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Forord

Vi har alle et
ansvar, men alle
kan ikke være
sikkerhetssjef
I en krise og når man virkelig settes på prøve, handler alt om evnen til
å ta ansvar, og fatte beslutninger. Evnen til å overleve og håndtere
krisen, handler også mye om hvilke valg man har tatt i forkant.
Å forutsi hva som kan skje i fremtiden er ingen forunt.
Derfor er det avgjørende at ledere, politikere og andre
med avgjørende betydning for verdier er villige til å la
seg utfordre av risikoscenarioer som nærmest kan være
utenkelige, og ta valg basert på det. Valg som handler
om hvordan vi ønsker å ha det i fremtiden, og ikke kun
med kortsiktig gevinst for øye.
For Telenor Norge er risikostyring helt avgjørende for å
bygge motstandsdyktig infrastruktur, nett og tjenester.
Covid-19 har vist at vi var godt forberedt, og at vi evner å
levere robuste, stabile nett og tjenester, både for ansatte,
kunder og samfunnet, selv når samfunnet delvis stenges
ned. Pandemi er imidlertid bare ett eksempel på risiko
scenario. Det er mange andre realistiske scenarioer som
er enda mer komplekse å bygge motstandsdyktighet mot.
Det er derfor viktig å ikke tape av syne helheten, av alt
vi er avhengig av at skal virke, også når det utenkelige
skjer. Det som antas å ha liten sannsynlighet, men som
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kan få dramatiske konsekvenser. Hvor gode er vi da? Hva
har vi gjort i forkant og hvordan samarbeider vi med våre
leverandører for å håndtere situasjonen?
Vi lever i et samfunn hvor vi er avhengige av andre
nasjoner for å bygge det moderne Norge. Denne tema
tikken har vi valgt å belyse i årets rapport. Vi ønsker
å utdype hva vi mener skal til for å håndtere de lange
linjene. For leveranser til oss som virksomhet, fra en
underleverandør til en underleverandør til en viktig
leverandør av oss.

leveransekjeden. Jo lenger og mer fragmentert leveransekjeden er, desto lenger unna er kompetansen som vil
være i stand til å håndtere hendelser, og mulighet til å
påvirke håndteringen.
Vi pekte i Digital Sikkerhet 2018 blant annet på at det
kreves mer enn dugnadsinnsats. Det er kritisk når det går
galt at man har inngått formelle samarbeid med tydelige
ansvarsforhold. Men for Norge – for alt vi er og alt vi har
spredt over mange, komplekse og lange leveransekjeder
– kreves også dugnadsinnsats. Alle virksomheter må
forstå seg selv som del av samfunnsmaskineriet og ta
høyde for at de er både mål og vektor i langt større grad
enn deres forretningsmessige verdi nødvendigvis tydelig
tilsier, og prioritere sikkerhetstiltak; slik vi i Digital Sikkerhet 2019 omtalte som digital flokkimmunitet. Der pekte
vi også på et fiktivt, men ikke usannsynlig scenario der
det går nesten tre uker fra første til siste hendelse.

Vi vet at avanserte hybride operasjoner består av mange
angrepsmetoder og vi vet at digitale angrep kan ha like
lange verdikjeder, som våre egne. Hvordan skal vi som
virksomheter, samfunnet og på tvers av sektorer helhetlig
kunne forstå situasjonen vi står i og konsekvens av
beslutninger? Hvor godt forberedt er vi egentlig for noe
som kan ramme på tvers av sektorer og hele samfunnet?
I denne rapporten, som i tidligere utgaver av Digital
Sikkerhet, reiser vi fanen for at vi trenger en større grad
av tverssektoriell tilnærming til situasjonsforståelse og
hendelseshåndtering. Enten det gjelder pandemier eller
hybride hendelser. Dette bør utredes nærmere.
Verden er i utvikling, verden er global, da må vi hele
tiden ha øye for helheten. I det ligger også å videreutvikle vår evne og kompetanse til å prioritere og ta
beslutninger for å håndtere hendelser med minst mulig
konsekvens for samfunnet og borgerne.

En verdikjede er langt mer enn teknologi. Det er kunnskap,
kontrakter, vedlikeholdsavtaler, industriproduksjon, forsk
ning og utvikling, transport, mennesker. Og ikke minst tillit.
Fra et sikkerhetsperspektiv representerer leveransekjedene
angrepsflate. Enhver virksomhet eller person som bidrar
til en underleveranse, og ikke minst underleveransen i seg
selv, gir mulighet til å påvirke sikkerheten lengre opp i

Petter-Børre Furberg
Administrerende direktør
i Telenor Norge

Hanne Tangen Nilsen
Sikkerhetsdirektør
i Telenor Norge
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Om å se hele bildet
Den 12. mars stengte regjeringen landet vårt fordi vi var rammet av en
pandemi. SARS-CoV-2, et ukjent virus som gir alt fra milde symptom til
alvorlig sykdom og død, hadde spredd seg fra Kina til resten av verden.
Vi opplevde plutselig de mest inngripende tiltak siden andre verdenskrig.
I skrivende stund er de fleste land nedstengt og i praksis
utilgjengelige. Hele verden arbeider med å bekjempe
viruset. Mens vi er opptatt med det, pågår det
samtidig andre ting som i høyeste grad behøver
vår oppmerksomhet.
Kronikk av: Odin Johannessen, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd
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Om å se hele bildet

Da Russland annekterte Krim og Øst-Ukraina i 2014,
oppsto en ny sikkerhetspolitisk situasjon som ikke er
løst. Russland og våre allierte i NATO står fortsatt langt
fra hverandre i synet på interessesfærer og Europas
utvikling.
I Sør-Kina-havet bygger Kina øyer og byer på korallrev
og sandbanker, og utfordrer både regional og global
stabilitet og internasjonal rett.
Noen land, for eksempel Ungarn, benytter lovgivningen
til å bekjempe mer enn pandemien. Det er grunn til å
være bekymret for demokratiets kår.
Det digitale trusselbildet er krevende å håndtere. Daglig
ser vi sabotasje, etterretning og svindel rettet mot norske
myndigheter, virksomheter og borgere.
På toppen av dette merkes konsekvensene av en internasjonal olje- og finanskrise. En krise som får forsterket
effekt på grunn av tiltakene mot Korona-krisen. Når vi i
tillegg vet at klimautfordringene også må løses, og at
vi trolig er på overtid med viktige bidrag til bedre bære
kraftige løsninger, er det nok å ta tak i for noen og enhver.
Historien viser at lederskap er viktig når kriser inntreffer.
Hver tid har sin ledertype. I 1920-årene var det demokratiforkjemperne som dominerte. Disse ble avløst av
diktatorene på 30- og 40-tallet. Nå har 80-, 90- og
2000-tallets liberale demokratiforkjempere blitt avløst
av populistiske autokrater flere steder. Ledere som praktiserer en rå populistisk politikk. Ledere som setter jeg
foran vi, og som tiltror sin personlige autoritet mer enn
tillit og faktabasert kunnskap. Beslutningstakere som
utfordrer demokratiske spilleregler, og som lar sannheten fare for et godt poeng i sin kamp for øket makt og
global innflytelse.
Siden 1945 har økende sammenknytting gjennom
handel og internasjonalt samarbeid, fundert på rettsstatlige prinsipper ledet oss til der vi er i dag. I Norge er
vi globale, men likevel frie, trygge og rike på ressurser
til tross for at vi er små. Dette er ingen selvfølge. I en
verden hvor land, vann, demografi og naturressurser
er brikker i et spill, er det svært viktig at vi er orientert
om våre omgivelser. Våre rettigheter og våre interesser
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ivaretas best gjennom internasjonal enighet og sam
arbeid i internasjonale organisasjoner og nettverk. Det
har trygget våre interesser siden 1945.
I disse dager er utfordringene knyttet til klima og miljø
nødvendige å løse, hvilket forsterker behovet for sam
arbeid og teknologiutvikling. Vi må knytte teknologi
utviklingen til resten av verdens problemstillinger. Vi er, og
skal fortsatt være, ett av verdens mest digitaliserte land.
For å få det til må vi vite om langt mer enn digitalisering.
Vi må se hele bildet.
Den teknologiske utviklingen tar ikke pause, og vi er
avhengige av teknologisk utvikling om vi skal nå bærekraftsmålene. Vi må være med for å ikke bli frakjørt. Å
bli frakjørt teknologisk kan lede til økte forskjeller både
globalt og nasjonalt. Forskjeller som i sin tur fremmer
ytterligere spenning og uenighet mellom de som er med
og de som står utenfor.

Vi må være med for
å ikke bli frakjørt.

Vi har blitt mer spesialiserte. Enkle og arbeidsintensive
prosesser foretas i lavkostnadsland, mens vi fikser det
avanserte selv. Det har skapt lange og kompliserte
verdikjeder. Om noe inntreffer i Asia, får det konsekvenser
også for oss. Når verdensfabrikken for mye og mangt,
Kina, blir stengt på grunn av et virus, stopper produk
sjonen også opp i Europa og USA.

Gjennom våre valg viser vi hva
verdier betyr. Det vi velger å gå
forbi i dag, blir morgendagens
standard.
Skal vi sikre egen verdiskapning, må vi tilbake til helheten.
Vi må holde øye med mer enn det vi ser rett utenfor
egen fabrikk, og ha inngående kunnskap om alle ledd
i verdikjeden for å beskytte oss mot sårbarheter og
håndtere risiko.
Handel, samarbeid og samvirke er operative prosesser
som underbygger verdiskapning og stabilitet, nasjonalt,
regionalt og globalt. Operative prosesser som nå er under
press. I USA rapporterer flere om en kraftig reduksjon i
brutto nasjonalt produkt etter første kvartal. Den største

siden finanskrisen i 2008. Tilsvarende budskap kommer
fra de fleste hovedsteder. Alle er rammet av virus-nedstengningen og finanskrisen. Nasjonalistiske og populistiske prioriteringer, kombinert med svekket internasjonalt
lederskap, påvirker den globale evnen til samarbeid ut
av krisene. Fremtidsutsiktene er uforutsigbare. Vi er vitne
til at det bygges en ny global verdensorden der Midtens
rike er i midten, med sine verdier, prioriteter og forordninger. Det er kanskje på tide å bestemme seg om det er
slik vi ønsker det skal være.
Gjennom våre valg viser vi hva verdier betyr. Det vi
velger å gå forbi i dag, blir morgendagens standard.
Informasjonsteknologien har gitt, og vil gi oss, fantastiske
muligheter. Vi behøver teknologien i møte fremtidens
utfordringer. Samtidig åpner teknologien for uante
muligheter knyttet til sosial manipulering og kontroll.
I hendene på populistiske autokrater kan det lede oss
i helt andre retninger enn frihet og demokrati.

Skal vi møte utfordringene og verne om våre verdier,
må vi forstå helhetsbildet. Vi må være nysgjerrige,
modige og erfaringsbaserte. Det har tatt oss dit vi er i dag.
Nå er det vår vakt – og det er opp til oss om det blir en
god vakt.

«Næringslivets Sikkerhetsråd
er en medlemsorganisasjon som har som formål
å forebygge kriminalitet mot næringslivet.
Arbeidet gjøres gjennom formaliserte og aktive
nettverk bestående av offentlige sikkerhets
myndigheter og medlemmer fra næringslivet,
samt rådgivning, kurs og seminarer.»
Kilde: https://www.nsr-org.no/
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Samspill og
erfaringsdeling
er nøkkelen
Finansielle tjenester er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.
Norske myndigheter vurderer tilstanden i den finansielle infrastrukturen som robust. Koronakrisen har dokumentert at næringen evner
å håndtere plutselige sjokk som gjør at den måtte
driftes i stor grad fra andre steder enn normalt.
Men det er ingen grunn til å hvile, angrepene
mot oss kommer i en jevn strøm.
Kronikk av: Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge
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Cyberangrep og cybertrusler er vide begreper som favner
mange former for kriminalitet. Det kan være forsøk på å
slå ut kritiske funksjoner - ofte for å destabilisere et sam
funn, utpressing etter for eksempel å ha låst bedrifters
eller personer datasystemer, tyveri av kritiske data for
eksempel som et ledd i industrispionasje, trusler om ubehagelige konsekvenser om man ikke betaler utpressere,
hvitvasking og terrorfinansiering og identitetstyverier.
Ifølge Timothy Adams, lederen av finansnæringens
globale organisasjon, IIF, opplever verdens største banker
alvorlige cyberangrep hvert 6. sekund, hver time, hele
døgnet hele året.
Angrep på den finansielle infrastrukturen er med andre
ord høyst reelt, men heldigvis er det få som lykkes takket
være godt sikkerhetsarbeid og ulike forsvarstiltak.
Norsk finansiell infrastruktur er svært digitalisert. Vår
finansielle stabilitet avhenger derfor av at vi evner å
forsvare den digitale infrastrukturen. Finansnæringen
jobber hardt hver dag med å lage sikre og robuste
digitale tjenester, og med å forsvare dem mot angrep. Vi
opplever angrep jevnlig også i Norge, og vi må hele tiden
videreutvikle vår forsvarsevne.
Det er økt fokus på cyberrobusthet i hele den finansielle
kjeden – fra globale organ som sentralbankenes orga
nisasjon (BIS) og den internasjonale organisasjonen for
betalingsinfrastrukturer (CPMI), via Norges Bank og
Finanstilsynet og til Finans Norges virksomheter. Det
investeres svært mye i cybersikkerhet, både forebygging
og aktivt forsvar.

Det investeres svært mye i cybersikkerhet, både forebygging og
aktivt forsvar.
Elektronisk ID
Den viktigste forutsetningen for digitalisering i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt, er at vi i Norge
har en utbredt, sikker og brukervennlig elektronisk ID.
BankID har nå 4,2 millioner brukere. En sikker digital
identitet er også en forutsetning i arbeidet mot cybercrime. Når man er sikre på at den som tilkjennegir seg digitalt virkelig er den personen det digitale aliaset tilhører,
er det vanskelig å fremstå med falsk identitet. Alt godt
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sikkerhetsarbeid starter derfor med å forvalte ramme
verket for elektronisk ID med omhu. Og vi må være
eksplisitte på arbeidsdelingen. Det er det offentliges
ansvar å utstede en sikker identifikasjon til hvert enkelt
individ. Private aktører som BankID, kan deretter bruke
denne som grunnlag for å utstede sikre elektroniske ID-er.
Dessverre har et statlig ID-bevis som skal bekrefte den
enkeltes identitet, trukket ut i tid. Dette skal etter planen
være på plass i 2020, men bekymringen for at dette ikke
lar seg gjennomføre som følge av koronakrisen øker.

