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Våre rapporter om digital sikkerhet 2017-2021.

Man kan med større sannsynlighet oppdage, bremse og
stanse en trusselaktør om man velger en holistisk og risikostyrt
tilnærming til sikkerhet. Hvis du velger å gjøre det vanskelig
og risikabelt for trusselaktøren å operere uten å bli oppdaget,
og øker sannsynligheten for at angrepet kan feile, vil aktøren
meget sannsynlig tenke seg om en gang til før han angriper.
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Sikkerhet er ikke valgfag
God digital sikkerhet er grunnleggende for samfunnssikkerhet i et av
verdens mest digitaliserte land. Vi
blir tryggere som samfunn ved å
bygge kunnskap og kompetanse
sammen, og med en helhetlig tilnærming på tvers av sektorer og
bransjer. Det er en styrke at både
virksomheter, myndigheter og
akademia snakker mer om beredskap, sikkerhet, trusselaktører,
operasjoner og totalforsvar enn
tidligere. Det er imidlertid ikke nok
at vi snakker om det. Vi må også ta
bevisste valg og gjennomføre det vi
må for å beskytte oss.
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Sikkerhet går ikke over, blir aldri god nok og er ikke enkelt, la
oss erkjenne det. Sikkerhet handler om å beskytte seg mot noe
som kanskje ikke vil skje, og dermed veies ofte kostnader opp
mot nytteverdi. Selv om vi alle kan forstå en mulig negativ konsekvens av et potensielt sikkerhetsbrudd, så er sannsynligheten
for at noe skjer en diskusjon. For det vil jo gjerne gå bra.
Vil det ikke?
I Digital sikkerhet 2020 fokuserte vi på leverandørkjedesikkerhet. Siden den gang er offentligheten blitt kjent med en drøy
håndfull store og alvorlige – og ikke minst vellykkede leverandørkjedeangrep. Et angrep utført av russisk etterretning mot
programvareselskapet SolarWinds Inc. har rettmessig fått mye
medieoppmerksomhet.
I årets rapport borer vi enda mer i temaet leverandørverdikjeder
og beskyttelse, og vi ønsker å bidra til å knuse noen myter.
Myter om at sikkerhet hindrer organisasjonens evne til å være
smidig, at brukeren er det mest sårbare leddet eller at sikkerhet
gir en dårlig brukeropplevelse. Det handler om å flytte oppmerksomhet mot hva som kan løses, i stedet for alt som
sikkerhetsarbeid utfordrer.
Veldig ofte hører vi «Det er ikke noe en virksomhet, offentlig
eller privat, kan gjøre for å motstå operasjoner fra avanserte
trusselaktører.» Vi er ikke enige i det. Det er fullt mulig å velge
å skaffe seg aktørbasert trusselforståelse og motstandsdyktighet.

I de siste årene har Etterretningstjenesten (E) og Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) vist stor åpenhet ved å publisere gode
trusselvurderinger. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har på
samme måte publisert gode risikovurderinger. Disse rapportene
mener vi er viktig at virksomheter hensyntar i sitt sikkerhetsarbeid. Dessverre synes det i dag fortsatt å være mange virksomheter som ikke tar innover seg hva disse vurderingene kan bety
for egen virksomhet.
Telenor Norge har valgt å legge arbeid i å forstå hva rapportene
fra E, PST og NSM har å si for oss som markedsaktør, samfunnssikkerhets- og statssikkerhetsaktør – og ikke minst hva innholdet
i dem har å si for våre kunder. Vi kan ikke spå, men vi har valgt å
ville forstå hva trusselaktører, statlige og kriminelle, ønsker å
oppnå, hva de kan, hvilke metoder de benytter og hvilke sårbarheter de ønsker å utnytte. Vi kan ikke bygge en god grunnsikring
uten å velge å forstå dette, og hva det betyr for egen organisasjon.
Trusselvurderingen skal gi organisasjonen innsikt i hva det er
vi må oppnå beskyttelse mot og brukes aktivt i risikostyring. I
år har vi også valgt å belyse det menneskelige aspektet som
sikkerhetstjenestene peker på. Det er ikke bare i filmindustrien
spennende ting skjer, rekruttering av agenter skjer også i virkeligheten. Det skjer gjennom menneskelige relasjoner.
Myndighetene gjør også valg som kan forbedre samfunns- og
statssikkerheten vår i måten de velger å legge til rette for og
stimulere både forvaltningen, virksomheter og innbyggere.
Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet (Meld.St. 5 20202021) etterlater ingen tvil om hvordan situasjonen er: «Den
sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, noe som medfører
økt risiko for spionasje, digital kartlegging og sabotasje, og
spredning av desinformasjon og falske nyheter. Samfunnets
økte digitalisering gir statlige og ikke-statlige aktører nye verktøy og arenaer til å forfølge sine strategiske interesser.»

