cyberforsvaret er ansvarlig for
å etablere og opprettholde Forsvarets
handlingsrom i cyberdomenet - det
digitale rom - og for å beskytte Forsvarets
IKT-systemer mot digitale trusler fra et
bredt spekter militære og sivile aktører.
Kilde: Forsvaret.no.

Vi ser altså en utvikling hvor vi må være forberedt på at
en militær motstander mot Norge også vil kunne gjøre
sivile virksomheter til digitale mål i en konflikt. Og i
henhold til lovverket som regulerer krigføring så kan de
også gjøre det lovlig med henvisning til Folkeretten.
Det betyr at den digitale sikkerheten til norske private
og offentlige virksomheter i større grad enn noen gang
tidligere er tett knyttet til statssikkerheten. Samfunns
sikkerheten og statssikkerheten smelter på denne
måten sammen. Det innebærer at vi må jobbe på en
bredere front enn det vi har gjort de siste årene.
Det innebærer også at aktørene i Totalforsvaret må
jobbe tettere sammen. Vi må, også i fredstid, ha
forsvaret av Norge i bakhodet når vi utveksler erfa
ringer og informasjon, når vi fremmer nye initiativer
for digitalisering og modernisering og når vi øver og
trener. Gjennom året har Forsvaret tatt flere initiativer
for å samarbeide tettere med sivile partnere, blant dem
Telenor Norge, vi har etablert fora hvor sentrale aktører
10
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Dersom vi skal vinne kampen mot de kriminelle, trenger
vi en storstilt dugnad der alle er villige til å jobbe mot
et felles mål. Vi ønsker å spre en forståelse av at det
hviler et ansvar på den enkelte, teknologiprodusenter,
næringslivet, politiet og andre sikkerhetsaktører i
samfunnet. Vi må finne sammen og jobbe sammen.
NC3 skal etablere og vedlikeholde spisskompetanse
til det beste for hele samfunnet, og skal gjøre dette
sammen med det enkelte politidistrikt i Norge, kompe
tente nasjonale aktører og relevante aktører i utlandet.
Blant annet samarbeider NC3 allerede tett med cyber
krimsentrene i Sverige, Finland, Danmark, Island,
Storbritannia, Nederland, Tyskland, Europol og Interpol,
samt med spesialistmiljøer i blant annet Frankrike,
Spania, Japan, New Zealand, Canada, USA og Australia.
Nasjonalt forsterkes nå det gode samarbeidet som
politiet har med private og offentlige aktører også på
cyberfeltet, gjennom etableringen av NC3.

Vi må finne sammen
og jobbe sammen
NC3s hovedoppgave er å bekjempe trusler og kriminalitet
i det digitale rom. Dette gjør vi gjennom å forebygge
kriminalitet, beskytte personer og virksomheter,
respondere på hendelser og forfølge straffbare
forhold. Denne jobben kan vi ikke gjøre alene.
Kronikk av leder for Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos (NC3), Olav Skard Jørgensen
12

NC3 skal bistå norsk politi i konkrete

etterforskninger og videreutvikle spiss
kompetanse innenfor cyberområdet.
Gjennom å forebygge, avdekke og
etterforske trusler og kriminalitet skal
cyberkrimsenteret bidra til å skape
trygghet i det digitale rom.

Kilde: Politiet.no.

Nøkkelen for å lykkes med å forebygge, forhindre og
avdekke cyberkriminalitet er utstrakt kompetanse- og
informasjonsdeling på tvers av alle nasjoner og organi
sasjoner. Det handler om å utvikle verktøy og metoder,
og om å dele til det smerter fremfor å verne om sine
favorittbiter. Ingen nasjon eller organisasjon takler
cyberkriminalitet alene.

Det handler om å utvikle
verktøy og metoder, og om å
dele til det smerter fremfor
å verne om sine favorittbiter.

NC3 etablerer en «outreach»-funksjon som skal
oppsøke og knytte til seg statlig og privat virksomhet i
Norge og i utlandet for i felleskap å bekjempe cyber
kriminalitet. Outreach er utadrettet virksomhet og inne
bærer å kommunisere NC3 sin funksjon og oppgaver,
gjøre seg kjent med virksomhetenes kapasiteter,
sårbarheter og behov, og legge til rette for samarbeid
og koordinering av felles innsats. Hensikten med
outreach er å optimalisere og utvide NC3 sin kapasitet
til forebygging, beskyttelse, beredskap og forfølging
av straffbare forhold gjennom økt tilgjengelighet og
synlighet i samfunnet. Et viktig mål er å mobilisere
ressurser i andre virksomheter.
Som ved alle Kripos’ avdelinger, er bistand til politi
distriktene en viktig oppgave for NC3. Verktøy og
metodeutvikling som spisskompetanse for NC3 i dag,
vil bli til breddekompetanse for understøttelse av
digitalt politiarbeid i politidistriktene.
NC3 vil også etterforske egne saker. Vi er interessert
i de vanskeligste og mest alvorlige sakene der det er
mulig å lære noe nytt, der metoden også blir overførbar
til resten av politiet og våre samarbeidspartnere. Ved å
dele informasjon, kan vi også få informasjon fra partnere
samarbeidende tjenester.
Planen er klar i forhold til hva slags kompetanse som
skal tilføres NC3 gjennom 120 nytilsettinger innen
2022, og vi tenker vidt når vi ser etter egnede personer
med den rette kompetanse som skal løse de voksende
problemene knyttet til cyberkriminalitet. Vi trenger
blant annet teknologer, politifolk, økonomer, sikker
hetseksperter, etterretningsfolk og personer som har
erfaring fra de næringene som rammes av digital
kriminalitet. Er du en god og kreativ problemløser så
har du en fremtid hos oss.
En viktig del av vårt arbeid er å bygge opp kunnskapen
på området for å raskest mulig å kunne identifisere,
definere og forstå omfanget av cyberkrimsaker, hvordan
de oppstår, hvem som rammes og hvem som står bak.
Når den grunnleggende etterretningen produseres
systematisk vil NC3 også vite mer om cyberkriminali
tetsbildet, hva som er de største utfordringene og hvor
vår felles innsats må kraftsamles.
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Trusselforståelse
For Telenor Norge har arbeidet med trusselforståelse vært en
del av vår risikostyring siden 2011. Statlige aktører, kontraktører,
organiserte kriminelle og svindlere jakter på informasjon og forsøker
å utnytte vår infrastruktur og våre tjenester. Tilgang til systemer og
adgang til lokaler er blant trusselaktørenes viktigste intensjoner.
14
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Vi legger til grunn de årlige trusselvurderingene fra
Etterretningstjenesten (E) og Politiets Sikkerhetstjeneste
(PST) og hva myndighetenes vurderinger kan bety for
oss som totalforsvarsaktør, våre kunder og samfunnet.
Vi benytter også rapporter fra Nasjonal sikkerhets
myndighet (NSM), Kripos, Europol og de hemmelige
tjenestene i en rekke land som deler av grunnlaget
for vår trusselforståelse. For å kunne presentere et
best mulig trusselbilde for Telenor Norge, legger vi
til kunnskap om sårbarheter i egen infrastruktur sett i
sammenheng med kunnskap om samfunnets behov for
kommunikasjonstjenester, informasjon fra åpne kilder,
egne hendelser og dialog med ressurspersoner innen
blant annet teknologi, geopolitikk og historie.

Myndighetenes trusselvurderinger
Myndighetenes innsikt er viktig og i årets vurderinger
fra myndighetene legger vi spesielt merke til følgende:
«Etterretningstrusselen er den mest pågående og
omfattende sikkerhetsutfordringen mot Norge og
norske interesser. Russiske og kinesiske aktører står
for hovedandelen av aktiviteten, og operasjonene blir
mer koordinerte. Målene er politiske og militære, så vel
som forskningsinstitusjoner og bedrifter med tilgang til
høyteknologi. Russiske og kinesiske etterretnings- og
sikkerhetstjenester har ressurser til å utføre komplekse,
offensive nettverksoperasjoner, og utvikler ferdighetene
kontinuerlig. Samtidig har tilgangen til avansert
skadelig programvare blitt enklere både for statlige
og ikke-statlige aktører.
Statlige aktører har høstet verdifulle erfaringer gjennom
en rekke informasjons- og påvirkningsaktiviteter de
siste årene, og er også villige til å bære de politiske
kostnadene med å gjennomføre operasjonene. De mest
alvorlige, dokumenterte hendelsene er knyttet til valg.
Russiske påvirkningsoperasjoner forsøker å under
grave politiske prosesser og øke polarisering i Europa
og NATO.