Myndighetene bør utrede plikter,
rettigheter og ansvar ved bruk og
utstedelse av elektronisk ID.
Det er også bekymringsfullt at det offentlige synes å
behandle elektronisk ID og signatur på en lite tilfredsstillende måte. I forslaget til nye finansavtalelov ønsker
man å regulere elektronisk ID i finansavtaler på en slik
måte at den enkeltes ansvarsfølelse overfor egen ID, og
bruk av denne, kan pulveriseres og at tilliten til elektroniske ID-er svekkes. Myndighetene bør utrede plikter,
rettigheter og ansvar ved bruk og utstedelse av elektronisk ID på generelt grunnlag før man implementerer
dette arbeidet i ulike anvendelsesområder i samfunnet.
Arbeidet i den enkelte finansinstitusjon
Den enkelte finansinstitusjon arbeider med digital sikker
het langs tre linjer, compliance, arbeid mot hvitvasking
og annen økonomisk kriminalitet og utvikling av robuste
egne digitale tjenester som tåler cyberangrep. Knapt noe
annet område innen finanssektoren har fått tilført mer
ressurser, både kapital og mennesker, de siste årene.
«Innebygget sikkerhet» har lenge stått på agendaen.
Man tenker sikkerhet allerede når tjenester er på idéstadiet
og før utvikling. Det fører til bedre og sikrere løsninger.
Norske finansinstitusjoner har investert store summer i å
utvikle automatiserte systemer for å avdekke forsøk på
hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet. Dette er
et område der man fremover kan utnytte algoritmer og
kunstig intelligens i stadig større grad. Samarbeid, det vil
konkret si deling av data mellom aktørene og myndigheter, kan bli nøkkelen for å være i forkant av trusselaktørene også fremover.

Biometri, stordataanalyser, algoritmer osv. vil også spille
en stadig viktigere rolle. BankID benytter for eksempel
ulike kjennetegn ved inntasting av passord for å kunne
stoppe forsøk på svindel der uvedkommende har fått
tilgang til kundens påloggingskriterier.

Finansnæringen er gitt tilliten til å
ivareta husholdningene og bedriftenes penger.
Nordic Financial CERT
For finansnæringen er det spesielt viktig å kunne forsvare
seg. Finansnæringen er gitt tilliten til å ivareta husholdningene og bedriftenes penger. Et vellykket dataangrep
kan utfordre den tilliten, derfor tar finansnæringen for
svaret mot cyberangrep på det aller største alvor.
Jo tidligere man får informasjon om et dataangrep, desto
bedre er man rustet til å forsvare seg. Norsk finans
næring har siden 2007 samarbeidet og delt informasjon
om dataangrep. I 2013 ble FinansCERT Norge etablert.
I 2017 slo finansnæringen i de andre nordiske landene seg
sammen med norske FinansCERT og dannet en slagkraftig
nordisk enhet, Nordic Financial CERT (NFCERT). Blir en
bank i Norden angrepet, vil umiddelbart alle få vite om
angrepet, hvilken type angrep det er og hvordan en kan
forsvare seg.
Nordic Financial CERT har fire hovedoppgaver:
•
Radar: Trusselovervåkning og informasjonsdeling
for å gi alle finansinstitusjonene et bilde av trusselbilde og utviklingen.
•
Brannkorps: Ekspertsupport gitt en hendelse for å
slå tilbake og drive eventuell skadekontroll.
•
Alarmsentral: Koordinere respons på angrep, inkludert
å bruke alle ressurser i nettverket.
•
Nettverk: formålet med deling og samarbeid i nettverk
er å slå tilbake og forebygge/hindre cyberangrep.
- Et informasjonsdelingsnettverk med alle medlem		 mene, med en delingsplattform som inkluderer
		 digitale verktøy og juridisk plattform for deling
- Eksterne nettverk - politi/Kripos NC3 og NSM
		 NCSC samt SRM-fellesskapet i Norge, og
		 internasjonal finansnæring

225 medlemmer fordelt på alle de 5 nordiske landene.
NFCERT er også med som en av partnerne i NSMs nye
NCSC – der også Telenor er med.
Samarbeid
Det hver enkelt aktør gjør for å bekjempe cyberkrimi
nalitet er viktig og kan i mange sammenhenger være
avgjørende. Men vi må, for å låne Jan P Syses ord: «henge
sammen eller bli hengt hver for oss». Evnen til samarbeid
og erfaringsdeling er avgjørende for at vi fremover skal
beskytte vår digitale infrastruktur, digitale verdikjeder
og vårt digitale liv. Norge er langt på vei digitalisert og
det foreligger allerede et godt digitalt samarbeid, for
eksempel gjennom det veletablerte «Digital samhandling
offentlig-privat» (DSOP).
Det handler om samarbeid mellom aktører i den enkelte
næring, på tvers av næringer, mellom offentlig og privat
sektor, sivilt-militært samarbeid og det handler om
samarbeid på internasjonalt nivå. Cyberkriminalitet har
utspring hos alt fra amatørmessige aktører, via profesjonelle aktører der cyberkriminalitet er forretningsmodellen
til angrep som har geopolitiske utspring og formålet kan
være å destabilisere land og demokratier.
Mange aktører i dette landskapet har minst like god
kompetanse og ressurser som oss, de har stor grad av
kreativitet og følger ikke noen regler.
Vårt eneste reelle forsvar mot dem er at vi står sammen!

«Finans Norge er finansnæringens
hovedorganisasjon. Vi representerer om lag
240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.
Vi fremmer finansnæringens standpunkter til
politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere
og beslutningstakere. Vårt mål er å være en
brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom
medlemmer og ulike interessegrupper.»
Kilde: https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/

Nordic Financial CERT har hovedkontor i Oslo, og har ca
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Trusselforståelse
Globalt peker utviklingen i retningen av en ny dynamikk både
i måten vi lever og jobber på, men også i pågående konflikter, nye
våpenkappløp og et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale
digitale infrastrukturen. Trusselbildet er komplekst, sammensatt
og mer i endring enn tidligere. Det krever mer av oss.
14
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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

Trusselforståelse

mål. Intensjonene bak kan være penger, makt, inn
henting av informasjon til senere operasjoner eller
sabotasjeforberedelser.

Arbeidet med etterretning og trusselforståelse i Telenor Norge
er forankret i ledelsens etterretningsbehov: Hva vil fremmede stater og kriminelle ønske å utføre som kan
skade Telenor Norge og dermed Norge, norske interesser eller våre kunder? Hvordan vil de forskjellige typer
aktører operere? Hvilke type virkemidler vil de benytte og når?
I Norge utgir Etterretningstjenesten (E) og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) gode og grundige ugraderte
vurderinger. Med bakgrunn i vårt etterretningsbehov legger vi disse til grunn for arbeidet og analyserer hva
myndighetenes vurderinger kan bety for oss som totalforsvarsaktør, våre kunder og samfunnet.
Vi benytter også rapporter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (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.

Ikke-militære virkemidler
kan i økende grad brukes som
et alternativ til militær makt i
forfølgelsen av de samme
målene.

Trusselvurderinger som låses ned i en skuff er ikke verdt noe. For oss er det derfor viktig å sørge for at organisasjonen
får presentert et til enhver tid oppdatert trusselbilde og forstår hva det betyr for deres del av virksomheten og deres
risikostyring. Forankring og kunnskapsdeling er essensielt for å kunne benytte trusselforståelsen til egen fordel.
I 10 år har Telenor Norge arbeidet med trusselforståelse som del av vår risikostyring.

Myndighetenes trusselvurderinger
Myndighetene i Norge gir vesentlig innsikt i forhold som
påvirker oss. I årets vurderinger fra myndighetene legger
vi spesielt merke til følgende:

De faktorene som i størst grad preger trusselbildet for
Norge og norske interesser er nært knyttet til Russland
og Kina. Etterretnings- og sikkerhetstjenestenes inngripen
i alle sider i disse samfunnene er omfattende.

«Trusselbildet Norge står overfor ved overgangen til
2020 er et resultat av strukturelle endringer som har
pågått over mange år. Dette er endringer som på den
ene siden har gitt militærmakten økt handlingsrom og
gjort den mer anvendelig som politisk instrument i fred,
krise og krig. På den andre siden har den teknologiske
utviklingen medført at ikke-militære virkemidler i økende
grad kan brukes som et alternativ til militær makt i
forfølgelsen av de samme målene. Økonomisk maktbruk,
desinformasjonskampanjer, overvåkingsaktivitet og nettverksoperasjoner er alle eksempler på disse endringene.

Utviklingen av kapasiteter og endringer i aktivitetsnivå vil
vedvare i årene framover. I Arktis vil vi se dette i form av
nye ubåter, overflatefartøy, fly og militære baser. I tillegg
må vi forvente utvikling og testing av nye, avanserte
våpensystem i våre nærområder. Dette fører også med
seg utfordringer som ikke er av militær art, knyttet både
til miljø og sikkerhet. Sommeren 2019 gikk 19 russiske
menneskeliv tapt i tilknytning til militær aktivitet nær
Norge. På den andre siden har bruk av jammesystemer
i flere år forstyrret sivil lufttrafikk.
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Samtidig som Russlands stormaktsambisjoner får
konsekvenser i våre nærområder, ser vi et Kina som er
mindre tilbakeholden med å vise styrke, og som i økende
grad vil legge premissene for internasjonal samhandling.
Nasjonalistisk selvhevdelse tar over for betoningen av
økonomisk pragmatisme som ledesnor for kinesisk
utenrikspolitikk.
Kina har, i likhet med Russland, interesse av å utfordre
den USA-dominerte verdensordenen.
«Den nye Silkeveien» er en betingelse for å få dette til.
To tredeler av europeiske NATO-land har sluttet seg
til Kinas Silkevei-strategi. Videre legger «Den digitale
Silkeveien» grunnlaget for en storstilt, global etter

retningskapasitet. Kontroll over 5G-nettverk, fiberkabler
og smartby-systemer gir muligheten til å samle inn
enorme datamengder.
Silkeveiprosjektene gjennomføres som regel av kinesiske virksomheter, som etter kinesisk lov er pålagt å
dele informasjon med myndighetene i Beijing. Kinesiske
teknologiselskaper etablerer nye tekniske standarder
og inntar en stadig mer dominerende posisjon innenfor
digitale tjenester.»
Kilde: Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2020.

17

Trusselforståelse

«Trusselbildet vil i stor grad være uendret fra 2019.
Utenlandske etterretningstjenester forventes i 2020
å rette sin spionasje mot politiske myndigheter, mot
naturressurser og næringsliv, mot forsvar og beredskap,
samt mot forskning og utvikling. Selv om russisk, kinesisk
og iransk etterretningsvirksomhet vurderes å ha størst
skadepotensial, kan også andre staters fordekte aktiviteter
påføre Norge, norske virksomheter og enkeltindivider skade.
Rekruttering eller plassering av spioner på innsiden av
norske virksomheter er en kjerneoppgave for utenlandske etterretningstjenester.
Det vurderes nå som like sannsynlig at en terrorhandling
vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister. Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet
seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig
resultert i ett terrorangrep.
Det lave omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge forventes å vedvare i 2020. Antall ekstreme
islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk
ned sammenliknet med toppåret 2017.
En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for
hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som
kommer. For enkelte myndighetspersoner vil denne
aktiviteten være så omfattende at det påvirker deres
deltakelse i samfunnsdebatten.»
Kilde: PST trusselvurdering 2020.

Plassering av spioner på innsiden
av norske virksomheter er en
kjerneoppgave for utenlandske
etterretningstjenester.
Telenor Norges vurdering
På bakgrunn av blant annet PSTs og Etterretningstjenestens 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, og sett i sammenheng
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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.
•
Statlige aktører, spesielt sikkerhets- og etterretningstjenester fra Russland og Kina driver avanserte
operasjoner i cyberspace i og mot Norge.
•
Avanserte aktørers ønske om å rekruttere innsideaktører er økende.
•
Vi vil fortsatt bli forsøkt utnyttet av fremmed
etterretning og utsatt for målrettet innhenting og
angrep.
•
Forsøk på fysisk og logisk innhenting av informasjon
som andre stater anser som vesentlige vil fortsette.
•
CxO-svindel har rammet, og fått økonomisk konsekvens for en rekke bedrifter. Denne formen for sosial
manipulering vil meget sannsynlig fortsette.
•
Fremmed etterretning vil forsøke å misbruke tjenester
hvis de finner det formålstjenlig.
•
Fremmed etterretning ønsker meget sannsynlig å
benytte statssponsede organisasjoner og organiserte 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 og enkelte av
våre kunder kan bli utsatt for aktører som benytter
løsepengevirus («ransomware»). Ransomware
som retter seg mot smarttelefoner vil mulig øke i
omfang.
•
Helt nye angrepsformer vil sannsynlig komme etter
hvert som IoT-utviklingen virkelig skyter fart og
kriminelle miljøer også på dette området kan «arve»
metoder fra statlige aktører.
•
Hacktivisme pågår, men fenomenet har blitt mye
mindre synlig.
•
Ekstreme grupperinger av alle politiske valører
er avhengig av kommunikasjon, men ikke en stor
trussel i cyberspace.

Trusselaktørene
Stater
Kontraktører
Organisert kriminalitet
Politisk motiverte “hactivister”
Enkeltkriminelle og svindlere
Det er flere typer trusselaktører som har interesser 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. Aktører på et lavere nivå kan
operere sammen med eller til støtte for aktører lenger opp.
Stater og kontraktører
Statlige aktører agerer for å understøtte egen stats politiske 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.
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, menneske
handel og terrorfinansiering. I dette segmentet har aktører tilgang til både verktøy og metoder som
tidligere bare har vært forbeholdt statlige aktører og kontraktører.
Hacktivisme
Dette er cyberkriminelle med en politisk intensjon som de siste årene har blitt mindre synlige i aktørbildet.
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.
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Fraud, smishing,
vishing, phising,
ransomware
Du har hørt ordene i nyhetene, lest dem i avisene;
fraud, smishing, vishing, phishing og ransomware,
men har du tenkt over hva det er, hva de betyr for
deg og de verdiene du skal beskytte? Her er noen
dykk ned i hva dette egentlig handler om.
20
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Fellesnevneren for disse svindelmetodene er at de alle
benytter seg av sosial manipulering som det viktigste
verktøyet for angriperen. Det betyr at svindlerne spiller
på våre grunnleggende følelser som fristelser, frykt, tillit
og opplevelsen av følt tidspress for å komme inn på oss,
og få oss til å handle irrasjonelt.
Hjernen din angripes
Det hjelper ikke hvor mange tekniske sikkerhetsløsninger
vi etablerer når mennesker kan overstyre disse. Det hjelper
ikke med brukernavn og passord, hvis du blir lurt til å gi
dette fra deg. Det viktigste er derfor å kjenne til sosial
manipulering som et verktøy som går igjen i de fleste
svindelmetoder. Sosial manipulering er en måte å bygge
tillit på, og overbevise deg om at det er i din interesse
å gjøre som angriperen sier. Det betyr at når du får en
henvendelse som krever handling fra din side – som å gå
inn på en bestemt nettside eller oppgi informasjon om
deg og dine digitale kontoer, er det viktigste ofte å ta et
steg tilbake og vurdere henvendelsen som mulig svindel.

Fraud, smishing, vishing, phising, ransomware

for at mottakeren klikker på en link i SMSen og oppgir
informasjon på nettsiden den fører til.
Når Telenor Norge oppdager svindelforsøk med SMS,
blokkerer vi avsenderen og stanser svindlerne. Vi kan
normalt ikke blokkere et nummer før vi vet at det brukes
til svindel, men når det gjelder SMS som brukes til
masseutsendelse har vi flere alternativer. Blant annet
kan vi begrense hvilke(t) kortnummer som skal ha lov
til å sende ut SMS med en gitt avsender, for eksempel
«Smittestopp». Dette er tiltak som vi har hatt stor suksess
med for en del større bedrifter i Norge som har vært
plaget med at svindlere har brukt deres merkenavn som
avsender for svindel-SMS.
Vi oppfordrer alle til å kontakte kundeservice hos sin
telekomleverandør når de mottar mistenkelige SMSer
eller telefonanrop.