Meldingen gir en god beskrivelse av sammenhengene og
avhengighetene som blir stadig viktigere for samfunnets sikkerhet. Det er foreslått flere tiltak som vi oppfatter kan skape en
forskjell, og hvor en sektorovergripende tilnærming er vanskelig
å unngå. Vi etterspør en dreining av fokus der styring på tvers
av sektorer står mer sentralt enn koordinering, og at tiltakene i
enda større grad ledet mot gjennomføring enn utredning.
God samfunnssikkerhet henger sammen med den grunnsikringen som etableres gjennom virksomheters daglige virke for
oss som brukere og kjøpere av offentlige og private tjenester.
Spørsmålet vi må stille oss alle er om arbeidet har nok prioritet
sett opp mot alt annet som skal gjøres, og hvor langsiktige man
er i sikkerhetsarbeidet. Er vi villige til å prioritere sikkerhet opp
mot andre kriterier når virksomheten kjøper inn varer og
tjenester? Og tar vi de riktige grepene for å sikre tilgang
på kritisk kompetanse på sikkerhetsområdet?
Rekken av sikkerhetshendelser er lang og konsekvensene varierer,
men mange hendelser viser at sikkerhetsarbeidet ikke har hatt
høy nok prioritet. Vi snakker 2021 – vi er opplyste og vi har de
beste forutsetninger til å ta gode valg. Hva holder oss tilbake?
Det krever tid og kunnskapsbygging å gå i front for godt sikkerhetsarbeid, både fra ledelse og fagmiljøer. Aksept av at det
foreligger en risiko er første skritt på veien. Bevisste valg er
veien videre.
Én åpen dør kan medføre store samfunnskonsekvenser. Ett feil
valg kan tømme bankkontoen din. Myndigheter, offentlige og
private virksomheter og vi som innbyggere må alle ta aktivt del
i kunnskapsbyggingen slik at vi sammen, og alene, kan gjøre de
gode valgene.
Christer Eneroth, sikkerhetsdirektør, Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør
bedriftsmarkedet og Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i
Telenor Norge.
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Livsviktig
sikkerhetsarbeid
Vi lever i en verden hvor trusselbildet er i
stadig endring og trusselaktørene er mer
avanserte enn tidligere. Angriperne er internasjonale, ressurssterke aktører som ofte
har lange operasjonslinjer og kan angripe
hvem som helst. Når dette skrives, er det
irske helsevesenet på fjerde døgnet sterkt
rammet av et alvorlig dataangrep.
Gro Jære
Administrerende direktør
Sykehuspartner HF
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Vi i Sykehuspartner leverer ikke-medisinske fellestjenester til
sykehusene i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold
og Telemark, Viken og Agder. Sykehuspartner drifter og forvalter
IKT-tjenester og har ansvaret for IKT-infrastrukturen i regionen.
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Sykehuspartners
lokasjoner med
rundt 1.650 medarbeidere