Trusselforståelse

militær infrastruktur og militære beredskapsplaner. Det
er også interesse for innenrikspolitiske forhold i Norge,
inkludert myndighetsorganer og politiske beslutningsprosesser, og ikke minst norske posisjoner i internasjonale
forhandlinger.
På det digitale området kan statlige aktører benytte
ulike etterretningsmetoder, støttet av tilpasnings
vennlig og lett tilgjengelig programvare.
Fremmede stater gjennomfører også menneskebasert
etterretning mot norske mål. Målet er å få tilgang til
blant annet teknologibedrifter, forskningssentre og
politiske institusjoner. Utenlandske etterretningstjenester
forsøker å etablere kontakt med nordmenn som sitter
i innflytelsesrike stillinger eller som har tilgang til
skjermingsverdig informasjon. Tilnærmingen skjer i
økende grad via sosiale medier.»
Kilde: Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2019.

«I 2019 vil flere lands etterretningstjenester forsøke å
rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter
i Norge. De vil også forsøke å skaffe seg urettmessig
tilgang til norske virksomheters datanettverk. Formålet
vil være å skaffe sensitiv informasjon og å påvirke
beslutninger. Operasjonene til disse tjenestene vil rettes
mot personer og virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur, forsvar og beredskap, samt
mot forskning og utvikling.
Det er de russiske sikkerhets- og etterretningstjenestene
som vil representere de største utfordringene. Samtidig
vil også tjenester fra andre land, som for eksempel
Kina, utføre etterretningsoperasjoner mot mål og virksomheter her i landet. Om de lykkes med operasjonene,
kan de påføre Norge og norske interesser stor skade.
Statlig styrte nettverksoperasjoner representerer en
vedvarende trussel mot norske verdier. Metodene er
billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne
finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte.

I 2019 er det sannsynlig at Norge vil bli utsatt for ulike
former for etterretningsoperasjoner med mål om å få
innsikt i norsk nordområdepolitikk og forsvarspolitikk,
16
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Enkelte lands etterretningstjenester jobber for å rekruttere og føre hemmelige kilder i Norge. Dette arbeidet
vil de videreføre i 2019. Rekrutteringsforsøkene vil rette
seg mot personer med både direkte og indirekte tilgang
til sensitiv informasjon. Vi ser for eksempel at etterretningsoffiserer som opererer i Norge, tar kontakt med
personer som ikke selv har tilgang til informasjonen
offiserene er ute etter, men som inngår i et nettverk av
relevante personer. I tillegg ser vi at de oppsøker unge
mennesker som de antar vil kunne få innflytelse og
informasjonstilgang på sikt.
Fremmede stater bruker betydelige ressurser på slik
kultivering. Etterretningsoperasjonene er planmessige,
og utviklingen av potensielle kilder kan pågå over
mange år.»
Kilde: PST trusselvurdering 2019.

Telenor Norges vurdering
På bakgrunn av blant annet PSTs og Etterretnings
tjenestens trusselvurderinger erkjenner vi at vi er et
mål for avanserte aktører, både på grunn av vår rolle
i Totalforsvaret, vår samfunnskritiske infrastruktur, vår
nasjonale symbolverdi og våre kunder i alle bransjer
og sektorer. Med denne kunnskapen sett i sammenheng
med myndighetenes vurderinger, legger vi til grunn i
våre risikovurderinger at:
•

Vi må akseptere at cyberkrigføring pågår, og at
privat infrastruktur brukes til å utføre cyberkrigføring.

•

Vi vil fortsatt bli forsøkt utnyttet av fremmed
etterretning og utsatt for målrettet innhenting og
angrep.

•

Forsøk på fysisk og logisk innhenting av informa
sjon som andre stater anser som vesentlig
vil fortsette.

•

Sosial manipulering og påvirkning av nøkkel
personell vil fortsette.

•

Fremmed etterretning vil forsøke å misbruke
tjenester hvis de finner det formålstjenlig.
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Trusselforståelse

•

Fremmed etterretning ønsker meget sannsynlig å
benytte statssponsede organisasjoner og organi
serte kriminelle miljøer, i tillegg til egen kapasitet,
for å drive cyberoperasjoner mot Telenor Norge
og enkelte av Telenor Norges kunder.

•

Det er sannsynlig at Telenor Norge kan bli
utsatt for aktører som benytter løsepengevirus
(«ransomware»).

•

Fremmede stater vil utnytte både egne agenter og
innsidere.

Trusselaktørene
Det er flere trusselaktører som har interesse av våre
tjenester og infrastruktur. Hvem og hva vi står opp
mot er sammensatt og aktørene bak har forskjellig
motivasjon.
De mest avanserte omtales ofte som «Advanced
Persistent Threats» (APT), og er aktører med kapasitet,
evne og vilje til å drive skjulte operasjoner over tid (i
måneder og år) for å oppnå sin intensjon. Både stater,
kontraktører og avansert organisert kriminalitet kan
drive slike operasjoner.

HACKTIVISME
Dette er cyberkriminelle med en politisk intensjon. De
angriper for å nå frem med sitt politiske budskap og
leter ofte etter svakheter som kan utnyttes for å fremme
budskapet. Eksempler på dette har vært skadeverk
på websider hvor innhold på uskyldige tredjeparters
nettsider blir endret.

STATER OG KONTRAKTØRER
Statlige aktører agerer for å understøtte egen stats
politisk mål. Kontraktører er oppdragsstyrt og driver
operasjoner som er betalt av stater, industri eller
organiserte kriminelle. Disse kan ta oppdrag fra et
videre spekter av oppdragsgivere, hvor motivene også
kan sprike mer, fra industrispionasje på forskning og
utvikling til spionasje mot forhandlingsprosesser som
kontraktsforhandlinger, fusjoner, budrunder og andre
forretningskritiske prosesser.

ENKELTKRIMINELLE OG SVINDLERE
Dette segmentet er kriminelle med en intensjon om å
tjene penger til seg selv, og i noen tilfeller kriminelle
som ønsker å vise hvor dyktige de er for å få innpass
høyere opp i aktørhierarkiet.

ORGANISERT KRIMINALITET
Organisert kriminalitet i cyberspace driver svindel for
egen vinning, men er i ytterste konsekvens involvert i
svært alvorlig kriminalitet som for eksempel hvitvasking
av penger fra narkotikaomsetning, menneskehandel og
terrorfinansiering. I dette segmentet har aktører tilgang
til både verktøy og metoder som tidligere bare har vært
forbeholdt statlige aktører og kontraktører.

Trusselaktørene
Stater
Kontraktører
Organisert kriminalitet
Politisk motiverte “hactivister”
Enkeltkriminelle og svindlere
Trusselaktørpyramiden beskriver hva slags aktører som utgjør en trussel. Cyberspace benyttes
som innhentings- og angrepsdomene, både alene og kombinert med fysiske operasjoner mot
aktørenes mål. De mest avanserte aktørene opererer lengre opp i pyramiden og beskrives ofte
som avanserte trusselaktører. Hacktivistene har de siste årene blitt mindre synlige i aktørbildet.
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Viktigheten av
forsvarbar IKT
De siste par årene har angrepene på en rekke store virk
somheter i og utenfor Norge vist oss hvilke konsekvenser
det kan ha å ikke ha en oppdatert systeminfrastruktur.
Eksempelvis: kostnader på hundrevis av millioner
av kroner, tapte inntekter og risiko for tap av liv.
20
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Det er sannsynlig at mange av de store og vellykkede
digitale angrepene de siste årene virket fordi virk
somhetene som ble rammet har hatt gammeldagse
sikkerhetsmodeller, mangelfull proaktiv drift, og
ansattes PC-er har hatt for vide tilganger inn mot
kritiske IKT-systemer.
Større virksomheter har sannsynligvis store og/eller
antageligvis fragmenterte IKT-miljøer, hvor risikoen
har vokst i takt med mangelen på modernisering av
både underliggende IKT-infrastruktur og -systemer.
Slik “teknisk gjeld” vil det finnes i større eller mindre
grad hos alle selskaper som har investert i IKTsystemer. Ved å kartlegge IKT-systemenes tilstand,
belyse utfordringene og få eierskapet plassert i
organisasjonen er det imidlertid mulig å gjøre tiltak
både på kort og lengre sikt. Det betyr, ikke minst, å
sikre at viktige IKT-systemer skjermes mot direkte
tilkoblinger fra eksempelvis ansattes PC-er.

NSMs grunnprinsipper for
IKT-sikkerhet er delt inn i fire
kategorier:
1.
2.
3.
4.