Smishing
Smishing, eller «SMS-phishing» er SMS-meldinger som
har som formål å få mottakeren til å gi fra seg personlig
informasjon, gjerne i form av linker til nettsteder som
svindlerne har kontroll på. Avsender er ofte et navn eller
merkevare som mottaker kjenner og som dermed skal
vekke tillit hos mottaker.

Vishing
Vishing, eller «Voice phishing» er en annen variant der
formålet gjerne er det samme som ved smishing, altså
å hente ut personlig informasjon fra mottakeren. Der
smishing benytter seg av SMS, bruker vishing telefoni/tale
til å svindle offeret. Det finnes flere varianter av denne
svindeltypen, alt fra de helt enkle der svindlerne ringer
med skjult nummer og utgir seg fra å være en andre enn
de er, til de mer avanserte der man kombinerer spoofing
med deepfake audio hvor man fordreier stemmen for å
kunne etterligne en annen person. Jo flere elementer
som brukes i vishing-angrepet, jo vanskeligere er det for
mottakeren å avsløre svindelen.

Som i andre svindelscenarioer finnes det både enkle og
avanserte smishingangrep. Et vellykket svindelangrep
forutsetter at svindleren faktisk får noe igjen for innsatsen,
gjerne i form av kredittkortinformasjon eller annen
personsensitiv informasjon. Det er flere ting som kan
påvirke utfallet av et svindelforsøk, både tidspunktet for
meldingen, samt språket og innholdet i SMSen kan være
avgjørende for om mottakeren tenker at dette er en
bløff eller om de går på limpinnen og gir svindleren det
de vil ha. Eksempelvis vil en SMS under en pandemi med
spoofet avsender (manipulering av A-nummer slik at det
ser ut som samtalen kommer fra et annet nummer), for
eksempel «Helsenorge», «Smittestopp» eller «FHI» med
et godt språklig innhold innebære større sannsynlighet

Mange er kjent med såkalt «Microsoft-svindel, i begynnelsen ringte disse gjerne fra utenlandske numre for å
overbevise målene om at de hadde et problem med sin
PC som de kunne hjelpe til med. Angriperens intensjon
er enten å installere skadevare på PCen til offeret
eller få tak i kredittkortinformasjon eller annen sensitiv
informasjon. Etterhvert som folk ble mer skeptiske
til oppringninger fra ukjente, utenlandske nummer
begynte angriperne å spoofe norske mobilnummer slik
at sjansen for at folk skulle svare skulle øke. Denne
formen for vishing er kjent for mange og de fleste er
skeptiske så fort de hører innringeren på gebrokkent
engelsk si at du har et problem med PCen din som de
kan hjelpe deg med.

Trusler i det digitale rom dreier seg ofte om avansert
teknologi, men enda oftere er det snakk om gamle
metoder for å manipulere menneskets hjerne.
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Det viktigste er derfor å kjenne
til sosial manipulering som et
verktøy som går igjen i de fleste
svindelmetoder.
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Se så for deg at du mottar en samtale fra banken din,
fra et nummer du gjenkjenner, personen i andre enden
snakker godt norsk og høres kanskje til og med ut som
din kontaktperson i banken. Da er sjansen for at du tror
at samtalen faktisk kommer fra banken veldig stor, og du
vil ikke lenger være like skeptisk til å gi fra deg personlig
og sensitiv informasjon.
Det kan være vanskelig å oppdage de mest avanserte
vishingforsøkene. Som en hovedregel skal man derfor
alltid være forsiktig med å gi fra seg personlig informasjon,
både på nett, epost og over telefon. Banken vil aldri be
deg om å oppgi personlig PIN-kode eller Bank-ID-koder
og Microsoft vil aldri ringe deg for å fortelle deg at du har
et virus som de kan fikse, med mindre du har kontaktet
en av disse virksomhetene på forhånd og forventer en
telefon fra dem. Dersom du er usikker, legg på og ring
selv opp vedkommende som kontaktet deg.
Phishing
I tillegg til svindel ved hjelp av SMS og tale fortsettersvindel via epost – phishing. Formålet her er det samme
som de foregående eksemplene, altså uthenting av
informasjon, gjerne i form av en vedlagt link som tar
deg til en nettside som kontrolleres av angriperen.
Phisingangrep ved hjelp av epost kommer også i mer og
mindre avanserte varianter, avsender kan for eksempel
være ukjent eller avsenderadressen kan være forfalsket
slik at det ser ut som eposten kommer fra en kjent avsender,
språket i eposten kan være på godt norsk eller den kan
være full av språklige feil. Jo bedre phishingen er utformet,
jo mer avansert kan du gå ut fra at angriperen er.

Angripere på toppen av det
hele truer med at intern sensitiv
informasjon vil bli offentliggjort
hvis betalingen ikke blir gjennomført. Dette gjør at bedriften
kan være ille ute, selv om de
har en velfungerende backup.
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Det er noen forhåndsregler du kan ta for å beskytte deg
mot phishing via epost, det viktigste er at angriperen i
mindre grad kan spille på følelser og hastverk som krever
umiddelbar respons enn han kan via en telefonsamtale.
Dette gir deg bedre sjanse til å kontrollere eposten, og
du kan også lettere identifisere avsenderen av en epost
enn avsenderen av en SMS. Her er noen tips:
•
Sjekk avsenderadressen. I mange tilfeller er avsenderadressen forfalsket, sjekk også om adressen er
feilstavet hvis det ser ut som den kommer fra en
kjent avsender.
•
Hvis eposten inneholder en link, sjekk hvor denne
tar deg ved å holde musepekeren over linken, da
kommer nettadressen opp.

•
•

Unngå å klikke på linken, men kopier heller adressen
manuelt eller skriv adressen rett inn i nettleseren.
Send aldri personlig eller finansiell informasjon via
e-post.

Credential stuffing og passord-spraying
«Passordspraying» og «credential stuffing» er to
beslektede angrepsformer som stadig blir mer populære
blant trusselaktørene. Sammen med phishing, er det
kanskje disse angrepsmetodene som oftest gjør at
både privatbrukere og større firmaer blir kompromittert.
Passordspraying innebærer at de kriminelle først får
tilgang til en liste med brukere på en tjeneste, eller i
det minste en liste over potensielle brukere, typisk en
lang liste med epost-adresser. Deretter prøver de å
logge på med hvert enkelt brukernavn i listen, sammen
med et svært vanlig passord, for eksempel Qwerty eller
Password. Etter å ha prøvd alle disse kombinasjonene
prøver de alle brukerne med neste passord på listen.
Dersom angriperne har kjennskap til tjenestens passordpolicy, tilpasser de passordene de prøver til denne.
Dersom det er en større bedrift som angripes, behøver
angriperen bare at én enkelt ansatt har et svært vanlig
passord før bedriften blir kompromittert.
Credential stuffing går ut på å prøve å logge på en
tjeneste med et tidligere lekket brukernavn og passord. På Internett er det flere milliarder kombinasjoner
av brukernavn, gjerne epost-adresser, og passord
fra tusenvis av passordlekkasjer åpent tilgjengelig.
Angriperne får med dette datagrunnlaget kjennskap
til hvilke passord som har vært brukt sammen med
en spesifikk epost-adresse, og prøver andre tjenester
med det samme brukernavnet og passordet. Siden
over halvparten av brukerne gjenbruker passord, lykkes
ofte angriperne i å få tilgang til tjenesten. Dersom
angrepet er målrettet mot en bedrift kan en også se
etter mønstre i lekkede passord. Dersom en bruker har
benyttet passordet «PassordGoogle», kan passordet til
Netflix f.eks. være «PassordNetflix». Angriperne prøver
gjerne passord-kombinasjoner fra hundrevis av servere
samtidig, og i sakte tempo for ikke å vekke mistanke.
Både passordspraying og credential stuffing er svært
effektive angrepsmetoder og gjør ofte at angriper i løpet
av kort tid får en eller flere gyldige kontoer å logge inn
med.
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Det finnes imidlertid mottiltak og en tjenestetilbyder bør
implementere flere av disse:
•
Kreve at brukerne bruker en ekstra faktor for å
identifisere seg, altså 2-faktor autentisering. Dette
tiltaket er svært effektivt, men øker kompleksiteten
noe for brukeren, noe som kan avhjelpes ved å bare
spørre etter den andre faktoren dersom brukeren
logger inn fra en ukjent enhet for eksempel.
•
Sette krav til lengde/kompleksitet på passord.
•
Sjekke brukernes passord opp mot lister av lekkede
passord og ikke tillate at disse brukes. Bør gjøres
ved opprettelse av nytt passord, og ellers også
jevnlig.
•
Sjekke at brukeren ikke har flyttet seg unaturlig
langt unna forrige posisjon han var i ved pålogging.
•
Tvinge brukeren til å løse en captcha (Completely
Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart) for å prøve å sikre at brukeren er et
faktisk menneske og ikke et automatisert program.
•
Skru på rate-limiting for innlogging, altså begrense
hvor mange ganger samme bruker eller IP-adresse
kan forsøke å logge seg på i løpet en viss tid. Blacklisting av bruker/IP etter mange forsøk.
•
Bruke noe annet enn epost-adresse som bruker
navn, slik at ikke dette brukernavnet blir felles
mellom flere tjenester.
•
Varsle brukeren via epost når en ny enhet er benyttet til å logge seg på kontoen.
Ny løsepenge-taktikk: Dobbel utpressing
Ransomware som krypterer innholdet på harddisken
har vært med oss i over 15 år nå. I Norge kalles ofte
denne typen malware for løsepengevirus, selv om
dagens ransomware nesten aldri er selvspredende.
Trusselaktører som driver ransomware-operasjoner mot
bedrifter og statlige institusjoner er godt organiserte. De
holder seg godt oppdatert om nye svakheter og scanner
kontinuerlig Internett etter sårbare tjenere for å få seg et
brohode inn i målvirksomhetene. Når en sårbar tjeneste
eksponert mot Internett blitt funnet, kan dette være en
enkel vei inn i virksomheten. En alternativ vei inn kan
være å lure til seg innloggingsdetaljer fra en ansatt ved
hjelp av phishing-eposter til et utvalg ansatte.
Når angriperne først har kommet seg på innsiden,
begynner de å spre sine digitale verktøy fra maskin til
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maskin, og fra sone til sone i nettverket. Dette gjøres så
langt mulig med vanlige administrasjonsverktøy i infrastrukturen til målbedriften for ikke å bli fanget opp av
anti-virus og andre overvåkingsløsninger. Denne delen
av operasjonen kan ta uker eller måneder, alt etter hvor
stort og godt sikret nettverket er. I det siste har denne
typen langsiktige operasjoner ikke bare vært forbeholdt
statlige aktører, også den mer avanserte delen av kriminelle miljøer har benyttet og benytter slike metoder for å
gå under radaren.
Målet er domenekontrollerne som er hjertet i de fleste
bedriftsnettverk. Herfra kan trusselaktøren fjerninstallere ransomware på alle servere og klient-PCer i hele
nettverket og sette i gang krypteringsprosessen på alle
maskinene samtidig for å lage mest mulig kaos.
De siste månedene ser vi at trusselaktørene også ser
etter servere i nettverket der det er konfidensiell, kompromitterende eller på andre måter sensitiv informasjon.
Etter hvert som informasjonen blir funnet blir den eksfiltrert, altså kopiert ut av nettet, til bakmennenes egne
servere via krypterte nettverksforbindelser.
Etter at bedriftens servere og klienter har blitt satt ut av
spill ved kryptering av alt innhold, sender angriperne et
krav om løsepenger, utbetaling er et krav for at de skal
gjøre klient-PCer og servere i nettverket tilgjengelig
igjen. I det siste har vi i tillegg sett at angripere på toppen
av det hele truer med at intern sensitiv informasjon vil bli
offentliggjort hvis betalingen ikke blir gjennomført. Dette
gjør at bedriften kan være ille ute, selv om de har en
velfungerende backup.
Trusselaktørene offentliggjør gjerne en oversikt over
hva de har stjålet med enkelte smakebiter for å sette
ekstra makt bak kravene. Aktøren bak ransomware-varianten Maze la ut en liste over åtte firmaer de angrep i
desember 2019 med følgende tekst: «Represented here
companies don’t wish to cooperate with us and trying
to hide our successful attack on their resources. Wait
for their databases and private papers here. Follow the
news!» Sammen med listen lå det eksempler på hva
slags informasjon de hadde stjålet fra bedriftene.
Maze-gjengen har også vist at de gjør alvor av truslene
ved å publisere 700MB stjålet informasjon fra firmaet
Allied Universal i California.

Daglig blokkeres det over 200.000 anrop,
altså omkring 73.000.000 anrop årlig. Dette
inkluderer både wangiri-anrop og spoofede
samtaler fra utlandet.
Telenor Norge håndterer tjenestenektangrep
(DDoS) daglig. Hver måned er tallet mellom
100 og 200 tilfeller.
Innbruddsforsøk som er målrettede skjer mange
ganger i døgnet, hver måned håndterer Telenor
Norge nesten 300 slike hendelser som ville fått
alvorlige konsekvenser for våre kunder eller oss
om de ikke var blitt håndtert.

Ransomware-angrep ble tidligere sett på som alvorlige
tjenestenektangrep. Nå innebærer de også ofte tap av
sensitiv informasjon om egen virksomhet og kunder. Selv
om offeret betaler angriperne, er det aldri noen garanti
for at det ikke blir framsatt nye trusler om offentliggjøring
av data på et senere tidspunkt.

Bildet viser hvordan angriperen som har benyttet Maze ransomware
truer sitt offer med å offentliggjøre stjålet informasjon.

Kostnader ved utpressingsangrep doblet seg også i
siste kvartal i 2019, ifølge forskere ved Coveware. Dette
skyldes at angripere sikter seg inn på større bedrifter og
konsern, og at nedetiden som følge av angrep har økt
betraktelig til i snitt 16 døgn. Gjennomsnittlig utbetaling
til angriperne har også økt til $84.116 per tilfelle.
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Vårt nasjonale nettverk er langt og komplekst. Når du streamer
siste nyhetssending fra NRK, blinker det intenst i en lysdiode i en
transportnettnode langt nede i de lavere lag av landsnettet, for
å transportere akkurat dine bits til deg. Faktisk er en mengde
nettverkskomponenter på ymse lag, kjernenettfunksjoner,
tjenesteplattformer og servere involvert, men det trenger du
ikke tenke på når du ser Dagsrevyen. Det bare virker.
28
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Litt slik har det blitt med leveransekjedene også. I en
globalisert og kostnadsoptimalisert verden blir rekkene
av underleveranser og underleverandører potensielt
svært lange og omfattende. Det er få, om noen, bedrifter
som gjør «alt» selv lengre – eller kunne gjort det om de
ønsket. Bak nærmest enhver leveranse finnes et stadig
mer fragmentert, komplekst, langstrakt og – dessverre
– stadig mindre transparent nett av del- og under
leveranser. Slik forblir det nok i overskuelig fremtid.

seg selv kan ikke en virksomhet gjøre noe med, men uten
innsikt i hvem og hvordan noen mest sannsynlig ønsker
å påvirke din virksomhet er det vanskelig å treffe riktige
risikoreduserende tiltak.