Etter hvert som helsesektoren i økende grad digitaliserer arbeidsprosessene, blir sektoren mer avhengig av informasjonssystemer
og nettverk. Digital informasjon frigjør informasjonen fra det
fysiske rom og gir nye muligheter for økt samhandling. Klinikere
kan enklere dele informasjon seg imellom, både innenfor et
sykehus, mellom helseforetak og regioner, på tvers av omsorgsnivåer og de kan dele informasjon med pasienter hjemme.
Bruk av IKT og digitalisering vil redusere og fjerne noen risikoområder, mens nye risikoer kommer til. Helsesektorens verdier
tiltrekker seg trusselaktører, og vår infrastruktur er, i likhet med
mange andre samfunnskritiske funksjoner, utsatt for kontinuerlige innhentingsoperasjoner og angrep.
Angriperne er internasjonale, ressurssterke aktører som kan
angripe hvem som helst. Det betyr at både små og store sykehus
må spille i samme internasjonale toppliga for å kunne stå imot
digitale angrep. Sykehuspartner og vårt sikkerhetsmiljø har
derfor en sentral rolle i regionen. Sammen med HelseCERT i
Norsk Helsenett har Sykehuspartner en viktig rolle i å oppdage
og håndtere hendelser.

Det betyr at både små og store sykehus må spille i samme internasjonale
toppliga for å kunne stå imot digitale
angrep.
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Dessverre er det slik at noen dataangrep lykkes. Det har vi sett
i Irland nå. Selv ikke virksomheter som håndterer samfunnskritiske funksjoner kan forhindre en avansert trusselaktør med
tilstrekkelig evne og vilje til å gjennomføre langsiktige operasjoner. Det betyr ikke at vi skal gi opp, eller gjøre det enkelt for
trusselaktørene, men det er nødvendig å erkjenne at det eksisterer aktører med både vilje og evne til å påføre betydelig skade
i spesialhelsetjenestens IKT-systemer. Det er derfor nødvendig
å gjøre tiltak som både reduserer sannsynligheten for at slike
hendelser inntreffer, og konsekvensene av hendelsene når de
inntreffer.

Sikkerhetsmekanismer er etablert i
flere lag, både for å redusere sannsynligheten for vellykkede angrep,
og for å redusere konsekvensene
av slike angrep.

77%
av befolkningen er bekymret for at
norske samfunnskritiske funksjoner
som for eksempel økonomi, helsetjenester, nødetater, krafttilførsel,
kommunikasjon, transport og
myndighetenes ledelsesevne skal
kunne slås ut av et cyberangrep.

*

I 2018 ble Helse Sør-Øst utsatt for et avansert dataangrep.
Helsetilbudet mot publikum ble ikke negativt påvirket, og ingen
pasientopplysninger kom på avveie. Angrepet var likevel en
påminnelse om viktigheten av å kunne forsvare den digitale infrastrukturen, og påvirket naturligvis Sykehuspartners planer og
prioriteringer. Blant annet ble beredskapsplanverket oppdatert,
og der hvor fokus i planverket tidligere hadde vært på oppetid
og tilgjengelighet, ble det tatt inn scenarioer for å kontrollert
stenge ned og beskytte systemer mot cyberangrep.
Sykehuspartner hadde i forkant av dataangrepet i Helse Sør-Øst
vedtatt en sikkerhetsstrategi som prioriterer evnen til å oppdage
og håndtere angrep, og hadde implementert deler av denne.
Det var etablert et eget program for informasjonssikkerhet og
personvern, med fire satsingsområder: kultur, prosess, organisering og teknologi. Etter datainnbruddet ble tiltak som reduserer
sannsynligheten for, og konsekvensen av, vellykkede angrep
prioritert opp; reduksjon av angrepsflater og implementering
av overlappende sikkerhetsmekanismer.
Sikkerhetsmekanismer er etablert i flere lag, både for å redusere
sannsynligheten for vellykkede angrep, og for å redusere konsekvensene av slike angrep. Dette innebærer blant annet etableringen av en fullskala plattform for sikkerhetsanalyse, som
inneholder systemer for overvåkning og hendelseshåndtering
24/7, i tråd med beste praksis og føringer fra Helse Sør-Øst. Det
ble lagt ekstra vekt på innføringen av NSMs fire grunnleggende
sikkerhetstiltak i hele regionen. Rutiner med sikkerhetskopiering
ble også gjennomgått og forbedret. Programmet ble avsluttet
som planlagt sommeren 2020, etter å ha gjennomført flere
viktige forbedringstiltak.
Styrking av informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeid og et
kappløp med trusselaktørene, og informasjonssikkerhet er i dag