Identifisere og kartlegge
Beskytte
Opprettholde og oppdage
Håndtere og gjenopprette

For små virksomheter, hvor tilgangen på sikkerhets
kompetanse ofte er en utfordring, kan angrepene
mot store virksomheter føles uvirkelige og tiltakene
uoverkommelige. Noen vil vurdere verdien til egne
IKT-systemer og informasjon som lav, og dermed også
vurdere sannsynlighet for, og konsekvens av, et angrep
som liten.
Et slikt resonnement må utfordres ved å øke forstå
elsen av hva en angriper vil og hva som er viktig. Det
egentlige målet for angriperen kan være noen helt
andre, og i så henseende bør alle prioritere de viktigste
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sikkerhetstiltakene som underbygger forsvarbar IKT. En
slags flokkimmunitet av IKT-systemer om en vil. I tillegg
må man forstå hvem man er viktig for av sine kunder
og leverandører. Videre er mange angrep ikke nødven
digvis målrettede og motivert av verdi, men snarere
motivert av at sårbarheter finnes og kan utnyttes. Dette
har for eksempel vært tilfelle med en del løsepenge
virus-kampanjer.
I Telenor Norge bygger vi vårt sikkerhetsarbeid på noen
grunnprinsipper. Prinsippene setter blant annet krav til
at all design og bygging av infrastruktur, tjenester og
systemer skal skje etter en lagdelt sikkerhetsmodell der vi
forutsetter at operasjonelle og sikkerhetsmessige hend
elser vil inntreffe, en såkalt “assume breach” tilnærming.
Telenor Norges råd for forsvarbar IKT
For å redusere muligheten til urettmessig tilgang til
systemer, og for å ha kontroll på et systems avhen
gighet til underliggende infrastruktur i datasenteret,
setter vi krav til bruk av fysiske og logiske skiller «såkalt
mikrosegmentering». Dette brukes også for å sikre
hva individuelle systemelementer kan og får lov til å
kommunisere med.
Denne strenge kontrollen som gjøres innad per system,
gir også fordeler på andre områder som for eksempel
tilgangskontroll. Dette gjør at en bruker som for
eksempel har oppgaver på utstyr fra leverandør A ikke
har mulighet til å forsøke seg på utstyr fra leverandør B
i andre deler av datasenteret, fordi det ikke er mulig å
oppnå nettverksforbindelser dit.
Selv om vi med mikrosegmentering og separasjon
reduserer muligheten for at en angriper kan nå systemet,
så er det ikke tilstrekkelig at kontrollmekanismene
innehas av infrastrukturen. For å redusere angreps
flaten ytterligere på selve systemkomponentene stiller
vi derfor også krav til «herding». Dette er en prosess
som ved installasjon og oppgraderinger skal påse at
system- og infrastrukturkomponenter er forsvarlig
konfigurert. For eksempel at verktøyene som drifts
personell bruker ikke er tilgjengelig der tjenester kjører,
at prosesser som ikke er nødvendige fjernes eller slås
av eller kjører med riktige rettigheter, og at default
brukere fjernes eller får passordene byttet.

I Telenor Norge bygger vi vårt
sikkerhetsarbeid på noen grunn
prinsipper. Prinsippene setter
blant annet krav til at all design
og bygging av infrastruktur,
tjenester og systemer skal skje
etter en lagdelt sikkerhetsmodell
der vi forutsetter at operasjo
nelle og sikkerhetsmessige
hendelser vil inntreffe, en såkalt
“assume breach” tilnærming.
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I kombinasjon med mikrosegmentering og herding
blir både systemelementer og infrastruktur satt opp
for sikkerhetsovervåkning, slik at vi kan oppdage når
hendelser oppstår og ha nok informasjon for å forstå
hendelsesforløpet i etterkant. Sikkerhetsovervåkningen
favner både trafikkmetadata, maskindata (logghend
elser) og instrumentering på selve systemene, for å gi
et helhetlig grunnlag.
Konfigurasjonskontroll, sårbarhetshåndtering og
automatisering av oppgaver er også viktige brikker
i driftsmiljøer som omfatter flere tusen virtuelle og
fysiske systemkomponenter. Videre har prosjekter og
systemeiere krav på seg til å sikkerhetsteste systemer
før de går i produksjon eller ved vesentlige endringer.
Risikoene og eksponeringen til et system vil også sette
føringer for hvor ofte og i hvilken grad systemet må
sikkerhetstestes etter produksjonssetting, oftest i form
av en penetrasjonstest, men andre metoder, for eksempel
kildekodegjennomgang, kan også være aktuelle.
På engelsk blir dette omtalt som en del av konseptet
“defendable architecture”. Da det for vår del også
omfatter drift og utvikling av både IKT- og telekom
systemer samt den infrastrukturen disse systemene er
avhengige av for å fungere, blir det kanskje riktigere å
kalle det “forsvarbar IKT” i digital sammenheng.
De fleste vellykkede angrep foregår via ansattes
arbeidsflate (PC). Det er derfor her og på tilhørende
støttesystemer at innsats må prioriteres. Analyser gjort
av Australias signaletterretningsorganisasjon (ASD),
med bakgrunn i data fra deres hendelseshåndtering,
viser at de fire tiltakene som gir størst effekt, listet opp
etter kost og kompleksitet, i stigende rekkefølge, er:
• Automatiske sikkerhetsoppdateringer av
operativsystem og applikasjoner, eksempelvis
Flash, Java, nettlesere, Microsoft Office og PDF-lesere.
Oppdateringer som kan føre til driftsavbrudd (for
eksempel på tilhørende støttesystemer) bør gjøres
manuelt, men godt innenfor 48 timer dersom
oppdateringene retter opp kritiske sårbarheter.

De fleste vellykkede angrep
foregår via ansattes arbeids
flate (PC).
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• Herding av applikasjoner slik at nettlesere
blokkerer Flash, reklame og Java. Slå av eller fjern
unødvendige funksjoner i Microsoft Office (for
eksempel “Object Linking and Embedding”, OLE),
nett- og PDF-lesere.
• Hvitelisting av applikasjoner slik at programvare
som ikke er godkjent stoppes fra å kjøre (inkludert
.exe, .dll, script og “installer” filer).
Tiltakene senker sannsynligheten for at et angrep lykkes,
men for å redusere skadeomfanget når det vellykkede
angrepet likevel er et faktum er det tre ytterlige tiltak
(i tillegg til gode rutiner for sikkerhetsoppdateringer)
som bør prioriteres:
• Begrens administrative tilganger til operativsystemer og applikasjoner og gi slik tilgang basert
på brukerens oppgaver, gjør periodisk gjennomgang
av disse behovene og ikke benytt privilegerte kontoer
til e-post eller nettlesing.
• Deaktiver lokale administrative kontoer eller
bytt til lange, tilfeldige og unike passord på hver PC
slik at denne påloggingsinformasjonen ikke kan
benyttes til å bevege seg lateralt.
• Krav til multi-faktor autentisering for VPN,
Remote Desktop, SSH og annen fjerntilgang, og for
alle brukere når de utfører en privilegert oppgave
eller ber om tilgang til en viktig/sensitiv informa-	
sjonskilde (for eksempel webmail).
Listen over andre tiltak som bør treffes vil variere fra
virksomhet til virksomhet, og er avhengig av hvilke
verdier som ønskes beskyttet og hvilken risikoappetitt
som foreligger.
Utfordringen for mange virksomheter er at verdien av
egne tjenester, verdikjeder og systemer ofte ikke er
kjent. Risikoappetitten baseres dermed på feilaktig
informasjon eller antagelser om egen virksomhet.