I «leveransekjeder» inkluderer vi både tjenester og
produkter. De omfatter både direkte leveranser, altså
direkte leverandører og innsatsfaktorer, og indirekte
leveranser, altså underleverandører og deres ytterligere
underleverandører og innsatsfaktorer. Underleverandører kan også opptre som «overleverandører». Det vil
si at de leverer på andres vegne, slik som support og
kundeservice. I forståelse og vurdering av egne leveranse
kjeder er det lett – og fristende – å verken favne den
fulle bredden, og den ofte betydelige dybden. Avgrensningen må relateres til det relevante trusselbildet, men
det er ikke lengre tilstrekkelig å kun se på førsteordens
leverandører; du velger ikke en leverandør, men snarere
en ofte omfattende portefølje av leverandører.

Forstå verdiene – for trusselaktøren
De fleste bedrifter har en idé om hva som er forretningsmessig viktigst, gjennom allerede å ha identifisert sin
«kjernevirksomhet», altså verdier vurdert som viktigst
fra et økonomisk perspektiv, eller strategiske vurderinger
av hvor virksomheten kan tilføre noe unikt. Dette gir
imidlertid ikke nødvendigvis rett fokus og forståelse av
hva som representerer de største «negative» verdiene,
som har verdi for trusselaktøren. Den forretningsmessige
identifikasjonen av kjernevirksomhet gir ofte et ufullstendig bilde av hvilke aktiviteter og leveranser som krever
oppmerksomhet for å minimere leveransekjederisiko.

Fra et sikkerhetsperspektiv representerer leveranse
kjedene angrepsflaten. Enhver virksomhet eller person
som bidrar til en underleveranse, og underleveransen i
seg selv, gir mulighet til å påvirke sikkerheten lengre opp
i leveransekjeden.
Denne angrepsflaten øker sannsynligheten for negative
operasjonelle hendelser, enten de oppstår som følge av
sårbarheter i kode og mangelfull håndtering av disse,
konfigurasjonsfeil, mangelfull herding, vellykket kompromittering av personell eller alminnelige uhell.
Jo lenger og mer fragmentert leveransekjeden er, desto
lenger unna er kompetansen som vil være i stand til å
håndtere hendelser, og mulighet til å påvirke håndteringen.

Og kulda setter inn
For å møte denne angrepsflaten på en hensiktsmessig
måte, må virksomheten først forstå eget trusselbilde;
og har man kunder, også forstå deres. Trusselaktørene i
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Du må vite hvilke verdier du og dine kunder besitter sett
fra relevante trusselaktørers perspektiv, og hvilken evne
og vilje relevante aktører har til å utøve sikkerhetstruende virksomhet mot disse verdiene.

Når sikkerhetsfolk refererer til å beskytte «kronjuveler»,
er det sett fra trusselaktørens perspektiv; hva som har
størst verdi for dem – som mål i seg selv eller som middel
for å nå sine mål. Det som gir den største verdiskapningen
er ikke nødvendigvis det – eller det eneste – som kan
påføre virksomheten store tap.
Det kan godt være at akkurat din virksomhet, eller at
dine «kronjuveler», ikke er prioriterte mål for en trussel
aktør. De avanserte trusselaktørene jakter først og
fremst på (mer) informasjon og tilganger som fører til at
de når, eller kommer nærmere å nå, sine egentlige mål.
Det er likevel helt nødvendig å forstå egne verdier, sett
fra trusselaktørens perspektiv, og så langt som mulig
forstå tilsvarende hos virksomhetens kunder. Selv om
en slik kartlegging aldri vil kunne bli perfekt, går det ikke
an å konkludere med at man ikke er et mål.
Vi pekte i Digital Sikkerhet 20181 på viktigheten av
formalisert samarbeid med leverenadører så vel som
viktige samarbeidspartnere.
1 Digital Sikkerhet 2018, s. 39: https://www.telenor.no/om/digital-sikkerhet/2018.jsp

Fra et sikkerhetsperspektiv
representerer leveransekjedene
angrepsflaten. Enhver virksomhet eller person som bidrar til
en underleveranse, og underleveransen i seg selv, gir mulighet
til å påvirke sikkerheten lengre
opp i leveransekjeden.
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Men for Norge – for alt vi er og alt vi har spredt over
mange, komplekse og lange leveransekjeder – kreves
også dugnadsinnsats. Alle virksomheter må forstå seg
selv som del av samfunnsmaskineriet og ta høyde for at
de er både mål og vektor i langt større grad enn påvisbare verdier nødvendigvis tydelig tilsier. Det egentlige
målet for angriperen kan være noen helt andre, og i så
henseende bør alle prioritere de viktigste sikkerhetstiltakene som underbygger forsvarbar IKT slik vi i 2019
omtalte som digital flokkimmunitet2.
Om alle gjør «sitt», kommer vi et stykke på vei, med
kunnskapsdeling om risiko i komplekse og lange leverandørkjeder kommer vi enda lenger.
Ramme for risikovurdering - forstå og plassere
ansvaret
Leveransekjederisiko er, ut fra konsekvenspotensialet,
et strategisk anliggende for virksomheten som krever
strategisk eierskap. Også valgene virksomheten må ta
i håndteringen av risikoen, har i mange tilfeller store
konsekvenser. Dette må sees i et strategisk perspektiv og
behandles på et strategisk beslutningsnivå. Ikke bare står
verdier på spill. Hvilke leverandører og underleverandører
virksomheten har valgt å eksponere seg for, og hvor god
håndtering av leveransekjederisiko som er utvist, kan bli
avgjørende for hvilke fremtidige kunder virksomheten
selv vil bli vurdert som relevant leverandør til. De kunder
virksomheten på lengre sikt ønsker å være relevant for,
og valgbar av, er definitivt et strategisk anliggende.
Tidsperspektivet for risikovurderingen må sees i sammenheng med hvor langvarig nytte virksomhetens verdier vil
ha for relevante trusselaktører, men også – og kanskje
viktigere – hvor langvarige konsekvenser et angrep
gjennom leveransekjeden kan påføre virksomheten,
dens kunder og samfunnet rundt. Trusselaktørene er
vedvarende tilstede, og utviser i stor grad evne og vilje til
å agere over tid.

Rett risikovurdering er derfor
en helt nødvendig forutsetning
for kravstilling, forhandling av
avtale og leverandørvalg.
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Mange virksomheter har ikke egen kompetanse til denne
type vurderinger, da må man finne dette utenfor eget hus.

2 Digital Sikkerhet 2019, s. 22: https://www.telenor.no/binaries/Digital%20
Sikkerhet%202019_tcm94-376184.pdf

Så sier vesle musemor til
ungeflokken sin
Den potensielle verktøykassen for risikoreduksjon i
leverandørgrensesnitt og leveransekjeder er omfattende.
Verktøykassen kan omfatte alt fra kravstilling, kontroll,
virkemidler i leverandørrelasjonen og i virksomheten selv,
og også eksternt baserte virkemidler som kan ha
relevans.
Krav
For å kunne identifisere relevante og gode krav til en
leverandør, kreves både sikkerhetsfaglig kompetanse
og – ikke minst – domenekompetanse i forhold til leverandørens virksomhet og leveransen man mottar. Dette
er knappe ressurser, men utilstrekkelig kompetanse i
kravstiller-rollen er en vanlig årsak til mangelfulle krav.
Bruk av referanser kan forenkle og lette kravstillingen
noe, og bidra til å gjøre kravene mer akseptable for
begge parter. Både lover og regler, anerkjente ramme
verk og standarder, bransjenormer, veiledninger og
sertifiseringsordninger kan være relevante referanser.
Dette kan også gi «automatisk» vedlikehold av kravene
ved at kildene utvikles og fornyes over tid; i takt med
teknologi og det generelle trusselbildet. Det er likevel
behov for kompetent kravstilling for å unngå uforholdsmessige eller irrelevante eksterne kravsett eller sertifiseringer, som kan virke negativt inn på både relasjonen,
kostnadsnivået og den oppnådde risikoreduksjonen.
Krav koster. Noen krav kan koste mye. Rett risikovurdering er derfor en helt nødvendig forutsetning for
kravstilling, forhandling av avtale og leverandørvalg.
Kostnadene virksomheten velger å ta, må samsvare
med gevinsten (risikoreduksjonen). Uten god risikoforståelse er den balansen vanskelig å treffe, og valgene
vanskelige å ta.
Avtalefestede krav stilles gjerne på relativt høyt eller
prinsipielt nivå. For å forstå hvilken risikoreduksjon
kravene faktisk vil gi, og ikke minst for å realisere denne
gevinsten, vil det, spesielt i større avtaler, være viktig
å avklare hvordan de mest sentrale kravene vil bli
innfridd. Dette bør avklares før endelig leverandørvalg
og avtaleinngåelse.
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Videre i leveransekjeden
Krav i direkte kommersielle relasjoner er viktig, men
åpenbart ikke nok. Det er vår erfaring at sikkerhetsmessig
kvalitet og forbedring må være drevet av etterspørsel fra
kjøpers side, og en viss vilje til å betale for sikkerhet og
risikoreduksjon. Et krav om at leverandøren må pålegge
sikkerhetskravene videre til sine underleverandører er ett
virkemiddel for å gi sikkerhetskrav en etterspørselsdrevet
effekt videre nedover i leveransekjedene. Generelt er det
også viktig å stille krav om kontroll av mottatte leveranser.
Mange virksomheter undersøker forhold knyttet til
potensielle leverandører, men få stiller krav om transparens for hvem underleverandørene er. Evnen til å
dokumentere dette effektivt vil ofte avhenge av løpende
vedlikehold i gode styrings- og rapporteringssystemer
hos leverandøren.
Skjev maktbalanse i leverandørrelasjoner
Alle virksomheter vil fra tid til annen ha behov for å gå
inn i leverandørrelasjoner der maktbalansen er alt annet
enn jevn. Et møte mellom store multinasjonale tjenesteleverandører og en gjennomsnittlig norsk småbedrift vil
ofte gi sistnevnte lite rom for å stille særskilte krav. Det
blir desto viktigere å sette seg grundig inn i betingelsene
som tilbys, velge leverandør på grunnlag av identifisert
risiko, påse at man selv bruker leveransen riktig og i tråd
med sikkerhetsveiledning fra leverandøren, og føre en
rimelig grad av kontroll med leveransens sikkerhets
messige kvalitet. Det siste kan fremstå ressurskrevende,
men mange store leverandører der betingelsene i
utgangspunktet er udiskutable, vil likevel – om ikke
annet så ut fra kommersielle motiver – tilby sine kunder
dokumentasjon på uavhengig kontroll av sikkerhetsmessig kvalitet i sine leveranser.
I mangel av mulighet til å stille krav, må virksomheten
helt enkelt vurdere – gitt betingelsene – om dette er
rett leverandør. Misnøye med betingelsene eller den
sikkerhetsmessige kvaliteten, må kommuniseres ved å
velge eller skifte til alternativ leverandør; altså utøve
markedsmakt.
I møte med en sterkt ønsket, og sterkt posisjonert,
leverandør som ikke vil godta virksomhetens krav, er det
viktig å ikke pådra seg ukjent risiko ved å resignere uten
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realitetsvurdering. Avviket mellom virksomhetens krav
og leverandørens tilbudte betingelser bør systematisk
identifiseres og brukes i vurdering av leveranse-, leverandør- og leveransekjede-risiko. Først når denne risikoen
er vurdert og kjent, kan virksomheten ta en informert
beslutning om leverandøren utgjør en uakseptabel risiko
og hvordan risikoene kan håndteres dersom en avtale
likevel inngås.
Kontroll
Mange forbinder «kontroll» med noe etterskuddsvis.
Men det er god grunn til kontroll av leverandører både
før og etter kontraktsinngåelse, og definitivt før sikker
hetshendelsen er et faktum. Avhengig av risikoen
leverandøren og leveransen er vurdert å representere,
og hvor avgjørende kravene er for at risikoen skal bli
akseptabel, kan kontroll ved selskapsgjennomgang
(«due diligence») allerede før avtaleinngåelse være
hensiktsmessig.
Hovedvekten vil for de fleste likevel ligge på løpende og/
eller periodisk kontrollaktiviteter innenfor rammen av en
pågående leverandørrelasjon. Den kan utøves på flere
måter og i varierende grad; for eksempel ved:
•
kontroll av selve leveransen
Her inngår alle former for sikkerhetsrelevant
kvalitetstesting, inkludert offensiv sikkerhetstesting.
•
inspeksjon og revisjon
Dette er ressurskrevende aktiviteter som vil måtte
prioriteres inn mot leverandører og leveranser som
representerer den aller største angrepsflaten/risikoen
for virksomheten.
•
rapportering og egenmelding
Selv om denne ikke gir samme innsyn som egenhendig førstehånds inspeksjon, kan det gi relevant
transparens på en kostnadseffektiv måte.
For mange virksomheter vil det av både kompetanse- og
kapasitetshensyn være relevant å benytte tredjepartsbistand – altså nok en leverandør – for å bistå i slike
aktiviteter. En full tjenesteutsetting kan imidlertid være
utfordrende, da kontrollen ofte også krever spesifikk
domenekompetanse fra virksomheten selv.
Utøvelse av førstehånds kontroll i flere ledd nedover i
leveransekjeden er ikke bare utfordrende å skaffe seg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forstå verdiene, for deg, for dine kunder og for relevante trusselaktører
Forstå og plasser ansvar, og forankre ansvar og risiko på strategisk nivå
Forstå leveransekjedene, og krev innsyn i dem
Still risikobaserte krav, still krav om videreføring i leveransekjeden og utøv kontroll
Finn rett balanse mellom kontroll av leverandør, underleverandør og mottatt leveranse
Gi positive kommersielle insentiver for god sikkerhet og god samhandling om sikkerhet
Søk å forkorte leveransekjedene og redusere behovet for å eksponere verdier til dem
Rust deg for å håndtere leveransekjede-angrep – separér og segmentér der du kan
Sikre nødvendig egenkompetanse, evne og kapasitet til å forstå, vurdere og validere,
herunder sikkerhetsteste, leverandører og leveranser.