Foto: Thierry Dosogne / Stone / Getty Images
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Styrking av informasjonssikkerhet
er et kontinuerlig arbeid og et
kappløp med trusselaktørene, og
informasjonssikkerhet er i dag en
integrert del av virksomhetsstyringen.

en integrert del av virksomhetsstyringen. I Sykehuspartner har
informasjonssikkerhet i flere år inngått i rapporteringen til eget
styre og til vår eier, og status på informasjonssikkerhetsområdet
er fast del av alle ledermøter i Sykehuspartner.
Tekniske tiltak alene er ikke nok til å gi god informasjonssikkerhet.
Organisasjonen må også preges av kompetanse og en god
sikkerhetskultur. Arbeid med sikkerhetskultur, -organisasjon
og -prosesser er like viktig som arbeidet med teknologi.
Risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige verktøy for å beslutte
og prioritere tiltak, også ved leveranser til sykehusene. Ideelt
sett skal alle virksomhetsmål nås uten at uønskede hendelser
oppstår, men slik er ikke den digitale hverdagen. Det vil alltid
være en sannsynlighet for at sikkerhetsbrudd kan skje. Risiko
ved sikkerhetsbrudd må imidlertid være under kontroll, og
akseptkriteriene skal bidra til at det gjøres gode valg mellom
å etablere sikringstiltak, akseptere risiko og å la være å gjøre
aktiviteter som innebærer for høy risiko.
Sykehuspartner og Helse Nord IKT har i fellesskap for første
gang utarbeidet en egen trusselvurdering. I dette arbeidet har vi
hatt god bistand fra blant annet Telenor Norge. Godt samarbeid
mellom aktørene kjennetegner det norske informasjonssikkerhetsmiljøet. Det er vi takknemlige for, og det ønsker vi selv også
å bidra til.

Risiko ved sikkerhetsbrudd må imidlertid være under kontroll, og akseptkriteriene skal bidra til at det gjøres
gode valg mellom å etablere sikringstiltak, akseptere risiko og å la være å
gjøre aktiviteter som innebærer for
høy risiko.
Vår policy er åpenhet og invitasjon til læring av de hendelsene
vi har opplevd. Vi har derfor gjort vårt ledelsessystem for
informasjonssikkerhet tilgjengelig på https://www.helse-sorost.
no/sikkerhet. Har du spørsmål om sikkerhetsarbeidet i Sykehuspartner er du velkommen til å kontakte oss på
sikkerhet@sykehuspartner.no.

Gro Jære
Administrerende direktør
Sykehuspartner HF
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Angrepet på
Østre Toten
kommune
Natt til 9. januar 2021 ble Østre Toten
kommune rammet av et hackerangrep på
våre datasystemer. Dette ble oppdaget på
omsorgssenteret vårt umiddelbart og på
morgenen ble det raskt klart at alle våre
systemer var nede og kommuneledelsen
satte krisestab. Hackerne hadde på forhånd
forberedt angrepet inne på våre systemer
slik at de denne natta kunne låse oss ned.
De lastet over våre data til seg og slettet våre
backuper. Vi våknet opp til en ny dag denne
morgenen der internett og fagsystemer ikke
var tilgjengelige. Det var svarte skjermer
rundt i tjenestene våre.
Bror Helgestad
Ordfører
Østre Toten kommune
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Det har gått fem måneder siden
angrepet nå. Vi nærmer oss en
normalsituasjon der systemene
kommer på plass, og data som
produseres flyter til rett plass og kan
hentes fram av de som trenger dem.