• Kjøring av makroer i Microsoft Office bør ikke
tillates fra Internett Det bør skrus helt av eller kun
tillates dersom de er signert med et tiltrodd sertifikat.
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5G, kunstig
intelligens og
tingenes internett
er fremtiden
Når vi nå er i en ny industriell revolusjon må vi ta med oss
prinsippene om forsvarbar IKT. Kunstig intelligens (AI), maskin
læring og automatisering byr på nye sikkerhetsmessige og
etiske problemstillinger. Vi må forstå konsekvensene og muligheter,
for AI, maskinlæring og automatisering kan ikke velges bort.
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Omfanget, dynamikken, hastigheten og kompleksiteten i
den nye digitale infrastrukturen som understøtter onlinesamfunnet er for stor til at vi kan klare oss uten hjelp av
denne teknologien. Ny teknologi og automatisering vil
være avgjørende både for å styre og levere elektronisk
kommunikasjon til online-samfunnet, og for å under
støtte sikring, sikkerhetsovervåking og hendelsesrespons
på en måte som skalerer med endringstakt og volum.
5G
Selv om 5G bare er én av flere teknologikomponenter
og bærere av elektronisk kommunikasjon, vil femte
generasjon mobilnett være en svært viktig faktor for å
muliggjøre og understøtte online-samfunnet. Selv om
raskere og mer responsiv mobildata kan være noe av
det første den enkelte merker fra introduksjonen av 5G,
handler ikke teknologien bare om ”mer av det samme”.
5G gir oss helt nye muligheter til ressursstyring, inte
grasjon og tilpasning av mobilnettet for å kunne tilby
online-samfunnet relevante og sikre tjenester.
Det er stort fokus på sikkerheten i 5G-nettene. Det er
en god ting. Det som imidlertid stimulerer til sikkerhets
debatt i forbindelse med innføring av 5G-nett er ikke
teknologien i seg selv, men den på sikt dramatisk mye
bredere, omfattende og konsekvensbærende anven
delsen av teknologien. Anvendelsen av teknologien tar
sikkerhetsbehovet – det vil si behovet for tilgjengelighet,
integritet og konfidensialitet – til et helt nytt nivå. Som
ved all ny teknologi vil vi over tid finne sårbarheter og
sikkerhetsmessige utfordringer som må løses, men
5G-standarden gir oss en sikrere mobilteknologi enn
vi noensinne har hatt. Det er et godt utgangspunkt
for å understøtte online-samfunnet med nødvendig
elektronisk kommunikasjon.
Det er grunn til å mane til risikovurdering og ansvarlig
bruk av elektronisk kommunikasjon. Enten du er privat
person, virksomhet eller offentlig etat, må du selv ta
ansvar for hvilke risikoreduserende tiltak som er nødvendig.
Redundans, failover, backup, alternative kommunika
sjonsløsninger, handlingsplaner og uavhengig kryptering
kan være relevante vurderingspunkter i så måte.
Tingenes Internett (IoT)
De senere års utvikling i IoT-angrep, og angrep med
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utgangspunkt i kompromitterte IoT-enheter har blant
annet vist at det er et misforhold mellom individets og
samfunnets risikoappetitt, og et manglende sammen
fall mellom den som tar beslutninger, risikoforståelse
og risikoeierskap. For mange ble dette første gang
tydelig gjennom Mirai-botnettet: Forbrukerne som fikk
sine webkameraer og videoopptakere kompromittert
hadde ingen incentiver til å ta aksjon, siden enheten
fortsatt syntes å virke.
Det er god sikkerhetspraksis å minimere eksponeringen
av en datamaskin eller tjeneste. Da reduseres risikoen
for at en sårbarhet blir funnet og utnyttet. Det er det vi
på fagspråket kaller å «redusere angrepsflaten».
Det er lett å henfalle til WiFi og eksponering på Inter
nett, men er IoT-enheten synlig for alle på Internett,
er det mange som kan finne den og utnytte eventuelle
sårbarheter. Som privatperson har du kanskje allerede
kjøpt IoT-enheter som er tilkoblet hjemmenettet. Det
kan være lurt å sette IoT-enheter på et eget nett,
adskilt fra de «vanlige» datamaskinene og hverandre.
Telenor Norges rutere lar deg sette opp flere gjeste
nett som kan brukes til dette formålet, med mulighet
for «station isolation» for å skille enheter på samme
nett. Det kan også være lurt å skru av «Universal Plug
and Play» (UPnP), som ellers lar enheter automatisk
eksponere seg ut, gjennom ruteren. For virksomheter og
tilbydere av IoT-tjenester gir mobilnettbasert maskin
kommunikasjon over «NB-IoT» og «LTE-MTC» ikke
bare mobilitet og den samme gode dekningen som i
mobilnettet for øvrig, men også en mulighet til skjermet
forbindelse mellom IoT-enhetene og sentrale systemer
uten å eksponere mot Internett.
Når godt sikkerhetsdesign, herding og sikkerhets
messig forvaltning gjennom livsløpet er ivaretatt,
gjenstår sikkerhetsovervåking. Virksomheter som
bruker IoT og tilbydere av IoT-baserte tjenester kan
ikke se bort fra dette. Tradisjonelt baserer imidlertid
sikkerhetsovervåkning av «vanlige» datamaskiner seg
på både maskindata (logg), sikkerhetsprogramvare
installert på maskinen og trafikkdata. Mange IoTenheter har begrensede muligheter til installasjon av
tilleggsprogrammer eller intens logging. Da blir sikker
hetsovervåkning av trafikken desto viktigere.
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Produsentene, som i mange tilfeller
ligger gjemt bak ukjente og omskiftelige
merkenavn, har lite, om noe, incentiv til å
adressere problemet fordi de;
1. ikke har noe å tjene på det der og da 		
og lite å tape,
2. ikke har prosesser og/eller kompetanse
og kapasitet til å utvikle sikkerhetsfikser,
3. ikke hadde incentiver til å gjøre
enhetene oppgraderbare, eller noe så
enkelt som å muliggjøre endring av 		
standardpassord da de ble produsert.

Selv om mange produsenter etter hvert vil ta inn over
seg dette, tror vi likevel at litt hjelp fra myndighetene
må til. I Europa danner den nylig vedtatte EU Cyber
security Act et grunnlag for regulering, der det europeiske
nett- og informasjonssikkerhetsbyrået ENISA er gitt i
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oppdrag å ta frem frivillige sertifiserings- og merke
ordninger for konsument-IoT. Forutsatt at kundene
foretrekker sertifiserte produkter, kan dette ha god effekt.
I Norge har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom) relativt nylig publisert sin rapport «På vei mot
et IoT-samfunn», der det blant annet fremgår at EU
etter påtrykk fra medlemsstatene har satt i gang en
reguleringsprosess med tanke på å sette krav for å styrke
sikkerheten i utstyr som er koplet mot Internett. I rapporten
heter det: «Foreløpig utredes problemområdet og
grunnlaget for regulering. En ferdig konsekvensanalyse
er forventet å foreligge i tredje kvartal 2019».
Vi tror ikke at utfordringene knyttet til IoT-enheter med
mangelfull sikkerhet kan løses ved å kriminalisere eller
forsøke å hindre innførsel, tilvirkning og/eller besittelse
av komponenter som kan koples til Internett uten
dokumentert samsvar med sikkerhetskrav. Lovgivning
på tilliggende områder har gjennom de siste årtier
snarere beveget seg bort fra slike virkemidler, som
uansett har vist seg ineffektive, og over mot å regulere og
ansvarliggjøre for bruk og skadevirkning på tredjepart.