adgang til å gjøre, det medfører også økt ressursbruk.
Hvis slik kontroll er relevant, bør det være forbeholdt
utvalgte underleverandører/-leveranser som utgjør
særlig høy sikkerhetsrisiko. Det er mer realistisk å kreve
bekreftelse på at kontroll har blitt utøvet i hvert ledd
nedover i leveransekjeden, så langt det er relevant. Med
samfunnets økende oppmerksomhet for leveransekjede-
risiko, må mange virksomheter forvente økte krav til
dokumenterbar utøvelse av kontroll overfor egen leveransekjede, både fra myndigheter, ved sertifiseringer og
godkjenninger, og fra større risikoutsatte kunder.
Virkemidler og leverandørrelasjon
Leverandørvalget er et av de mest fundamentale virkemidlene i verktøykassen for reduksjon og håndtering av
leveransekjede-risiko. Preferansene bør være leverandører som forstår virksomhetens trusselbilde og risikoer,
og utviser evne og vilje til å på egenhånd agere i tråd
med disse.
Straff og bøter
I avtaler om større og komplekse leveranser, er det
regnet for god hygiene å oppstille handlingsrom for
negative virkemidler dersom krav ikke møtes. Utover

hjemler for å gå fra avtalen, er straffereaksjoner gjerne
av økonomisk art. De gir ikke nødvendigvis, for alle følger
av et sikkerhetsbrudd, full regress mot leverandør.
Tvert imot ser vi gjentatte eksempler på at økonomiske
virkemidler ikke står i forhold til risikoen og skaden
som påføres ved mangelfull innfrielse av krav, enkelte
leverandører ser seg bedre tjent med å betale «straff»
enn å faktisk levere. Formålet med dette virkemiddelet
er ikke oppnådd når det ikke fører til reell atferdsendring.
En tilgodelapp på billigere tjenester i neste kvartal er
en mager trøst, om i det hele tatt relevant, sett i forhold
til risikoen virksomheten påføres og eventuelle tap den
lider ved hendelser.
Vi er kjent med virksomheter som gjennomfører både
pre-kontraktuell og årlig kontroll med sine potensielle
leverandører, blant annet ved revisjonsaktiviteter. De
som feiler slik revisjon ved første forsøk og ikke forbedrer
seg tilstrekkelig til en snarlig påfølgende andre revisjon,
blir plassert i karantene, står i fare for å miste sine
eksisterende leveranser ved at virksomheten iverksetter
re-sourcing, og leverandøren blir fratatt muligheten til å
tilby sine øvrige produkter og tjenester til virksomheten
for en lengre periode.
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Positive insentiver
Vi ser relativt sjeldent – trolig for sjeldent – at positive
virkemidler brukes for å stimulere til samsvar med
krav, risikoreduksjon og godt sikkerhetsarbeid hos
leverandøren. Alle større og komplekse leveranser har
betydelig grad av risiko; en risiko kundesiden oftest gjør
betydelige økonomiske avsetninger for å dekke. I lys av
at det nesten uten unntak er mer kostnadseffektivt for
begge parter at det blir levert med rett sikkerhetsmessig
kvalitet enn å bruke risikoavsetninger til kompenserende
tiltak i etterkant, er det overraskende at det ikke oftere
oppstilles bonuser for å levere riktig – der kundesiden
aksepterer at dette er én mulig anvendelse av risiko
avsetningen og en del av prisbildet.
Positive insentiver bidrar til å kultivere en positiv, sterk
og god leverandørrelasjon. Vilje til samhandling og til å
gå «the extra mile» for hverandre, gir langt større sannsynlighet for at leverandøren:
•
er villig til å gjøre «det lille ekstra» og være proaktiv
i å adressere risiko utover kontraktsfestede krav
og/eller uten at hvert bidrag trenger å behandles
kommersielt,
•
bidrar til god og effektiv hendelseshåndtering også
overfor sine leverandører og videre mot deres
underleverandører ved hendelser, og
•
på eget initiativ søker forbedringer og foreslår
endringer som bidrar positivt til kundens risikobilde;
et risikobilde leverandøren oppfatter å ha en grad
av eierskap til.
Leverandørrelasjonen vil ikke bare preges av de kommersielle rammene, men også av den løpende håndteringen
drevet av virksomhetens egne interne KPIer og insentiver.
Det kan derfor finnes motsetningsforhold mellom de krav
og forventninger som er stilt til en leverandør, og det
operative leveransegrensesnittet virksomheten har mot
leverandøren. For å unngå dette bør interne insentivmodeller gjennomgås og justeres slik at de driver ønsket
adferd i forhold til leverandør- og leveransekjedevalg.
Forkorte leveransekjeden
Til tross for intensjon, vilje og et visst handlingsrom for å
gjennomføre tiltakene vi har vært innom, er det åpenbart at restrisikoen øker, jo lengre leveransekjedene er.
Valg som bidrar til å forkorte leveransekjeden er derfor
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en naturlig del av virksomhetens verktøykasse av risiko
reduserende virkemidler.
Handlingsrommet for å helt enkelt gjøre mer selv, innenfor
rammen av egen virksomhet og direkte kontroll, har på kort
sikt en rekke åpenbare begrensninger av både økonomisk
og kompetansemessig art. Her er tidsperspektivet vesentlig,
vi påstår at handlingsrommet for slike grep gjerne under
vurderes med et kortsiktig perspektiv, i stedet for å vurderes
som langsiktige investeringer og forbedringsplaner.
På områder der virksomheten har identifisert betydelig
risiko for sikkerhetstruende påvirkning gjennom
leveransekjeden/leveransen bør lange og omfattende
underliggende leveransekjeder telle vesentlig negativt i
risikovurderingen og innvirke på leverandørvalget.
Styrke påvirkningsevne gjennom fellesskap
Påvirkning gjennom å søke fellesskap med andre virksomheter har både negative og positive sider.
Maktforholdet mellom kunde og leverandør kan endres
direkte ved at flere kunder med ens behov, danner felles
innkjøpsselskaper. Itelekom-bransjener innkjøpsalliansen
BuyIn3 ett slikt eksempel; det ble startet som en joint
venture innkjøpsorganisasjon for Orange og Deutsche
Telekom, og har siden har fått syv ytterligere medlemmer.
Slike konstruksjoner er imidlertid et tveegget sverd,
blant annet fordi:
•
de i seg selv utgjør en forlengelse av leveransekjeden
•
de i noen tilfeller betjener kundevirksomheter
med vesentlig forskjellig trussel- og risikobilde, og
risikoappetitt,
•
de kan distansere innkjøpsfunksjonen og leverandørvalget fra domenekompetanse om leveransen,
som blant annet er kritisk for rett kravstilling og
kontroll av leveransen
En mer nøytral form for påvirkning kan være realistisk å
oppnå gjennom bransje- og handelsorganisasjoner der
både kunde- og leverandørsiden deltar. Påvirkningsrommet innenfor slike rammer spenner fra det helt uforpliktende kulturbyggende, via normer, de-facto standarder,
sertifiseringer og forpliktende multilaterale chartere. Alt
dette kan og bør berøre sikkerhet i leveransekjeden, ikke
bare leveransen. Også kundevirksomheter som ikke selv
3 BuyIn – https://buyin.pro

har kapasitet til slik aktiv deltakelse og påvirkningsarbeid,
bør orientere seg om relevante bransjeorganisasjoner og
deres normer, standarder, sertifiseringer og chartere, og
i hvilken grad de adresserer leverandør- og leveranse
sikkerhet. Preferanse av leverandører som har sluttet seg
til og/eller aktivt deltar i slike, og helst speiler en tilsvarende
forventning mot sine underleverandører, er ofte en god
indikator for redusert risiko.
Styrke leverandørene
Det er vår erfaring at formidling av trusselbildet på en måte
som gjør at det blir forstått, evnen til risikohåndtering godt
vurdert av leverandøren selv og nødvendige endringer
tatt høyde for når tilbudet gis, kan være svært utfordrende.
For å kunne forvente at leverandøren har best mulig
forståelse er det viktig å bruke tid og ressurser i formidlingsarbeidet før leverandørvalg og kontraktsinngåelse.
Virkeligheten etter kontraktsinngåelse kan avvike fra
forventningene, endog avtalefestede krav – uavhengig
av om forventningene var realistiske og kravene forstått,
eller ikke. Det er viktig at kunden er villig til å investere i
ytterligere formidlingsarbeid og styrking av leverandørens
kompetanse. Dette må sees på som en god investering i
svært kostnadseffektive tiltak til risikoreduksjon.
Sett fra leverandørsiden kan det være vanskelig å forstå,
og holde tritt med utviklingen i, kundenes trussel- og
risikobilde. Dette medfører at vi nøkternt må vurdere
behovet for, og kalkulere inn ressursbruk på, å løfte våre
leverandører på kritiske områder som kompetanse og
kjennskap til hverandres organisasjon og virksomhet.
Gjennom tiltak sammen med leverandøren, blant
annet trening og kursing av leverandørpersonell, kan
leverandøren settes i langt bedre stand til å forstå
virksomhetens trusselbilde. Dette øker sannsynlighet for
leveranse på en sikkerhetsmessig akseptabel måte, god
samhandling i håndtering av hendelser, leveranser av
tilfredsstillende sikkerhetsmessig kvalitet og ikke minst
at leverandører agerer med samme kompetanse overfor
sine leverandører, nedover i leveransekjeden.

også personlige relasjoner og gjensidig kompetanseheving om virksomhet, infrastruktur, styrker og svakheter.
Virkemidler i egen organisasjon
Det er flere typer tiltak som kan treffes i egen organisasjon
for å redusere risikoen knyttet til en leveransekjedes
angrepsflate. Om en kan gjøre tiltakene selv, eller må
få hjelp av enda en leverandør, avhenger blant annet
av virksomhetens kompetanse, kapasitet, forståelse av
egen IT og medvirkning fra førsteledds leverandør. Noen
tiltak vil påvirke sannsynligheten for at risikoen inntreffer,
mens andre vil redusere omfanget av konsekvensene.
Segregering, segmentering og tilganger
Segregering, eller separasjon, er en kategori av sikker
hetstiltak som ved å sikre at trafikk ikke får flyte fritt
mellom systemer og systemkomponenter, tilfører
deteksjonsevne, understøtter tilgangsstyring og behovsbegrenset tilgang, tilfører flere lag i sikkerhetsmodellen,
styrker evnen til hendelseshåndtering og – ikke minst
– bidrar til å avgrense konsekvensene av en sikkerhetshendelse. Mekanismene som blir brukt (infrastruktur,
virtualiseringsrigger, lagrings- og støttetjenester som
ikke deles på tvers av eksponeringsbehov, mikrosegmentering versus store nett, delte komponenter,
tilgangsstyring og -løsninger), samt forretnings- og
prosessarkitekturen, setter føringer på hvor sterk denne
segregeringen kan bli og hvor effektiv den er.

Felles øvelser i hendelseshåndtering kan gi stort utbytte,
det bidrar ikke bare til å styrke partenes evne til fremtidig hendelseshåndtering, men også til å identifisere
svakheter i grensesnitt og samhandling. Øvelser styrker
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Begrensning av tilganger og tilgangsrettigheter er særlig
viktig i leverandørrelasjonene som danner leveransekjeder.
Ofte – etter vårt syn for ofte – forventes det for omfattende tilganger knyttet til leverandørrollen. Dette synes
å ha flere årsaker, som for eksempel en forretningsmodell
basert på at kunden ikke skal ha kompetanse selv,
mangelfull sikkerhetskompetanse, naivitet og ugrunnet
tillit, kostnadsfokus eller gammel vane. Det er stor sikkerhetsgevinst i å tilpasse leveransemodellen mot større
egenkompetanse i virksomheten, der for eksempel krav til
dokumentasjon fra leverandøren og kompetansetilførsel
til egne ansatte kan bidra til redusert leverandøravhengig
het og tilgangsbehov. Flere virksomheter må tørre å
utfordre ved å stille spørsmål til påstander som «det må
vi bare ha» og «alle andre synes det er greit» når leverandører krever tilgang. Måten leverandører forventer å
utøve tilgang på er ofte enkel, usikker, gammeldags og
preget av naiv forventning om blind tillit. Noen leverandører ønsker også at vi eksponerer oss gjennom deres
løsninger for fjerntilgang.
I Telenor Norge tilstreber vi at all tredjepartstilgang
– utover at den er lovlig – skal være:
•
begrenset til det faktiske behovet for tilgang til
informasjon, funksjon og nivå
•
begrenset til det faktiske behovet for varighet, herunder også unngå permanent aktive rettigheter ved
å bruke deaktiverte konti for fremtidige og kortvarige
behov (feilretting, support)
•
under vår egen reelle styring og kontroll
•
gjenstand for forsvarlig sikkerhetsovervåkning
•
utøvet på en teknisk sikker måte i forhold til blant
annet kommunikasjonssikkerhet, autentisering og
unngå gjennomgående tilkobling til informasjon og
verdier
Dette møter ikke alltid forventningene fra alle våre
leverandører, men er vurdert som nødvendig for å ha
forsvarlig sikkerhet. Tilgangskontroll og autentisering må
anvendes i flere lag; ikke bare i tilgangsløsningene, men
også nærmere hver enkelt tjeneste; i tillegg må infrastrukturen være i stand til å håndheve denne tilgangen.
Leverandørtilgang – i ytterste fall kun i nødsituasjoner
når eget kompetent personell kommer til kort – kan
være umulig å eliminere uten disproporsjonal operasjonell risiko. Men, med tilrettelegging av deaktiverte
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tilgangsrettigheter, en forsvarlig måte å utøve tilgangene på, og gode prosesser for «nødåpning», kan leveransekjede-risikoen reduseres mye innenfor rammen av
akseptabel operasjonell risiko.
Segregering av infrastruktur, tjenester, informasjonsbærende systemer og vitale komponenter i tilgangsinfrastrukturen, er vesentlige grep for å redusere risikoen ved
både eget personells og leverandørers tilganger. Det er
dessverre mange eksempler – særlig de siste fem-seks
årene – på leveransekjede-angrep ved at sluttbrukerutstyr eller annen infrastruktur hos leverandører blir
kompromittert og utnyttet for å ramme kunder gjennom
leverandørens tilganger.
Redusere eksponering
Det kan være lett å se seg blind på spørsmålet om
«tilgang eller ikke» ut fra forutsetningene som allerede
eksisterer. Teknikker og grep for redusert eksponering av
både komponenter og informasjon er mange og situasjonsbetingede. Det er en verdifull øvelse å gå tilbake til
eksponeringsbehovet og analysere mulighetsrommet for
minimering av dette. Dette kan redusere risikoverdien,
og derav også behovet for andre, mer ressurskrevende
tiltak:
•
Trenger hele dette systemet med alle sine funksjoner
å eksponeres på like fot, eller kan det deles opp og
slik gi det en mer begrenset eksponering?
•
Trenger dette datasettet å eksponeres i sin helhet og
fulle detalj, eller er det tilstrekkelig for formålet om
det bare gis tilgang til en delmengde, til et redusert
detaljnivå, eller til et modifisert datasett der sensitive
elementer er fjernet eller enveis-transformert?
Utlevere eller gi tilgang?
Forutsatt at man har god tilgangskontroll, gode
muligheter til å håndheve den, og robuste tilgangs
mekanismer, vil det kunne være store forskjeller i risikoeksponeringen ved å gi tilgang til informasjon kontra å
utlevere den. Muligheten til å foretrekke tilgang fremfor
utlevering, synes imidlertid å bli gradvis redusert, da
leveranser i alle ledd i økende grad omfatter informasjonsbehandling og -tilvirkning ved hjelp av verktøy og
systemer utenfor egen virksomhet, ofte også utenfor
leverandørens.