Østre Toten er en middels stor kommune sør i Innlandet. Vi
har 15.000 innbyggere og vi lever av et aktivt og moderne
landbruk, og mange av oss jobber i industribyen Raufoss eller
i kunnskapsbyen Gjøvik. Østre Toten er et godt sted å bo og
arbeide. Men for oss i kommuneledelsen og for de ansatte i
kommunen må jeg fortelle at dette året har vært utfordrende.
Covid-19 har gitt alle norske kommuner viktige oppgaver å løse
i over et år, og nå rammet dette hackerangrepet oss i Østre
Toten spesifikt.
Klokken 10:00 den 9. januar satte vi altså i krisestab uten internettforbindelse og med svarte skjermer rundt i tjenestene. Vi
hadde 4G, egne telefoner og sosiale medier som verktøy i den
akutte fasen der informasjonsbehovet var stort. Både ansatte,
innbyggerne i kommunen og nasjonale så vel som lokale medier
ville vite hva som hadde skjedd, og hvordan vi skulle løse det.
Liv og helse var viktigst, deretter miljø og økonomi.
Østre Toten ligger i lavlandet Østafjells. Vi er ikke spesielt
utsatt for flom, ras, storm og ikke har vi hatt terrortrusler heller.
Vi bekymrer oss for om været passer avlinga og om markedet
for bildeler fra Raufoss er godt, men nå var det altså alvor for
oss i kommuneledelsen.
Kommunenes datasystemer på ulike fagområder er mange og de
kommuniserer ofte sammen. Omkring 250 ulike fagsystemer,
blant annet helse, skole, byggesak, personalstyring og lønn,
var alle rammet. Som eksempler mistet helsesykepleierne
14
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timeavtalene sine og alle sine journaler, omsorgssenteret
måtte få tak i en gammel telefaks for å formidle resepter og
temperaturstyring av byggene vi bruker måtte passes manuelt.
Vi gikk over til manuelle rutiner på svært mange oppgaver.
Tjenestene klarte å levere og liv og helse ble ivaretatt, men
det var krevende.

Vi bekymrer oss for om været
passer avlinga og om markedet
for bildeler fra Raufoss er godt,
men nå var det altså alvor for oss
i kommuneledelsen.
Det har gått fem måneder siden angrepet nå. Vi nærmer oss
en normalsituasjon der systemene kommer på plass, og data
som produseres flyter til rett plass og kan hentes fram av de
som trenger dem. Vi har brukt tiden godt. Selv om backuper
var fjerna fra oss kunne vi hente fram et øyeblikksbilde som
har gitt oss våre grunndata tilbake. Men de måtte inn i ny og
frisk infrastruktur. Denne infrastrukturen har vi tilpassa slik at
sikkerheten ivaretas på den beste tilgjengelige måten i dag. Det
var viktig for oss å kunne overvåke aktiviteten i våre systemer
for å avdekke unormal aktivitet, og dette har krevd mye av våre
nye leverandører. Gjenoppbygginga har krevd bruk av tid og
15
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kompetanse. Vi har brukt ca. 30 millioner NOK i egne tjenester,
innkjøp av eksterne tjenester i tillegg til kjøp av varer. For framtida blir vi en krevende kunde i IKOMM AS som har overtatt vår
IKT-avdeling.
Å være ordfører i denne perioden har vært lærerikt. Kriseledelse
og kommunikasjon uten tilgang til de normale hjelpemidlene
stiller særskilte krav. Vi er jo en åpen organisasjon som er til
for innbyggerne og publikum. Da går det ikke an å si «ingen
kommentar». Vi valgte å fortelle åpent og ærlig om alt vi visste
så tidlig som mulig. Vi ga konkret informasjon om hvordan hver
enkelt tjeneste ble påvirket til innbyggerne våre. Både lokale og
nasjonale medier har formidlet fra oss og vi tror det har bidratt
til forståelse for hvor viktig datasikkerhet er. Vi er den eneste
kommunen i landet som har blitt rammet av hacking på dette
nivået til nå i Norge. Derfor er det viktig å fortelle historien slik
at trusselen forstås og håndteres godt i kommunene.

Angrepet på Østre-Toten kommune

Vi er den eneste kommunen i landet
som har blitt rammet av hacking på
dette nivået til nå i Norge. Derfor er
det viktig å fortelle historien slik at
trusselen forstås og håndteres godt
i kommunene.