Noen IoT-vettregler
• Avklar verdien av tingen for deg og for andre
• Finn ut av hvilke trussler som er knyttet til
«the thing» – på grunn av verdien for andre
(trusselaktøren, kunden, deg..) – bot som
misbrukes av andre – stepping stone inn til
din virksomhets verdier – til andre/dine
kunders verdier – samfunnskritsk?
• IoT Sikkerhet = IT Sikkerhet – sørg for god
sikkerhet på gjenstand, applikasjon,
tilkobling og back-end
• Still krav om å følge anerkjente rammeverk
og partnere
• Velg anerkjente partnere
• Sørg for at tingen leveres med «livsløpsforvaltning»
• Reduser angrepsflaten med «sikker 		
kommunikasjon», ikke eksponer tingen
direkte på internett
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Kunstig intelligens (AI)
Automatisert adaptiv dataanalyse for beslutningsstøtte
plasseres gjerne under det vidtfavnende begrepet
«kunstig intelligens» eller «AI», mens mange anvend
elser i realiteten dreier seg om «maskinlæring» eller
«ML». Enkelt forklart er dette systemer basert på
nevrale nettverk som uten å avhenge av eksplisitte
instruksjoner kan lære av eller trenes med et datasett,
for selv å danne regler for databehandlingen og slik
understøtte beslutninger.
ML bidrar til å realisere datanalyse i en skala som ellers
ville vært uhåndterbar, og til mer presis analyse av store
og ustrukturerte datasett enn tidligere mulig. Det reali
serer også et voldsomt potensiale for effektivisering.
Dette skjer gjennom å gi input til automatiserte beslut
ninger som utøves i den fysiske verden. Selvkjørende
biler er et illustrerende eksempel på et slikt system, der
svært store og komplekse mengder sensorinformasjon
behandles på kort tid og resulterer i styringssignaler til
bilen, og der behandlingen dynamisk, på både kort og
lang sikt, tilpasser seg eksterne faktorer som sjåførens
kjørestil, vær, føreforhold, særlige stedbundne forhold
med mer.
I samspill med IoT, er ML og AI i ferd med å gjøre sitt
inntog i absolutt alle deler av samfunnet og hverdagen
vår. Ditt neste jobbintervju kan være med en AI-drevet
robot og din neste lånesøknad blir trolig automatisk
behandlet av en kunstig intelligens.
Modellene som dannes av maskinlæring er så kom
plekse at det overstiger menneskelig kognitiv evne og
mulighet for ressurseffektiv ettergåelse. Vår manglende
evne til å knytte et utfall av en analyse til årsaker kan,
avhengig av anvendelsen, blant annet gi etiske og
rettssikkerhetsmessige utfordringer. Når virksomheter
eller det offentlige treffer beslutninger som påvirker
oss, for eksempel økonomisk, emosjonelt eller rettslig,
forventer vi å kunne få forklart hvorfor utfallet ble som
det ble og hva som var grunnlaget. For beslutninger
tatt av selvlærende nevrale nettverk i et ML-system,
basert på enorme mengder forskjelligartet informasjon
i kontinuerlig endring etter hvert som nettverket lærer
mer ut fra nye data, blir det vanskelig å gi gode svar på
slike spørsmål.
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Det opprinnelige datagrunnlaget og treningen av
ML-systemet kan manifestere skjevheter og fordommer
som blir innarbeidet i systemets modell. Det finnes
dokumenterte eksempler på slik skjevhet i AI-systemer
for risikovurdering i det amerikanske rettssystemet, der
maskingenererte risikovurderinger med avgjørende
konsekvens for fengsling, straffeutmåling, prøveløs
latelse og kausjon er påvist å ha rasistiske skjevheter.
Da Microsoft lanserte den AI-drevne Twitter-kontoen
«Tay» som skulle føre en sivilisert samtale basert på
hva hun mottok av innkommende meldinger, tok det
under et døgn før hun måtte tas av nett på grunn av
stadig mer fordomsfulle og hatefulle ytringer – tillært
på grunnlag av observasjonene hun gjorde.
Fra et sikkerhetsperspektiv gir automatisering ved hjelp
av maskinlæring også ny angrepsflate. I forhold til
telekommunikasjon er det for eksempel demonstrert
hvordan selvoptimaliserende funksjoner i mobilnett
der signalrapportering fra telefonene er del av beslut
ningsgrunnlaget, kan angripes gjennom å sende
manipulerte signalrapporter til nettet slik at det tilpasser
basestasjonenes utstråling i tråd med angriperens
ønsker. Dette omtales generelt som bevisst «poisoning»
(forgiftning) av input, som både kan ha til mål å oppnå
en kortsiktig direkte effekt gjennom automasjonen,
eller mer langsiktig påvirke det selvlærende systemet
til å endre sine beslutningsmodeller. Microsofts «Tay»
ble utsatt for slik bevisst påvirkning.
Det ligger også etiske utfordringer i kombinasjonen av
komplekse, selvlærende og begrenset etterprøvbare
modeller og automasjon. Tar vi igjen selvkjørende biler
som eksempel, har flere problematisert scenarier 
der bilen må velge mellom tap av liv med tanke
eksperimenter som:
«Hvis det er for kort avstand til at den selvkjørende
bilen klarer å bremse og alternativene står mellom å
kjøre på en fotgjenger med barnevogn eller styre bilen
i en fjellvegg, begge med sannsynlig dødelig utgang
for den som rammes, hva bør bilen velge?»
«Stiller det seg annerledes hvis fotgjengeren er aldrende?»
«Blir valget et annet hvis det er flere i bilen?»
Mange andre sannsynlige anvendelsesområder byr på
lignende etiske dilemmaer.

Ditt neste jobbintervju kan
være med en AI-drevet robot
og din neste lånesøknad blir
trolig automatisk behandlet
av en kunstig intelligens.

Beslektet med utfordringene rundt hva som er etisk
«riktig», har vi også juridiske utfordringer. Hvem er
ansvarlig for utfallet og beslutningen som ble tatt av
den selvkjørende bilen i eksempelet over? Føreren, til
tross for at bilen reagerer før føreren ser situasjonen?
Bilprodusenten? Leverandøren av den opprinnelige
modellen og treningen?
Forskjellige verdisyn basert blant annet på forskjellig
artet kultur, livssyn, religion, styresett, kompliserer dette
ytterligere. Forskjellige verdisyn innebærer forskjellig
vurdering av etiske dilemmaer og avveininger; kanskje
spesielt i de mest alvorlige beslutningene som påvirker
rettssikkerhet, personlig frihet og tap av menneskeliv.
For et AI-system kan det være avgjørende hvilket verdi
sett som var gjeldende der og da systemet ble utviklet
og trent opp, og hvilke input som understøtter den
videre læringen, og derav lokale beslutninger.
AI, maskinlæring og automatisering fører til at vi i nær
fremtid får både sikkerhetsmessige og etiske problem
stillinger å hanskes med. Dette krever refleksjon og
ansvarlighet i beslutninger om bruk, der også risiko for

tredjepart og risiko på lengre sikt tas i betraktning.
Det trengs også regulering som evner å ligge i forkant
av teknologianvendelsen snarere enn i etterkant slik
tilfellet er nå. Sist, men ikke minst, kreves god sam
handling på tvers av myndigheter og virksomheter,
nasjonalt så vel som globalt.

Hvis det er for kort avstand til at
den selvkjørende bilen klarer å
bremse, og alternativene står
mellom å kjøre på en fotgjenger
med barnevogn eller styre bilen
i en fjellvegg, begge med sann
synlig dødelig utgang for den som
rammes, hva bør bilen velge?»
«Stiller det seg annerledes hvis
fotgjengeren er aldrende?»
«Blir valget et annet hvis det er
flere i bilen?»
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Hybridundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd
viser at et flertall av norske virksomheter mener det er
vanlig å bli utsatt for hybride trusler. De fleste som har
svart tror trusselaktørene bruker skadevare for å bryte
seg inn i deres informasjonssystemer.
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Som eier av landets største kommunikasjonsinfra
struktur og del av et globalt konsern, får vi god innsikt i
hvordan ondsinnede aktører opererer og hva de ønsker

Slik angriper de

å oppnå. Våre sikkerhetseksperter oppsummerer
utviklingen fra det siste året.

Utnyttelse av svakheter
• Angripere prøver ofte å utnytte sårbarheter i Microsoft Office. Sikkerhetsselskapet Kaspersky
meldte at i Q4 2018 var 70 prosent av angrepene som utnyttet svakheter rettet mot Microsofts
kontorpakke. Ofte prøver også kriminelle å lure brukeren til å slå på kjøring av makroer i
Office-dokumenter for deretter å ta kontroll over maskinen.
• «Phishing»-angrep er svært utbredt og øker fortsatt i omfang. Antall phishing-angrep mot
bedrifter ble ifølge selskapet Proofpoint firedoblet i Q3 2018 sammenlignet med året før. Over
halvparten av phishing-sidene bruker nå HTTPS-kryptering, slik at siden blir markert med en
“sikker” hengelås i nettleseren. Dessverre er det ofte tilstrekkelig at bare én person gir fra seg
brukernavn og passord før angriperne kan få fotfeste på innsiden av bedriftens nettverk.
• I mai delte Google informasjon som viser hvor effektivt to-faktorinnlogging hindrer phishingangrep. Å måtte skrive inn en kode fra en SMS-melding blokkerte for eksempel 100 prosent av
automatiserte angrep, 96 prosent av masseutsendte angrep og 76 prosent av målrettede angrep.
En fysisk USB-nøkkel for å verifisere innloggingen er det aller sikreste. Ingen av Googles ansatte
har blitt utsatt for vellykkede phishing-angrep etter at en slik løsning ble innført tidlig i 2017.
Fysiske sikkerhetsnøkler eller biometri som en tilleggsfaktor vil bli langt mer vanlig i årene
som kommer for å motstå phishing-angrep.
• I første kvartal 2019 ble det meldt om alvorlige svakheter i både samhandlingssystemet
Confluence og applikasjonsserveren Oracle WebLogic. Systemene benyttes i stor grad av
bedrifter og er ofte eksponert mot Internett. Selv om svakhetene ble raskt utbedret, var det
mange bedrifter som slurvet med patchingen, og ble dermed raskt utsatt for innbrudd i
systemene sine. Titusener av bedrifter ble kompromittert, gjerne av ransomware/løsepengevirus
eller programvare for å utvinne kryptovaluta. I noen bedrifter ble kompromitterte servere brukt
av avanserte angripere til å ta seg videre inn i bedriftens nettverk.