I forståelse og vurdering av egne
leveransekjeder er det lett – og
fristende – å verken favne den
fulle bredden, enn si den ofte
betydelige dybden.
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Open Source
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Kjøper
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fra

Open Source

Utvikling
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Utvikling
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vedlikehold
av
Med
support
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Leverandør A
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tjenestemiljø på

ILLUSTRASJON LEVERANSEKJEDEN
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Leverandør M
Leverandør N
Med
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Utvikling
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Leverandør C

Med
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Leverandør G

Med
support
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Leverandør D

Leverandør E

Utvikling
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Leverandør I
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Utvikling
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Leverandør J
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Open Source
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Open Source
Open Source
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vedlikehold
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Multiple leverandører
Multi-leverandør innkjøpsstrategi vises ofte til som risiko
reduserende tiltak i forhold til leveranserisiko, og fra et
operasjonelt kontinuitetsperspektiv kan effekten fremstå
åpenbar; svikter den ene, kan virksomheten fortsatt få
leveranser fra den andre. Fra et sikkerhetsperspektiv er
det imidlertid et tveegget sverd. Dobling av leverandører
på et område kan medføre en dobling av den relaterte
angrepsflaten. Multiple leverandører på et leveranseområde vil i mange tilfeller gi økt kompleksitet, noe som
i seg selv har negativ innvirkning på sikkerheten. På den
annen side kan multiple leverandører på et leveranseområde gi økt handlefrihet til å raskt sjalte ut den ene
leverandøren ved (alvorlig mistanke om) sikkerhets
hendelser hos denne, eller i leveransekjeden bak.
Operasjonelle og sikkerhetsmessige fordeler og ulemper
ved multiple leverandører på et leveranseområde, kan
altså ha netto gevinster, men må vurderes nøye opp mot
den aktuelle leveransen
Bevisst oppdeling av leveranse mellom multiple leverandører kan gi relevant risikoreduksjon på flere vis; blant
annet fordi det understøtter minimering av tilgangs- og
informasjonsbehovet hos den enkelte leverandør, samt
understøtter segregering og segmentering. Dette er
velprøvd metodikk fra organisasjoner med stort behov
og fokus på konfidensialitet; der få gis brede tilganger og
mulighet til å forstå helheten. Dette er ikke bare relevant
for nasjonale sikkerhetsinteresser, men også for høyverdig
forretningskritisk informasjon som patenter. I forhold til
leveransekjeder kan også integritetsperspektivet være
svært sentralt, men også der vil slik leverandør- og
leveransesegmentering kunne gi effekt.
Kompetanse, kapasitet – og verktøy
Vi har tidligere vært inne på behov for kompetanse og
kapasitet til blant annet kravstilling og kontroll. Den
store IT-outsourcingbølgen ga mange virksomheter
dyrekjøpt erfaring gjennom å undervurdere ressursbehovet til dette og kompetent betjening av leverandørgrensesnittet. De samme effektene vil nødvendigvis
øke – om man skal tilstrebe oppfølging og kontroll for
å fortsatt holde risikoen nede – når leveransekjedenes
omfang, kompleksitet og dybde øker. Selv om det ikke
kan kompenseres med krav-, kontroll- og oppfølgingskapasitet alene, bør dette økende ressursbehovet for
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Sikkerhetstesting
Begrepet sikkerhetstesting favner all verifikasjon av
leveransens integritet og dens evne til å ivareta konfi
densialitet og tilgjengelighet. Det er en svært bred verktøy
kasse av teknikker og tilnærminger, som spenner over både
teknologi, mennesker og prosesser. Det er nødvendig å se
sikkerhetstesting, som øvrige sikkerhetstiltak, i en helhetlig
sammenheng på tvers av de digitale og fysiske domener.
Vi skal risse litt i overflaten av dette omfattende emnet.
Om sikkerhetstesting
Verifikasjon av sikkerhet, å uttømmende påvise at noe
er «sikkert» er for de aller fleste tilfeller og virksomheter
uoverstigelig, og definitivt disproporsjonalt. De fleste
former for sikkerhetstesting er tids- og ressursavgrensede
aktiviteter.
risikobegrensing veies mot alternativ ressursbruk – for
eksempel ved å beholde flere risikobærende aktiviteter
under direkte kontroll i egen virksomhet.
Kompetanse og kapasitet – og hjemler man måtte ha
skaffet seg til å utøve kontroll – kan komme til kort uten
verktøy. Administrative verktøy som understøtter styringssystem for leverandøroppfølging, med systematisering
av observasjoner, rapportering, kontroll og annen
oppfatning er verdifullt og i økende grad nødvendig etter
hvert som man skaffer seg innsikt og begynner å agere
aktivt mot en gradvis større del av underleverandørene
som identifiseres å bidra til sikkerhetskritiske leveranser.

Sikkerhetstesting bør minimum ha som målsetning å
identifisere de åpenbare feilene som de relevante trussel
aktørene kan påregnes å utnytte. Husk at avanserte
trusselaktører har langt større tid og ressurser, og noen
ganger bedre forutsetninger, for å finne sårbarheter enn
det virksomheten og dens kompetente leverandører av
sikkerhetstesting kan ta seg råd til innenfor risikopropor-

sjonale rammer. En sikkerhetstest uten alvorlige funn
betyr derfor aldri at det ikke kan finnes alvorlige sårbar
heter i leveransen. Det har likevel stor verdi å finne og
lukke «enkle» sårbarheter, slik at trusselaktørene tvinges
til å bruke større ressurser og mer avanserte metoder.
Sikkerhetstesting må inkludere «negativ testing», altså
å aktivt søke etter og prøve ut det som ikke skal være
mulig. Dette krever kunnskap, fantasi og evne til å tenke
som en trusselaktør, og et relevant scope – som ofte vil
spenne utover og på tvers av den enkelte leveranse.
Den konkrete innretningen på sikkerhetstesting
avhenger i stor grad av hva slags leveranse det er tale
om (programvare, maskinvare, tjenester, mennesker) og
hvordan den leveres (tjenestebasert, stilles til disposisjon;
versus overlevert). Relevante former for sikkerhets
testing bør finne sted både som integrert del av
leverandørens utviklingsprosess, den ferdige leveransen,
ved leveransemottak og periodisk gjennom leveransens
livsløp. Sistnevnte kan ta i betraktning, men bør ikke
ensidig fokusere på, leveransens endringshyppighet, da
også omgivelsene (teknologi, trusselaktører, anvendelsen)
er omskiftelige.

Blant tekniske verktøy kan flere typer ha relevans. Enten
virksomheten har særskilt avtalefestet adgang til inngående sårbarhetsscanning eller ikke, kan automatiserte
verktøy for sårbarhetsscanning ha lovlig anvendelse
også mot leverandørers og underleverandørers synlige
infrastruktur. Din egen eller din sikkerhetstjeneste-
leverandørs tjeneste(r) bør kunne instrumenteres med
relevante søk relatert til viktige leveranser. Både i en
pre-kontraktuell fase og i en løpende leveranse, kan
innplassering av virksomhetens sikkerhetsovervåkning,
for eksempel sensorer, i dedikerte deler av (under)leverandørenes infrastruktur være et relevant tiltak for
å styrke sikkerhetsforståelsen av leverandøren, virke
avskrekkende på potensielle insidere og gi økt transparens og derved styrket evne til kontroll.
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Gjennom leveransekjeden
Det er vår erfaring at sikkerhetstesting av mottatte leveranser også vil ha en oppdragende effekt på leverandøren.
Til tross for at leveransen har kommersielle rammer som
kan ha mangelfulle virkemidler for å pålegge forbedring,
vil de fleste leverandører ha et genuint ønske om for
bedring. Kommersielle virkemidler kan styrke forbedrings
insentivene, men av gode intensjoner koblet med en
kultur for, og strategisk ambisjon om, sikkerhetsmessig
kvalitet, følger handlingsvilje. Denne fasen vil ofte synliggjøre om du valgte en leverandør som har samsvarende
forståelse av trusler og risiko.

Sårbarhetshåndtering
Fra leverandørens side vil det ofte påberopes et behov
for konfidensialitet om sårbarheter. Dette kan være
legitimt og i alle parters interesse der leveransen allerede er tatt i bruk, det er relativt kort tid siden sårbarheten ble identifisert, sårbarheten ikke er allment kjent,
sårbarheten ikke aktivt utnyttes og det er svært mange
kunder som har tatt leveransen i bruk. Selv om det er
lett å mistenkeliggjøre konfidensialitet om sårbarheter
for å være kommersielt motivert, kan det for slike tilfeller
ligge en høyst berettiget risikoavveining i forhold til
skadefølger ved informasjonsdeling til grunn.

Like viktig som å stille krav nedover i leveransekjeden om
relevant sikkerhetstesting, er det å verifisere den og bruke
resultatene. Virksomheten bør – så langt ned i leveranse
kjeden det er relevant og gjennomførbart – kreve mer enn
bare bekreftelse på at relevant sikkerhetstesting er/blir
gjort. Det må dokumenteres hvem som har gjort testen,
hva de testet, hvordan de testet, når og på hvilken versjon
av leveransen testen ble gjennomført. Beskrivelse av hvilke
funn som ble gjort, hvilken risiko funnene vurderes å utgjøre
og sist, men ikke minst, hva som vil bli gjort med funnene
må ikke være bare være statistisk oppsummering eller
avgrenset til kritiske funn. Også tiltakene må dokumenteres med hvem som har utført, hva, når og hvordan.
Slik transparens og verifikasjon av sikkerhetstesting og
oppfølging av funn, er ikke kun en kontrollmekanisme for
å sikre at adekvat sikkerhetstesting og oppfølging finner
sted, men understøtter også virksomhetens risikovurdering, og setter den bedre i stand til å identifisere behov
for tiltak i egen regi, herunder også tilpasning av egen
sikkerhetstesting. Der kontinuerlig/hyppig sikkerhetstesting også er integrert i utviklings- eller produksjonsprosesser, kan det være relevant å kreve innsyn gjennom
lesetilgang til verktøy eller rapporter.

En stor del av utbyttet fra sikkerhetstesting – både
virksomhetens og leverandørenes – er knyttet til leve
randørenes, og leveransekjeden som helhet sin evne til
rettidig sårbarhetshåndtering. Det er berettiget å gjøre
en risikobasert prioritering av hvilke sårbarheter som
skal fikses (først), men vi ser dessverre alt for ofte snevre
eller optimistiske risikovurderinger, uriktige forutsetninger og antagelser om leveransens omgivelser og
bruksscenarioer, og en avfeiing av «Low» og «Medium»
sårbarheter som kategorisk uviktige og mindre farlige.
Sårbarhetshåndtering – som øvrig livsløpsforvaltning
– er en sentral del av kravstilling mot leverandøren, og
må være en løpende aktivitet i hele leveransekjeden
som munner ut i teknologibaserte leveranser.

Leveransens angrepsflate er ikke begrenset til komponenter og innsatsfaktorer som direkte inngår i den,
men omfatter også den omkringliggende teknologien,
prosessene og menneskene hos hver aktør i leveranse
kjeden. I vurderingen av behovet for og kontroll med
gjennomføring av sikkerhetstesting, er det derfor vesentlig
å ikke bare kreve sikkerhetstesting av leveransene, men
også av teknologi og prosesser i leverandørvirksomhetene
generelt.
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Noen sårbarheter, ofte i leveranser med lang
utviklingssyklus, langt livsløp og av permanent karakter,
for eksempel maskinvarekomponenter, vil likevel ha
kjente (og ukjente) sårbarheter som ikke kan utbedres
uten utskifting. Utskifting, eventuelt fremskyndet periodisk fornying, må selvsagt vurderes som tiltak, men det
er dessverre slik at vi alle er vedvarende utsatt for en
rekke kjente sårbarheter, uten å ha gode alternativer
og muligheter til å unngå dem. De siste årenes oppslag
rundt alvorlige feil i prosessorarkitekturer4 som følge
av et stadig press på å levere ytelse er eksempler
på dette. Disse må helt enkelt tas høyde for i måten
leveransen er oppbygget og anvendt, og/eller møtes
med kompenserende risikoreduserende tiltak i form av
preventive og avdekkende kontroller.
4 VoltJockey (http://voltjockey.com/)
Spectre/Meltdown (https://meltdownattack.com/)
Foreshadow (https://foreshadowattack.eu/)
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Beviselig sikkert? Beviselig ondsinnet?
Debatten om leveransekjedesikkerhet har de senere år
i økende grad inkludert nasjonale sikkerhetsinteresser.
Risiko for forskjellige former for medvirkning fra, eller
undergraving av sikkerheten hos leverandører som
opererer under andre politiske, samfunnsmessige og
juridiske rammebetingelser er aktualisert.
Særlig innenfor teknologileveranser vil det alltid finnes
flere sårbarheter, både observerbare og uidentifiserte,
og det vil ikke være mulig å teste seg frem til en konklusjon om absolutt sikkerhet. Likeledes er det nær umulig
å fastslå med sikkerhet hvorvidt en utnyttbar sårbarhet
er en tilforlatelig kvalitetsbrist eller bevisst plassert av,
eller på oppdrag fra, en trusselaktør.

Eksterne virkemidler
Leverandørinnsikt (Supplier Intelligence)
Til hjelp i vurdering av de mange leverandørene som
avdekkes i leveransekjede-kartlegging, finnes det et
relativt rikt marked av tredjeparter som kan bistå virksomheten med vurdering av, profilering av og informasjonsinnhenting om leverandørene. Det finnes produkter som
baserer seg nær utelukkende på åpen informasjon, men
også produkter og tjenester hvor informasjon innhentes
fra mindre tilgjengelige og til dels uklare kilder. Denne
kunnskapen har verdi som underlag for risikovurdering
ved leverandørvalg, og i løpende risikohåndtering etter
hvert som leverandører endrer sine underleverandører,
og deres risikoprofil også endrer seg.
Sikkerhets-tjenesteleverandør (MSSP)
De siste årene har gitt økt erkjennelse av leveransekjeden som angrepsvektor, både gjennom leveransene
og leverandørtilganger. Leverandørens sikkerhetsnivå
– blant annet i forhold til god sikkerhetsovervåkning, og
derav evne til å avdekke både kompromittering av egen
infrastruktur og angrep fra sine underleverandører er
derfor avgjørende for kundevirksomhetens sikkerhet. For
mange leverandører, spesielt de mindre, vil det imidlertid
ikke være realistisk å etablere en sterk sikkerhetsovervåkning utelukkende med egne ressurser, og det kan
være hensiktsmessig å stille krav om at leverandøren
benytter, eller fyller ellers høye krav til sikkerhetsover44

Når nettene blir lange

våkning ved å benytte, tjenester fra en profesjonell
sikkerhets-tjenesteleverandør (MSSP).
Bistandsberedskap til hendelseshåndtering
(Incident Response Retainer)
Som for sikkerhetsovervåkning er det urealistisk for
tilnærmet enhver virksomhet å forvente at leverandøren,
eller virksomheten selv, skal kunne håndtere et vellykket
cyberangrep med omfattende kompromittering fra en
avansert trusselaktør helt på egen hånd. Det er helt
vanlig å få behov for spesialistbistand til slik hendelseshåndtering, men både hvor raskt man kan få slik hjelp
og hvor dyrt det blir, avhenger av om man har inngått
slike bistandsavtaler på forhånd. Ved å inngå slik avtale,
stille krav om dette overfor særlig leverandører med
stort identifisert skadepotensiale, og rekursivt til disses
underleverandører, reduseres risikoen for langvarige,
omfattende – og i beste fall i det hele tatt – konsekvenser
for virksomheten ved vellykket kompromittering av
leverandøren.