• Verdien av virtuelle valutaer som Bitcoin hadde en kraftig nedgang gjennom 2018. I 2019 har
imidlertid verdien på kryptovaluta økt med 130 prosent. Dersom prisene holder seg høye, vil
dette føre til at det blir enda mer lønnsomt å utvinne kryptovaluta på og ved hjelp av infiserte
PC-er og servere. Ved utvinning av kryptovaluta er det svært lite penger å tjene per infiserte
enhet, så angriperne vil prøve å infisere store mengder utstyr for å øke inntjeningen.
• Midt i april offentliggjorde Microsoft patcher for en svakhet kalt «BlueKeep». Svakheten denne
utnytter ligger i tjenesten for fjerninnlogging i Windows. En kartlegging utført av en sikkerhets-	
forsker viser at over en million PC-er tilkoblet Internett var sårbare i slutten av mai. Denne
svakheten kan utnyttes av malware til å spre seg videre automatisk slik som WannaCry-ormen
for to år siden. Denne svakheten blir av mange regnet som en tikkende bombe.
• Gjennom 2018 ble såkalte «SIM-swap-angrep» mer utbredt. Denne typen angrep retter seg
mot personer med tilgang til viktig informasjon eller store verdier, gjerne kryptovaluta. Angriperne
kontakter typisk kundeservice til mobiltilbyderen til offeret. Her får de overbevist kundeservice
om at de har mistet mobilen og må flytte abonnementet over på et nytt SIM-kort som de
kontrollerer. Ved hjelp av engangskoder via SMS blir så kontrollen over e-postkontoen til offeret
overtatt. Deretter kan angriperne bryte seg videre inn i kontoer med penger eller kryptovaluta.
Bare i California har 50 ofre blitt frastjålet verdier for over 35 millioner dollar. Telenor Norge har
strammet inn på rutinene hos kundeservice for å hindre denne typen angrep.
• Flere selskap blir utsatt for målrettede ransomware-angrep. Trusselaktøren får først fotfeste i
bedriften ved å benytte seg av phishing-angrep, eller ved å ta kontroll over en server som tilbyr
tjenester til Internett. Via denne kan de komme seg videre inn i nettet og ta kontroll over 		
katalogtjenesten Active Directory i Microsoft Windows. Herfra kan trusselaktøren kopiere ut og
kjøre utpressingsvirus på alle firmaets PC-er og servere samtidig, det vil si at PC-er og servere ikke
er tilgjengelig for de ansatte eller virksomheten, noe som kan bli virksomhetskritisk.

• For to år siden ble millioner av PC-er rammet av dataormen «WannaCry». Denne spredte
seg ved hjelp av programkode stjålet fra amerikanske NSA (National Security Agency) kalt
«EternalBlue». Fortsatt er det store mengder PCer som ikke er oppdatert mot EternalBlue. 		
Eksempelvis ble byen Baltimore i USA, i starten av mai, rammet av løsepengevirus som
benyttet denne svakheten. Store deler av administrasjonen stod stille i flere uker etter
hendelsen.
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Sosial manipulasjon og svindel
For å lykkes med telekomsvindel er sosial manipulering,
eller «social engineering», en vanlig handlemåte.
Det hjelper lite med tekniske sikkerhetsløsninger om
menneskene bak systemene blir forledet til å overstyre
teknologien.
Svindlere bruker flere metoder for å nå sine mål, de van
ligste er phishing, «baiting», «elicitation», «pretexting»,
«tailgating», «malvertising» samt e-post fra en betrodd
person. Ofte brukes disse metodene sammen med
for eksempel ransomware eller kompromittering av
e-postkontoer. Dette er relativt enkle metoder, men de
kan få alvorlige konsekvenser for både virksomheter og
privatpersoner.

I forbindelse med telekomsvindel blir ofte mer sofistikerte
metoder benyttet. Vi har blant annet registrert tilfeller der
svindlere, med overbevisende hensikter, har kontaktet
Telenor Norge via telefon eller chat hvor hensikten har
vært å få oss til å gjøre endringer i interne systemer for
å muliggjøre svindel. Et eksempel på telekomsvindel
er International Revenue Share Fraud (IRSF-svindel).
Dette er å regne som den mest alvorlige formen for
telekomsvindel mot Telenor Norge og andre norske
og utenlandske telekomoperatører, og Europol ser en
økende trend innen denne type kriminalitet. Målet med
IRSF-svindel er å oppnå et økonomisk utbytte ved å styre
anropstrafikken til høytakstnumre i utlandet, for eksempel
kostbare teletorgtjenester.

Baiting
En slags trojansk hest som bruker fysisk media og offerets nysgjerrighet. Angriperen etterlater
seg en minnepinne eller annet lagringsmedium som inneholder malware på et sted hvor folk
finner det.
Elicitation
Å få tak i viktig informasjon på en indirekte måte, uten å spørre direkte om det.
Pretexting
En metode for sosial manipulering der offeret blir lurt ved hjelp av en falsk unnskyldning eller
historie. Brukes for å hente ut informasjon eller for å få offeret til å utføre en handling.

Roamingsvindel
Den mest utbredte formen for roamingsvindel er at
fakturabaserte abonnement blir etablert på fiktive
selskaper eller under falske identiteter. Svindlerne
klarer ved hjelp av sosial manipulasjon å overbevise
telekomoperatøren om at det fiktive selskapet er reelt,
og at behovet for abonnementene er tilstede. Etter å
ha mottatt SIM-kortene, smugles disse ut av Norge,
deretter starter svindlerne å roame med abonnemen
tene til høytakstnumre, gjerne i andre land enn der det
roames i fra.

Tailgaiting
En person følger etter en annen person inn i en bygning eller område vedkommende ikke skal
ha adgang til.

Svindleren oppnår et økonomisk utbytte ved at det er
de selv som eier teletorgtjenesten. Telekomoperatøren
ender da opp med å betale for roamingtrafikken etter
som personene bak det fiktive selskapet ikke eksisterer
eller har forsvunnet med gevinsten. At det benyttes
fiktive selskaper og identiteter vanskeliggjør anmeldelse
og politiets arbeid.

Malwaretising
Annonser på en nettside som forsøker å installere malware/skadevare på en mobil eller PC. Dette
kan gjøres både ved å utnytte svaketer i mobilen/PC-en eller ved å forsøke og lure brukeren til å
installere malwaren manuelt.

Det finnes også eksempler der svindlere har kapret
eller overtatt SIM-kort og abonnement, for deretter å
utnytte abonnementet til roamingsvindel. Denne meto
den er foreløpig mindre vanlig i Norge.
PBX-hacking
PBX-hacking (Private Branch eXchange system) skjer
ved at svindlere hacker hussentralene til virksomheter.
Svindlerne skanner etter sårbare hussentraler via
Internett. Slike sårbarheter kan være feilkonfigurerte
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brannmurer, uendrede standardpassord eller mang
lende vedlikehold av nettverket. Deretter kan svindlerne
effektivt generere anrop eller viderekoble anrop til
høytakstnumre i utlandet. Her er det som regel eieren
av hussentralen som må ta det økonomiske tapet.
CxO-svindel
CxO-svindel er en av de mest alvorlige formene for
svindel norske bedrifter kan utsettes for, og skjer ved at
svindlere via e-post, SMS eller andre kommunikasjons
kanaler utgir seg for å være en sentral leder i bedriften.
Som regel er e-postadressen eller telefonnummeret til
avsender forfalsket («spoofet»), slik at det blir vanske
lig for mottakeren å avsløre at henvendelsen er falsk.
Hensikten med e-posten eller SMS-en er å få mottake
ren til å utføre en eller flere betalinger. Mottakeren er
ikke tilfeldig valgt, og er ofte en ansatt med betalings
autorisasjon, for eksempel en regnskapssjef. I de mest
omfattende angrepene, har svindlerne drevet innhen
ting av informasjon om bedriften og dens ansatte i lang
tid før de slår målrettet til. Bakmennene er organiserte
kriminelle og har store ressurser til å drive denne form
for etterretning. De kriminelle har både vilje, evne
og kapasitet til å gjennomføre et presist og plan
lagt angrep. Ettersom det har blitt mer kunnskap om
CxO-svindel blant norske myndigheter og bedrifter, har
svindlerne tilpasset seg og gjort angrepene mer sofisti
kerte og avanserte for å lykkes. Vi forventer flere forsøk
på CxO-svindel mot oss og andre norske virksomheter i
månedene som kommer.
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Spoofing
Om du har besvart en samtale der den som ringer
benytter et telefonnummer som opplagt ikke tilhører
vedkommende, kan du ha blitt utsatt for nummerfor
falskning, også kjent som «spoofing». Svindlerne har
gjerne ett av to formål med spoofingen; fiske personlige
opplysninger om deg eller å få tilgang til PC-en din for
å installere ondsinnet programvare, dette er også kjent
som «Microsoft-svindel». Den som ringer forteller deg
at du har feil på din datamaskin. Deretter ber innrin
geren deg om å utføre diverse handlinger på PC-en for
at de skal kunne «rette feilen». Disse handlingene vil
gi svindlerne tilgang på datamaskinen din. Årsaken til
at det benyttes norske nummer til å ringe med, er at
det øker sjansen for at folk svarer på anropet. Man
ge er blitt skeptiske til å svare på anrop fra ukjente,
utenlandske nummer og på anrop med skjult nummer.
Om en ringer tilbake, vil en komme frem til den som i
realiteten eier telefonnummeret. Eieren av nummeret
er sannsynligvis helt uvitende om at telefonnummeret
er misbrukt. Antall henvendelser relatert til spoofing
har økt det siste året.
Vi ser ofte at svindlerne misbruker numre innenfor
samme nummerserie i en viss periode. Deretter går de
videre og misbruker nye nummerserier. Vi ser også en
tendens til at hvert spoofede nummer brukes færre
ganger enn før, altså at de bytter nummer oftere, noe
som gjør deteksjonen vanskeligere for operatørene.
Det finnes i dag ingen vanntett løsning for å hindre
spoofing. Hver enkelt sak blir analysert for å under
søke omfanget. Telenor Norge har et anropsfilter der
nummeret til kunden kan sperres fra utlandet. Flere
titalls tusen anrop stoppes hver uke av dette filteret.
Sperringen innebærer at en ikke kan ringe fra utlandet
til Norge med det aktuelle nummeret. Det betyr at
heller ikke kunden kan ringe til Norge om vedkommende
skulle befinne seg i utlandet. Dette tiltaket er ikke en
fullgod løsning, da en del av anropene fra utlandet
likevel kan komme gjennom via andre operatører.
Likevel opplever majoriteten at problemet forsvinner.
Telenor Norge arbeider proaktivt for å løse problemet
med spoofing, men det gjenstår fortsatt en del analyse
arbeid før eventuelle tiltak kan settes i drift.
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SMS spoofing
Avsendernummer på SMS kan også manipuleres.
Primært dreier dette seg om SMS som er sendt via
kortnummer (5-sifrede nummer) med mulighet til å
sette valgfri alfanumerisk avsender. De fleste tilfellene
av SMS-svindel det siste året har vært saker der
avsender har utgitt seg for å være kjente bedrifter som
for eksempel FINN.no eller Facebook, men vi har også
sett tilfeller der det er valgt et vanlig norsk mobilnummer
som avsender. SMS-ene inneholder ofte en link som
tar kundene til en nettside der man blir bedt om å
oppgi personalia, eller for eksempel en tekst der en blir
bedt om å betale en faktura som har forfalt. Normalt
oppdages disse sakene på bakgrunn av kundeklager
og blir deretter blokkert individuelt. Telenor Norge har
et spamfilter i mobilnettet som stopper en stor del av
denne type svindelforsøk før de når fram til våre kunder.
Wangiri – «One ring and cut»
Svindelen utføres ved at svindlerne genererer flere tusen
automatiserte korte oppringinger fra utlandet til et
stort antall telefonnumre. Hensikten til svindlerne er å
få mottakeren av det ubesvarte anropet til å ringe tilbake.
Dersom du gjør dette blir anropet som regel besvart
ved at det blir spilt av en lyd eller et ventesignal. Slike
anrop kan fort bli kostbare på samme måte som å ringe
til teletorgnumre. Svindleren oppnår et økonomisk
utbytte ved at det er de selv som eier nummeret du
ringer tilbake til, og dermed mottar en pengesum for
hvert anrop de mottar. Telenor Norge arbeider kontinu
erlig med å sperre numre knyttet til Wangiri-svindelen.
Antall registrerte saker tilknyttet Wangiri-svindel har
gått noe ned det siste året. Årsaken til nedgangen er
ikke verifisert, men vårt proaktive arbeid med å sperre
mange nummerserier fra kjente svindeldestinasjoner
er trolig en viktig årsak.

Telenor Norge erfarer at syv-ti
prosent ringer tilbake i forbindelse
med tapte Wangiri-anrop, noe
som gjør svindelmetoden lukrativ
og innbringende for svindlerne.
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«Et angrep på Norge?»

Onsdag 1000
DNB-kunder belastes
dobbelt på alle Visa- og
Mastercard-transaksjoner

Mandag 0700
Kaptein på Widerøemaskin
rapporterer etter landing i Hammerfest
at GPS viste avvik/upålitelig
informasjon under innflygning
Tirsdag 0500
Tungindustribedrift rammes
av ransomware - produksjon
må styres manuelt - langvarig
konsekvens

Torsdag 0200
25 meter høy mast med
antenner for basestasjoner fra
Telenor Norge, Telia, ICE og
Nødnett faller i bakken i Lofoten

Fredag 1430
Utfall av AMK-sentraler i
Trøndelag og Finnmark
– ingen flåtestyring
Fredag 1900
113 utilgjengelig i Buskerud,
Telemark og Agder - blir utsatt
for ringejamming. Nødnett har
redusert kapasitet samtidig
Søndag 0400
Problemer med
GPS-posisjonering
i Oslo og Akershus
Søndag 0600
Nettbanktjenester
hos Eika, SB1 og Nordea
slutter å virke
Mandag 2330
Mobiltelefonbrukere sør for Bergen
mister kontakt med nettet, media
kaller det «jamming», rapporter
om GPS-jamming samtidig
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Tirsdag 0430
Brann på Telenor Norges anlegg på Tyholt
– små skader, det er begått innbrudd

Fredag 1935
Avinor mister kommunikasjon med Eurocontrol,
luftfart i og til og fra Norge stanses
Lørdag 1915
Droner observert visuelt flere steder
i innflyging til begge rullebaner ved
OSL, lammer hele flytrafikken

Mandag 0800
Media melder om at en person har
omkommet på Gjøvik, sannsynlig på
grunn av forgiftet drikkevann

Tirsdag 0715
Strømstyring ved helikopterbase på Lørenskog
feiler. Åpning av hangar, tralle til helikopter og
drivstoffpåylling må gjøres manuelt – redusert
tilgjengelighet på ambulansehelikoptre

Torsdag 0600
Ruter sine sanntidssystemer nede.
Problemer med signalanlegg for tog
– problemer med å få ansatte på jobb

Fredag 1430
Eksplosjon i hydrogentank på Hvam
i Skedsmo. Store materielle skader
og to til legevakt

Lørdag 2050
Norge er ekomdødt i
Oslo (innenfor Ring 3),
OSL, Bergen sentrum,
Fosen og i Øst-Finnmark

I dette fiktive, men ikke usannsynlige
scenario, går det nesten tre uker fra
første til siste hendelse. Når begynner
noen å vurdere hendelsene i sammen
heng som et mulig angrep på Norge
– og hvem gjør i så fall det? Den
nasjonale evnen til å bygge situasjons
forståelse og å utøve helhetlig
håndtering er fragmentert.
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Vi må stå løpet ut

Scenariet beskriver hendelser i mange sektorer: kraft,
telekommunikasjon, tungindustri, luftfart, skipsfart,
nødetater, bank, buss og tog. I alle disse sektorene finnes
mange svært kompetente ledere, driftspersonell og
sikkerhetsfolk som kan «fikse greiene» i egen virksomhet
– men bare i eget hus og innen egen sektor.

tvers av sektorer sammen med konsekvensbeskrivelse
og beskrivelse av hvilke hypoteser det arbeides etter.
Situasjonsrommet må ledes av noen med fullmakt til
å ta tverssektorielle beslutninger. Det må være både
embetsbeslutningskraft og politisk beslutningskraft
på samme sted. Det må ikke være opp til sektorene å
overprøve dette. I situasjonsrommet må det være evne
til å ta beslutninger og gjøre prioriteringer for å hånd
tere hendelsen(e) med minst mulig konsekvens for
samfunnet og borgerne. Dette vil være en investering i
nasjonal beredskap og kunnskap på tvers av sektorer.

I 2015 etablerte Statsministerens kontor et fast
sekretariat for Regjeringens Sikkerhetsutvalg (RSU).
Sikkerhetsutvalget ledes av statsministeren og er
regjeringens organ for å diskutere og ta beslutninger
i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål.
I vårt scenario ville hendelsene aldri nådd RSU. De
hadde blitt håndtert i den enkelte virksomhet, kanskje
rapportert til direktorat og departement, kanskje politi
anmeldt, men neppe blitt sett i sammenheng.

Sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes,
peker tydelig på behovet for at vi må samarbeide mer
og på nye måter når han sier «Det betyr at den digitale
sikkerheten til norske private og offentlige virksomheter
i større grad enn noen gang tidligere er tett knyttet til
statssikkerheten. Samfunnssikkerheten og statssikker
heten smelter på denne måten sammen. Det innebærer
at vi må jobbe på en bredere front enn det vi har gjort
de siste årene.»