Hvis ingen går i fella, men passer
seg for den
Det ville være villedende å avslutte med optimisme her.
Alle går i fella – det er bare et spørsmål om tid. Det er bra
å passe seg, så det skjer så sjeldent som mulig og med
så lite skade som mulig, men det er mange feller der ute.
Vi må gjøre det vi kan for å klare oss helskinnet til neste
julekveld – og den deretter. Da er det like viktig å planlegge
for at man går i fella, som for å unngå den. Vi har i denne
artikkelen belyst en verktøykasse med både preventive
og skadebegrensende tiltak, og behovet for å velge
risikoreduserende tiltak basert på risikoidentifikasjon ut
fra en rett verdi-, trussel- og risikoforståelse. Uten en
genuin erkjennelse av at leveransekjederisiko, gitt nok
tid, vil materialisere seg i hendelser mot virksomheten,
kan ikke dette arbeidet få rett ramme.
Til sist, når øvrige risikoreduserende tiltak er uttømt,
må virksomheten velge hvor og mot hvem den ønsker
å eksponere sin leveransekjede-restrisiko.
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Dette er historien om
Operasjon Bivrost, en ambisiøs ope-

rasjon for å fjerne, ikke én, men flere avanserte
trusselaktører med statlig tilknytning fra en virksomhet. Operasjonen fant sted i løpet av en helg
i november. Denne operasjonen var avslutningen
av tre måneders dedikert arbeid som forberedte
utkastelsen av en trusselaktør. Forut for dette
lå ni måneders arbeid med flytting av brukere til
ny sluttbrukerplattform (migrasjon) for å komme
til en tilstand der vi overhodet kunne tenke på å
utbedre forholdene på målet. Før det; to år med
bygging av forsvarbar infrastruktur. En av våre
sikkerhetseksperter, «Nikita», forteller historien.
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Operasjon
Bivrost
Infrastrukturen er ikke inndelt som den burde vært,
det er teknisk gjeld og manglende kompetanse i
driftsorganisasjonen. Situasjonen er ikke rosenrød når
Telenor Norge blir kalt inn for å bidra i håndteringen
av hendelsen. Den innledende analysen viser at
trusselaktøren sannsynlig er svært målrettet.
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Vi har å gjøre med trusselaktører med tilnærmet
ubegrensede ressurser både menneskelige og teknologisk. Aktørene har lenge jaktet etter en spesiell type
data i infrastrukturen etter at han infiltrerte den. Han
har dermed kunnet operere uforstyrret helt til han ble
oppdaget. Disse dataene må beskyttes og vi iverksetter
tiltak for å sikre verdiene – samtidig med å håndtere
trusselaktøren. Sammen med eieren av den angrepne
infrastrukturen settes det i gang et større prosjekt for å
modernisere infrastrukturen over tid. Dette fordi det er
kritisk viktig at håndteringen av sikkerhetshendelsen ikke
skjer uten tett involvering med driftsorganisasjonen og
resten av aktuell linjeorganisasjon.
Nesten som sjakk
Når vi vet hva motstanderen er ute etter, er vi klare for
neste trekk. Dette er nesten som å spille sjakk det.
Nå må vi finne ut av både hvordan motstanderen oppnår
tilgang til det han vil ha, men også alle andre måter å
oppnå tilgang til det samme.
Vi avdekker at trusselaktøren over lang tid har skaffet
seg brukernavn og passord for brukere av systemet og
brukt dette for å hente ut den informasjonen han jakter
på. Mange brukere har hatt tilgang, langt flere enn
nødvendig, dette har gjort det enklere for trusselaktøren
å operere og hente ut det han har ønsket.
Vi stenger tilgang for de aller fleste. De som fremdeles
trenger tilgang får det gjennom en dedikert løsning de
logger inn med to-faktor. I tillegg sørger vi for at å ha
god synlighet gjennom endepunktsagenter (sensorer) på
pc og servere, logging i selve nettverket, samt dokumentasjon av løsningen som ga tilgang til dataene. Og så
dokumenterer vi – hele veien – underveis – ikke etterpå.
Hvor slår han til nå?
Vi er forberedt på at aktøren kommer til å gjøre forsøk på
å omgå tiltakene som er iverksatt.
Derfor begynner vi med en ny runde hypotesebygging;
hvilke metoder vil han kunne benytte om eller når han
kommer tilbake? Vi konkluderer foreløpig med at han
høyst sannsynlig ville lete etter tilsvarende data i andre
systemer som ikke var låst ned på samme måte. Men
hvilke datakilder finnes?
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Vi må forstå hele det digitale miljøet vi nå opererer i og
som trusselaktøren operer mot. Det viser seg heldigvis
at ingen av de andre systemene gir like effektiv tilgang
på dataene, og selv om vi observerer at aktøren klarer få
ut data fra andre steder, er det engangstilfeller og ikke
gjentakende. Dette tyder på at det motstanderen klarer
å finne i andre datakilder ikke er verdt tiden han må bruke på det. For et par av systemene iverksetter vi mindre
omfattende tiltak, det viser seg å være tilstrekkelige til
at aktøren ikke gjør videre forsøk.
Han kommer igjen
Vi er sikre på at aktørene vil komme tilbake og forsøke å
omgå tiltakene som nå beskytter hans primærmål. På et
tidspunkt klarer han akkurat det, men han blir oppdaget
gjennom synligheten vi har etablert med sensorer. Dermed
klarer vi det på ny; vi utbedrer tiltakene og stikker kjepper i hjulene for ham nok en gang ved å stenge for ham.
Tiltak iverksettes for å beskytte administratorkontoer
ytterligere selv om motstanderne ikke viste eller viser
interesse for å benytte disse for å oppnå tilgang til data.

Hele organisasjonen
Å beskytte systemer og informasjon på den måten vi har
gjort til nå kan være effektivt på kort sikt, men å operere i
et miljø med en aktiv trusselaktør over tid gir høyere sannsynlighet for at aktøren på ny får de tilgangene han ønsker.
Nå begynne jobben med å fjerne aktøren fra miljøet for godt.
Skal vi lykkes med å fjerne aktøren må vi få iverksatt en
serie tiltak og hele organisasjonen må spille i takt. Det
dreier seg om en kombinasjon av tekniske og organisatoriske forbedringer i tillegg til å faktisk kaste trusselaktøren
på dør. Men veien er lang før vi kan kaste ham ut.
Vi gjør klar
Selv om vi anerkjenner at nettverket aldri vil bli helt
ugjennomtrengelig, med de forbedrede forsvarsmekanis
mene på plass, kan vi potensielt kaste inntrengeren ut og
ha en sjanse til å holde ham utenfor. Operasjon Bivrost
besluttes; vi tror på at tre måneders intensiv planlegging
skal få ham ut. Beskyttelsestiltakene er på plass, vi har
bekjempet ham to ganger, nå skal han ut – for godt. En
serie forberedende tiltak iverksettes, her er noen av dem:
•
Alle sluttbrukerne migreres til en ny sluttbrukerplatt-

•
•
•
•

form basert på Windows 10 og med alle tilgjengelige
sikkerhetsfunksjoner skrudd på.
Tofaktorløsninger for å aksessere viktig infrastruktur
introduseres.
Det implementers av PAM (privileged access
management)
Vi får på plass forbedret sikkerhetsmonitorering og
deteksjonsevne.
Flere ressurser til å drive datasikkerhetsarbeid

Dette er i praksis nødvendige elementer for å ha en for
svarbar infrastruktur, som for Telenor Norge egentlig bare
betyr å gjøre IT-drift etter god praksis og med sikkerhet
som en del av premissgiverne. Selv med alle disse forbed
ringene på plass, krever utkastingsoperasjonen hvor
aktørene har full kontroll over hele domenet, betydelig planlegging og mye ressurser. Vi må ha sikkerhetsmonitorering
og synlighet for å kunne forstå trusselaktøren godt både
med tanke på mål, intensjon og handlemåter, men også
med tanke på hvilke verktøy og teknologi aktørene bruker.
Vi er klare.
49

Operasjon Bivrost

En helg i november
En klassisk utkastelsesoperasjon krever koordinering og
presisjon. I tillegg må den skje raskt og fortrinnsvis på
en tid av døgnet når trusselaktøren normalt ikke jobber.
Vi gjør det en helg i november.
All kjent trusselaktørtrafikk inn og ut av nettverket
blokkeres.
Alle kjente infiltrasjonspunkter sikres og kjent malware
og verktøy trusselaktørene har benyttet fjernes.
Alle passord resettes for å gjøre all påloggingsinformasjon motstanderne har samlet ubrukelig.
Det gjennomføres ytterligere herding og innføres sikkerhetskontroller for å forhindre at ny kompromittering.
Selv om disse aktivitetene på papiret kan virke trivielle,

Operasjon Bivrost

å utføre dette i et stort og komplekst IT-miljø, med minimal
innvirkning på normal drift og forretningen, er absolutt ikke
trivielt. Uten nøye planlegging, kan en aktivitet som å
tilbakestille alle passord for en organisasjon med mange
tusen ansatte – hvorav noen drifter og administrere kritiske
applikasjoner og systemer – lett gå veldig, veldig galt.
Alle deler av Operasjon Bivrost ble fullført og var
vellykkede uten å skape hindringer for drift og uten å få
forretningsmessige konsekvenser. Dette var bare mulig
på grunn av riktige menneskelig ressurser, erfaringene
fra migreringen, omfattende forberedelser i samarbeid
med linjeorganisasjonen og dyptgående forståelse av
avhengigheter i miljøet at dette kunne oppnås.
Seks måneder senere er, så vidt jeg vet, virksomheten
uten slike avanserte trusselaktører på innsiden. Det er
også en nedgang i cybersikkerhetshendelser etter hvert
som flere sikkerhetstiltak iverksettes.

En kompleks operasjon
Avhengigheter
Telenor Norge støtter selskaper globalt med analyse og hendelseshåndtering når avanserte operasjoner
detekteres mot konsernets virksomhet. Målet er å minimere konsekvensene av hendelsen over tid, og
derfor er det er kritisk viktig å forstå hendelsen og infrastrukturen den har skjedd i. Vi må unngå at vi bare
halvveis kaster ut en angriper og dermed gir aktøren mulighet til å gjemme seg i deler av infrastrukturen
hvor vi ikke har kontroll og fortsetter sin operasjon derfra, eller enda verre; tvinger frem en destruktiv reaksjon
fra trusselaktøren.
Avanserte aktører har god tid, de opererer i måneder og år for å skaffe seg unik innsikt i miljøet de vil utnytte
eller benytte til egen fordel. På denne måten kan de etablere solide bakdører på ulike steder i infrastrukturen som det er krevende å avdekke i etterkant.
Effektiv utkastelse av en trusselaktør innenfor en rimelig reaksjonstid, og med tilstrekkelig trygghet for
at aktøren ikke har gjemt seg, eller reetablerer tilgang igjen umiddelbart avhenger av godt implementert
sonemodell, minst mulig teknisk gjeld og god kompetanse i driftsorganisasjonen.
Synlighet
For å kunne reagere effektivt på en trusselaktørs handlinger er synlighet i den kompromitterte infrastrukturen
avgjørende. Vår tilnærming er i grove trekk tredelt:
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•

•

•

Nettverkssensor: Vårt CERT og vår SOC koordinerer innplassering av en eller flere nettverkssensorer i
infrastrukturen. Sensorene settes inn på sentrale punkter i infrastrukturen som for eksempel der data
skal forlate et nettverk, ut mot Internett eller mellom de ulike sonene i en sonemodell. Det er viktig å
forsikre seg om at data som passerer sensoren stemmer med deteksjonsreglene den er satt opp med.
Sensoren gir oss også mulighet til å fange trusselaktørens kommunikasjon.
Sentralisert logginnsamling: Dette foregår ved at en rekke tjenester i infrastrukturen settes opp til å
sende logger fra aktiviteten på tjenesten til et sentralt innsamlingspunkt hos TCERT. På denne måten
kan data fra ulike kilder i infrastrukturen analyseres samlet noe som gir et mye bedre bilde av situasjonen
fremfor å skulle samle inn logger fra ett og ett system.
Endepunktssynlighet: Dette oppnås vanligvis ved å installere en agent, altså et lite program, som overvåker aktiviteten på endepunktet og er viktig; på denne måten ser man aktørens aktivitet på det aktuelle
endepunktet og har bedre forutsetninger for å forstå aktørens intensjon. Med en endepunktsagent
installert er det også mulig å redusere muligheter et infisert endepunkt har til å snakke med omverdenen.

Samlet sett gir denne tilnærmingen oss synligheten som trengs for å kunne analysere en trusselaktørs
aktivitet for så å vurdere hav som er de beste tiltakene i håndteringen.
En forutsetning for effektiv implementering av tiltak er kunnskap om eget miljø. Synlighetsimplementeringen baserer seg på et bilde av miljøet eieren av infrastrukturen presenterer. Om dette ikke er riktig vil også
implementasjonen og derved synligheten, kunne bli mangelfull.
Det er utfordrende å vedlikeholde synlighet over tid. Rekonfigurering av nettverksutstyr, oppgradering av
hardware og software gjør at synligheten forringes over tid. Erfaringen, både i Norge og internasjonalt, er
at man sjelden har den synligheten som er påkrevet. Effekten av dette blir at det tar mye lengre tid å få
klarhet i omfanget av en hendelse og eventuell rotårsak.
En trusselaktør som forstår han er oppdaget vil agere, reaksjonen kan være å få på plass skjulte bakdører i
infrastrukturen, Trusselaktøren kan også bli destruktiv i den hensikt å skjule sine spor når han forstår at han
er oppdaget, men dette har vi foreløpig ikke sett tilfeller av i Telenor.
Lagring
Når relevant informasjon er samlet inn og lagret er lagringstiden en utfordring. Når man håndterer opera
sjoner ledet av avanserte trusselaktører kan det gå lang tid mellom aktørens infiltrering i nettverket og
deteksjon. Vi har vi eksempler på at aktører avdekkes på grunn av urelaterte eksterne forhold slik som
bruker-audit eller at en annen mindre avansert aktørs støy medfører at man oppdager de avanserte. I slike
tilfeller kan lovgivningens begrensning av lagringstid for logger være en utfordring som vanskeliggjør eller
hindrer håndteringen.
Overvåke motstanderen
Evnen til å fange og lese trusselaktørens kommunikasjon er en av de viktigste kapabiliteter vi har klart å
utvikle. Avlesing av konkrete kommandoer sier mye om aktørens intensjon med tilstedeværelsen og gjør oss
i stand til å handle taktisk klokt. Avlesning av denne kommunikasjonen er teknisk avansert og krevende ved
implementering, men utgjør en vesentlig forskjell når den er på plass.
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Vår nye hybride
hverdag – vi må
ut av boksen
Vi har blitt flinkere til å beskytte verdier, systemer,
produkter og løsninger. Dette medfører at trusselaktørene
ser etter alternative svakheter eller bruker nye metoder
og mer ressurser for å oppnå sine intensjoner.
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Vi vet at avanserte hybride operasjoner består av mange angreps
metoder og vi vet at digitale angrep kan ha like lange leveransekjeder
som våre egne. Hvordan skal Norge kunne se en helhet der kanskje
også en pandemi utnyttes som del av en hybrid operasjon? Hvordan
kan vi få en tverrsektoriell tilnærming og utnytte den samlede
kompetanse slik at beslutningene tas på et helhetlig grunnlag?