Hvert departement har ansvar for samfunnssikkerhet
og beredskap i egen sektor. Dette gjør det utfordrende
å oppnå felles forståelse av at vi utsettes for en
koordinert operasjon, siden ingen som kontinuerlig
oppdaterer situasjonsbildet, utleder konsekvenser eller
utvikler hypoteser. Hvilket departement eller direktorat
er det som skal trykke på den «store røde knappen»?
På hvilket grunnlag beslutter regjeringens ledelse å
iverksette nasjonale beredskapstiltak og når? Er det
RSU som skal gi anbefalingen – og i så fall – på hvilket
felles grunnlag og hvor raskt?

Når sjefen for NC3, avdelingsdirektør Olav Skard
Jørgensen, snakker om hvordan hans folk samarbeider
tett med blant annet cyberkrimsentrene i Sverige,
Finland, Danmark, Island, Storbritannia, Nederland,
Tyskland, Europol og Interpol, samt med spesialist
miljøer i blant annet Frankrike, Spania, Japan, New
Zealand, Canada, USA og Australia så viser det tydelig
hvor grenseløst «the fifth domain» er.

Scenariet beskriver en mulig operasjon der en stat bruker
politiske, økonomiske, militære og sivile virkemidler
for å oppnå noe overfor Norge uten å trigge at NATO
griper inn.

Vi må stå løpet ut
Ingen av hendelsene i vårt scenario er fiktive, selv om de
er forsterket og flyttet i tid og rom. Hendelsene kunne også
vært biter av en hybrid operasjon mot Norge – regissert av en
annen stat. Scenariet beskriver en mulig operasjon der en stat
bruker politiske, økonomiske, militære og sivile virkemidler; for
å oppnå noe overfor Norge uten å trigge at NATO griper inn.
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Grenseløst og hurtig
I fjorårets rapport sa vi: «Samhandling mellom norske
sikkerhetsmyndigheter, Forsvaret, Politiet og andre
naturlige samarbeidspartnere i sivil sektor er avgjørende
for å oppnå robust sikkerhet og beredskap i Norge. I hele
krisespekteret, fra normalsituasjon til en alvorlig hendelse
treffer samfunnskritiske funksjoner, er det avgjørende
at ressursene finner hverandre så raskt som mulig.»
Telenor Norge mener fortsatt at et «Situasjonsrom
Norge» er nødvendig. Med vårt digitaliserte samfunn og
den fremtiden som ligger foran oss, må statsministeren
til enhver tid kunne få et bilde av rikets tilstand på

Alle snakker om behov for å se helhet
I 2018 kom NATO til Norge; NATO-øvelsen Trident
Juncture 2018 brakte 50.000 soldater til Norge som
øvde noen uker i Sør-Norge. Hele Totalforsvaret var
aktivt for å få tropper inn, øvelsen gjennomført og få
alle hjem igjen. For Telenor Norge var Trident Juncture
en beredskapsoperasjon som varte i over et år. Gode
forberedelser, formalisert samarbeid med Cyber
forsvaret og andre sentrale aktører ga oss kontinuerlig
god situasjonsforståelse. Takket være etablerte gode
grensesnitt kunne feil forebygges og forhindres.
Formalisering av ansvar og grensesnitt er nødvendig
når vi skal sikre statssikkerhet og samfunnssikkerhet.
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utfordringer knyttet til digitalisering, privatisering
og globalisering av kritisk infrastruktur i kraft- og tele
kommunikasjonssektorene.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa på NATOs Cyber
Defence Pledge Conference i London i mai blant annet:
«NATO er ikke immun. Vi registrerer mistenkelige
hendelser mot NATOs cybersystemer hver dag. Og cybertrusler vil bli farligere med utviklingen av ny teknologi
slik som kunstig intelligens, maskinlæring og «deep
fakes» der mennesker manipuleres inn i «nyheter».
Disse teknologiene endrer fundamentalt krigens natur
like mye som den industrielle revolusjonen gjorde.
NATO tilpasser seg denne nye virkeligheten.
NATOs ledere har blitt enige om at et cyberangrep kan
utløse artikkel 5 i NATO-traktaten der et angrep mot en
alliert blir behandlet som et angrep mot alle. NATO har
utpekt cyberspace som et militært domene.»

UK Approach to Cyber Security
Regulatory/Oversight Level

Forskingsprosjektet avdekket at små nasjoner som
Norge og Finland sliter med kapasitetsbegrensninger
når det gjelder hendelseshåndtering. NUPI peker på tre
trender som utfordrer kritisk infrastruktur:
• Kritisk infrastruktur blir i økende grad digitalisert, og
sikkerheten til kritisk infrastruktur dreier seg stadig
mer om IKT-sikkerhet.
• De kritiske funksjonene befinner seg ofte i private
hender, men viktigheten de har for moderne stater gjør
at sikkerheten handler om mer enn økonomiske tap.
• Kritisk infrastruktur er i økende grad sammenkoblet
og globalisert: kraftledninger og kommunikasjons-	
nett spenner over landegrenser.

I rapporten «Comparing Cyber Security. Critical Infrastructure protection in Norway, the UK and Finland»
peker NUPI på samarbeid som nøkkelen. De har sett på

UK Government Cabinet Office

Ministry of Defence

Foreign and Commonwealth Office

Home Office

Cyber Security
Operations Centre

GCHQ

National Crime
Agency

National Cyber
Security Centre

M15

M16
Communications Electronics Security Department

NUPI illustrerer ulikheten i Finlands, Storbritannias og Norges tilnærming til håndtering av cyberhendelser slik:

Norwegian Cyber Security Approach
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På mange måter sammenfaller
dette med tenkemåten til norske
virksomheter som er beskrevet i
et funn i DSBs evalueringsrapport
etter «Øvelse OSLO» i 2006: «[..]
Aktørene er gjennomgående mer
fornøyd med egen organisasjon
enn andre [..]».

Det er stor forskjell på de tre modellene og sannsynligvis
er ingen av de riktig for Norge fremover, men vi har kanskje
noe å lære fra andre nasjoner. Rent illustrativt så kan
det se ut som vi i Norge bør forenkle og formalisere.
NSRs hybridundersøkelse setter fingeren på et fenomen;
flertallet tror andre er utsatt, men ikke de selv: «Virksom
heter som tror det er vanlig at virksomheter blir utsatt
for hybride trusler i Norge, anser det som lite sannsynlig
å selv bli utsatt. En høy prosentandel av respondentene,
60 prosent, mener det er vanlig at virksomheter blir
utsatt for hybride trusler. Samtidig oppgir 48 prosent
at de mener det er usannsynlig at sin egen virksomhet
blir utsatt for hybride trusler. Trenden ser vi på tvers av
sektorer, geografi og virksomhetenes størrelse.»
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På mange måter sammenfaller dette med tenkemåten
til norske virksomheter som er beskrevet i et funn i DSBs
evalueringsrapport etter «Øvelse OSLO» i 2006: «[..]
Aktørene er gjennomgående mer fornøyd med egen
organisasjon enn andre [..]».

at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom
Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret
fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. Dette krever
at næringslivet og myndighetene har en tett dialog og
deler informasjon.

Samhandling på tvers
Dette vitner om manglende trusselforståelse i virksom
heters risikostyring. Men det krever også en forankret
og felles situasjonsforståelse utover virksomhetene.
Hybride operasjoner krever proaktivitet og samhandling
på tvers av sektorer, departement og ansvarsområder.

Hybride trusler og trusselbildet vi befinner oss i tar
ikke hensyn til offentlige sektorinndelinger og ansvars
områder. Situasjonen vi står overfor nå krever derfor
proaktivitet, samhandling på tvers av sektorer, departe
menter og ansvarsområder, samt en forankret og felles
situasjonsforståelse.

Næringslivets Sikkerhetsråd sier i sin betraktning til
Hybridundersøkelsen: «Totalforsvarskonseptet går ut på

Erfaringsmessig fokuserer vanlig krisehåndtering mer
på det reaktive. Derfor bør privat-, sivil-, politi- og

militær sektor legge opp til mer gjensidig informasjons
flyt og øvelser knyttet til proaktivitet.
Vi står midt i den femte industrielle revolusjon og er
deltakere i et nasjonalt maraton på mange områder. Vi
trenger samhandling og evne til kommando og kontroll.
Med Totalforsvaret og en fortløpende tilgjengelig
situasjons- og konsekvensforståelse oppdager vi det
hybride angrepet mot Norge før det er for sent.
Det har begynt å skje noe, men når samfunnet digitaliseres
mer og mer må vi gjøre ting annerledes enn før. Vi må stille
oss spørsmålet om eksisterende samfunnsstrukturer er
robuste nok for fremtiden. Digitalisering skjer fortløpende.
Da må måten vi samhandler på justeres tilsvarende.
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