113

Scenarioet vi beskrev

i Digital Sikkerhet 2019 var
satt sammen av reelle
enkelthendelser i og utenfor
Norge som så ble lagt inn i
en hypotetisk tidslinje over
tre uker: GPS-jamming,
ransomware, sabotasje mot
sambandsinstallasjon,
utfall av AMK-sentraler
og sabotasje mot 113,
redusert kapasitet i
Nødnett, problemer med
GPS-posisjonering, utfall
av nettbanktjenester,
lokal jamming av mobilnett, brann og innbrudd
på et av Telenor Norges
anlegg, Avinor uten kontakt
med Eurocontrol, droner i
innflyging ved OSL, person
omkommet på grunn
av forgiftet drikkevann,
feil på strømstyring ved
helikopterbase, tog og
busser stanser på grunn
av systemfeil, eksplosjon
i hydrogentank og Norge
ekomdødt på fem sentrale
steder.
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«Fiksjon og beslutningstagning blandes for sjelden.»
Slik begynner en artikkel av Richard Fontaine, Chief
Executive Officer ved Center for a New American
Security (CNAS) i War on the Rocks i april.
Fontaine fortsetter: «Den lærde politikeren leser rapporter,
bøker og forskningsartikler, alt sammen innrettet mot
å skulle gi den høyest mulige kvalitetstenkningen før
sentrale avgjørelser. Disse innspillene - til og med de
uunngåelige klassikerne - er nesten ubarmhjertig sakprosa. I mitt eget felt med nasjonal sikkerhet vender man
seg ofte til Thucydides og Hobbes, Machiavelli og Sun
Tzu, Waltz og Kissinger. Det er langt mindre vanlig å se
de som er dypt inne i utenrikspolitikk, økonomi eller helse
fordype seg i Tolstoj eller Dickens, Mishima eller Achebe,
Marilynne Robinson eller Michael Chabon.
Dagens globale krise demonstrerer hvorfor de burde gjøre
det. Når politikere treffer hastebeslutninger med enorme,
livsendrende konsekvenser, trekker de på sitt lager av
intellektuell kapital samlet over flere tiår. Hver disiplin psykologi, økonomi, biologi, historie - analyserer verden
gjennom et bestemt prisme. Likevel er det bare fiksjon
som inviterer oss inn i andres sinn, tar oss gjennom tid og
rom og gir oss en slags opplevelse vi ellers aldri kunne
oppnå. Ved å trollbinde oss med karakterene og historiene,
hjelper skjønnlitteraturen beslutningstakere til bedre å
forstå mennesket, og forme hensiktsmessig respons.»
Fontaine trekker frem både Søren Kierkegaard og Virginia
Woolf og han er langt fra alene om å henvise til å lese
fiksjon og skjønnlitteratur for å evne å ta gode beslutninger i krise eller forstå at en krise er i ferd med å oppstå.
Pensjonert admiral og tidligere Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) James G. Stavridis sa i et
intervju i 2015 blant annet: «Som et verktøy for å forstå
verden og for å forstå hvordan du kan endre verden, synes
jeg skjønnlitteratur er utrolig viktig. Vi må erkjenne at det
er forskjeller i hvordan folk lærer og hva folk vil lese, for
meg – og jeg tror for de aller fleste mennesker – er det å
lese historier den beste måten å lære på.»
Den kortreiste maten med reservedeler fra USA
Direktør Odin Johannessen i NSR skriver i sin kronikk
blant annet: «Vi har blitt mer spesialiserte. Enkle og
arbeidsintensive prosesser foretas i lavkostnadsland,
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mens vi fikser det avanserte selv. Det har skapt lange og
kompliserte verdikjeder. Om noe inntreffer i Asia, får det
konsekvenser også for oss. Når verdensfabrikken for mye
og mangt, Kina, blir stengt på grunn av et virus, stopper
produksjonen også opp i Europa og USA.»
De fleste har tatt inn over seg at vi lever i et samfunn der vi
er avhengig av andre nasjoner for å bygge et digitalisert
moderne Norge. Vi kunne for eksempel ikke produsert
telekommunikasjon i Norge med kun norske produkter, du
ville ikke kunnet lese denne rapporten uten at produkter
fra en rekke land og mennesker fra en rekke virksomheter
var involvert. Det er mange leverandører og underleveran
dører som igjen har underleverandører som også har
underleverandører før du får bilen din, telefonen din,
pengene dine, maten din eller undervisningen via Internett.
Telenor Norge gjennomgår, som resten av næringslivet,
endringer i egen organisasjon for å tilpasse oss nye krav
fra myndigheter og marked. Økende kompleksitet og ny
teknologi stiller krav til ny kompetanse og arbeids
metodikk. Stadig mer komplekse verdikjeder stiller større
krav til hvordan vi samhandler og følger opp leverandører
og underleverandører. En verdikjede er altså langt mer
enn teknologi, det er kunnskap, kontrakter, vedlikeholds
avtaler, industriproduksjon, forskning og utvikling,
transport, mennesker – og tillit.
Maten kan være så kortreist den vil, traktoren bonden
trenger er også avhengig av globale verdikjeder, lastebilene som frakter maten til grossistens lager og videre til
butikken er ikke produsert i Norge. De digitale løsningene
som holder orden på lagerbeholdning og pakksedler
ville ikke virket uten at deler og programvare fra mange
nasjoner var satt sammen i et system av systemer.

Vårt digitale Norge angripes fordi
vi har verdier, informasjon og beliggenhet som trusselaktører ønsker
å utnytte og benytte til sin fordel
Trusselaktørene vet – og utnytter
Vi har blitt flinkere til å beskytte verdier, systemer,
produkter og løsninger. Dette medfører at trusselaktørene
ser etter alternative svakheter eller bruker nye metoder
og mer ressurser for å oppnå sine intensjoner.

Verdikjedene kan ha sårbarheter både hos mennesker,
i teknologi og prosesser. Jakt på og utnyttelse av svakheter i verdikjeder er kjente handlemåter for avanserte
trusselaktører.
IKT-systemer fra forskjellige selskaper i mange land som
knyttes sammen medfører en økt risiko der hvor selskaper
med generelt lavere sikkerhetsnivå enn i Norge knyttes
til norske systemer. Dette medfører at vi må tenke beskyt
telse av de lange linjene. Vi må stille formelle krav og vi må
kontrollere. Trusselaktørene på sin side ønsker kunnskap
om hvem vi bruker som leverandører og underleverandører for å kunne slå til der verdikjeden er svakest.
Et eksempel på en aktør som angriper digitale verdikjeder
er en myndighetssyrt aktør som sannsynlig er kinesisk og
kjent under mange navn; «Barium», «ShadowHammer»,
«ShadowPad» eller «Wicked Panda». Under infeksjonen
av ASUS Live Update ble 600.000 maskiner initielt infisert,
men kun 600 maskiner ble utnyttet. Under infeksjonen
av CCleaner ble så mange som 700.000 maskiner infisert,
men kun omkring 40 av disse ble videre utnyttet. Aktøren
var altså meget målrettet i valg av mål.

Det ville være naivt å anta at slike operasjoner ikke også
rettes mot norske virksomheter.
Når vi beskytter våre digitale verdier må vi ikke glemme at
de står i fysiske omgivelser. Hvis den fysiske beskyttelsen
ikke holder tritt med den logiske så har vi gitt trusselaktøren
spillerom. De avanserte aktørene vil drive både fysisk
og logisk innhenting for å sikre informasjon til senere,
kanskje som del av en langsiktig sabotasjeoperasjon.
Og så har vi kommet til menneskene; innsidetrusselen
er ikke ny, men den er blitt aktualisert både på grunn av
globaliserte forretningsmodeller med lange verdikjeder,
og fordi gode tekniske beskyttelsesmekanismer
etableres mot angrep på IKT. Myke mål (mennesker)
blir dermed en viktig vei inn til den mest verdifulle informasjonen som strategier, planer, forskning, beredskap,
systemkonti og administratorrettigheter. PST er tydeligere
enn noen gang i å påpeke at fremmed etterretning vil
rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter
i Norge. Kultivering av kilder over lang tid er en prioritert
handlemåte fra statlige aktører som ønsker innpass i
norske virksomheter.

I NTNU-rapporten «Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22.juli 2011»
fra forskningsprosjektet The next disaster (NEXUS) oppsummeres funnene slik:
•
Risikoerkjennelsen i samfunnet generelt, og blant aktører som arbeider med samfunnssikkerhet og
beredskap, har økt. Terrorangrepene 22. juli 2011 ser ut til å ha hatt en lignende effekt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet som Alexander Kielland-ulykken hadde på HMS-arbeidet i norsk
petroleumsvirksomhet. Dette i form av en økt bevissthet om at hendelser med lav sannsynlighet og
store konsekvenser må komme på dagsorden og bli prioritert.
•
Det øves mer, og scenarioene er mer krevende enn tidligere – ikke bare i form av større og flere hendelser,
men også gjennom involvering av flere aktører og økt fokus på samvirke.
•
En omfattende rekke med tiltak er iverksatt i justissektoren. De aller fleste av disse er imidlertid av
strukturell art, mens Gjørv-kommisjonens hovedkonklusjon i stor grad pekte på kulturelle utfordringer.
•
I tiden etter 22. juli 2011 ble mye ressurser brukt på samfunnssikkerhet på relativt kort tid. Disse ressursene
har imidlertid blitt skjevt fordelt mellom de ulike forvaltningsnivåene. Det kommunale og regionale
nivået har ikke blitt styrket i samme grad som departements- og direktoratsnivået. Dette til tross for
at forventningene til kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet er økende, blant annet gjennom
forskrift om kommunal beredskap.
•
Vi finner få tegn til at samordningsproblemet er løst. Et nytt samvirkeprinsipp er innført, men vi kan
ikke se at dette i seg selv er tilstrekkelig til at ressursene skal finne hverandre. Samordning knyttet til
forebyggende arbeid mellom ulike etater og forvaltningsnivå har det største forbedringspotensialet.
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å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det
digitale rom. Men hverken NC3 eller NCSC kan eller skal
sitte med hypoteseutvikling og konsekvensforståelse av
totaliteten: «Hva hvis dette har en sammenheng?» Den
nasjonale overkommandoen med privat- offentlig, sivil
og militær sektor som har evne og mandat til nasjonal
tverrsektoriell kommando og kontroll finnes ikke.
Tenk om coronakrisen hadde vært en rask, og ikke
langsom, krise …
Tenk om en stat hadde benyttet coronakrisen og iverksatt
scenarioet vi beskrev i Digital Sikkerhet 2019 samtidig …
Sektorprinsippet står, men tverrsektoriell situasjonsforståelse og evne til å utlede hypoteser, og mulige
konsekvenser, så vel som å forsvare oss må gjøres tverr
sektorielt. Det gjøres mye og godt arbeid i sektordepartement og direktorater, men vi må også ha en tverrsektoriell
24/7 toppnode i Norge med kommando og kontroll. Vi
tror tiden er overmoden for en politisk debatt om robust
het og beredskap – vårt digitale Norge angripes fordi vi
har verdier, informasjon og beliggenhet som trussel
aktører ønsker å utnytte og benytte til sin fordel.

Tenk om coronakrisen
hadde vært en rask, og
ikke langsom, krise …

I nyeste utgave av Politiets beredskapssystem, del
– Retningslinjer for politiets beredskap fra 11. mai står
det: «Med sammensatt virkemiddelbruk, også kalt hybrid
virkemiddelbruk, menes i denne sammenheng statlige
eller ikke-statlige aktørers trusler om eller bruk av en
kombinasjon av politiske, militære og økonomiske maktmidler og informasjon og sivile virkemidler for å utnytte
sårbarheter, skape uro og oppnå bestemte mål.
Målet vil som oftest være å påvirke beslutninger i ønsket
retning. Dette gjøres ved å skape usikkerhet og forvirring
rundt hva som skjer, og om intensjonene bak aktivitetene.
Eksempler på slik virkemiddelbruk er desinformasjon,
påvirkningskampanjer, angrep mot digitale tjenester og
infrastruktur og ulovlig datainntrengning.
Enkelthendelser kan oppstå innenfor flere ulike sektorer og
med lang tid mellom hver hendelse. Det gjør det både krev58

ende å avdekke at de er en del av samme kampanje, og å
håndtere dem på best mulig måte. Det er ofte mye som er
usikkert i slike situasjoner, blant annet kan det være vanskelig
å vite om ulike hendelser kan knyttes til én og samme trusselutøver, og uklart hva trusselutøveren ønsker å oppnå.»
I digitale operasjoner mot Norge, norske interesser,
norske virksomheter og norske borgere er imidlertid
ikke datamaskinen, telefonen eller nettverket eller
teknologien i seg selv det som er trusselaktørens mål.
Han ønsker å stjele informasjon som teknologien
bærer eller forberede en operasjon som kan sette
teknologi ut av spill, han er på jakt etter en konsekvens
for samfunnet eller inntekter til seg selv.
Det er fortsatt en del, både i privat, offentlig, sivil og
militær sektor som tenker på cyberangrep som noe
digitalt, noe annet enn «ordentlige angrep» og det er

Han ønsker å stjele informasjon
som teknologien bærer eller for
berede en operasjon som kan sette
teknologi ut av spill, han er på
jakt etter en konsekvens for samfunnet eller inntekter til seg selv.
fortsatt de som mener at vi har robust beredskap og
håndteringsevne i Norge. Det er veldig bra at Norge har
fått en satsing i justissektoren for å forbedre den totalt
nasjonale cyberrobustheten.
I politiet har Norge fått Nasjonalt cyberkrimsenter i
Kripos (NC3) som skal bistå norsk politi i konkrete etterforskninger og videreutvikle spisskompetanse innenfor
cyberområdet. I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) etablert for

Alt avhenger av alt
Det trengs et bredere kunnskapsgrunnlag knyttet til å
redusere risikoen som følger av gjensidige avhengigheter,
og konkrete tiltak som sikrer bedre felles nasjonal
situasjons- og konsekvensforståelse. En utredning for en
fremtidsrettet totalberedskap må sikre samordning og
samhandling på tvers av sektorer, inkludere flere offentlige og private virksomheter og sikre samarbeid mellom
myndigheter og virksomheter innenfor avklarte roller og
ansvar. Det er i tillegg viktig at både offentlige og private
virksomheter stiller krav om sikkerhet i anbudsprosesser
for å sikre moderne og fremtidsrettet nasjonal beredskap som inkluderer bredere. Det gjelder også gode og
effektive prosesser for klarering av nøkkelpersonell.
Robusthet og beredskap må også bygges med tanke på
hybride operasjoner. Det er selvsagt at vi da må ta vare
på logikken som kommer fra rasjonalitet og vitenskap
- men vi må også ta i bruk logikken som beskrives av
kunstnere, diktere og historiefortellere. Vi må tenke litt
fiksjon for å kunne forberede oss på morgendagens
trusler. Vi tror det er helt nødvendig får å kunne bygge
hypoteser utenfor boksen – og derigjennom god trusselforståelse, konsekvensforståelse og nasjonal robusthet.
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