Jeg tror også at små og mellomstore bedrifter er tjent med å
lytte til oss. Datasikkerhet er en kostnad som må veies opp mot
andre viktige innsatser i budsjettene. Vi vil gjerne bidra til at
datasikkerhet får en større vekt.
Å være innbygger i vår kommune i denne perioden tror jeg har
vært ganske fint. De er informert, som nevnt, og problemene
som vi har hatt har først og fremst vært krevende for kommunen
som organisasjon, og i mye mindre grad rammet innbyggerne.
Med ett viktig unntak; når datakaprerne lastet data over fra oss
til seg tok de med seg noen personsensitive data. Når de ikke
fikk løsepenger fra oss truet de med å sende disse dataene ut i
offentligheten på det mørke nettet. Og det gjorde de i noen grad
i april. Vi fulgte opp dette med varslingsrutiner til innbyggerne
generelt og til de innbyggerne som ble rammet spesielt.
Datatilsynet ble varslet umiddelbart etter hendelsen om at
slike data kunne være på avveie. Det er viktig å håndtere denne
delen godt for å beholde innbyggernes tillit. Når vi passer på
data som gjelder innbyggerne våre trenger vi den tilliten.
Norge har høye ambisjoner for digitalisering av offentlige
tjenester. Den største andelen av disse tjenestene leveres av
kommunene. Vi digitaliserer raskt og mye, men vi har nok ikke
prioritert datasikkerhet høyt nok. Østre Toten sitt nivå på datasikkerhet skilte seg ikke vesentlig ut fra gjennomsnittet i norske
kommuner i januar 2021.

Østre Toten sitt nivå på datasikkerhet
skilte seg ikke vesentlig ut fra
gjennomsnittet i norske kommuner
i januar 2021.

Bror Helgestad
Ordfører
Østre Toten kommune
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Trusselforståelse
Falske nyheter, angrep på demokratiet,
verdikjedeangrep, digital opprustning,
ransomware - det er vår nye hverdag.
Det har aldri vært viktigere å forstå trusselaktørene for å forstå hvordan vi skal sikre
oss. Trusselaktører på jakt etter digital
informasjon som kan stjeles, endres eller
gjøres utilgjengelig, opererer ikke bare
digitalt; et av trusselaktørens virkemidler
kan være en kollega eller en konsulent.
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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 fysiske lokaler
er blant trusselaktørenes viktigste mål. Intensjonene bak kan
være penger, makt, innhenting av informasjon til senere operasjoner eller sabotasjeforberedelser. Trusselbildet er i endring
og det kan være krevende å ta inn over seg.
Vi er heldige i Norge; myndighetene deler gode og innholdsrike
trussel- og risikovurderinger (se faktaboks). Disse mener vi
brukes for lite og av for få virksomheter, både offentlige og
private. Vurderingene gir vesentlig innsikt til bruk i risikostyring
i egen virksomhet.

Det neste året vil norske virksomheter oppdage eller bli
informert om at etterretningstjenester har forsøkt å få tilgang
til informasjon i deres digitale nettverk. I tillegg må vi anta at
mange operasjoner aldri vil bli oppdaget.
Offentlige og private aktører som arbeider med utenriks-,
forsvars- og sikkerhetspolitikk vil være særlig utsatte. Det
samme gjelder teknologiselskaper og forskningsmiljøer som
arbeider med rombaserte tjenester, maritim teknologi, helse og
forsvarsindustrien. I tillegg bør virksomheter i petroleumssektoren
være forberedt på at uvedkommende vil forsøke å stjele informasjon fra deres datanettverk.»
Kilde: PST nasjonal trusselvurdering 2021.

Myndighetenes trusselvurderinger
I årets vurderinger fra E og PST legger vi spesielt merke til
følgende:
«Utenlandsk etterretnings- og påvirkningsaktivitet forblir en
betydelig trussel mot Norge og norske interesser.
Russland har gjennomført påvirkningsoperasjoner under både
europeiske og amerikanske valg, blant annet gjennom nettverksoperasjoner, provokasjoner og koordinert spredning av desinformasjon. Atferden har ikke blitt endret av avsløringer. Også
Kina gjør framstøt for å påvirke politiske prosesser i vestlige
land. Bruk av økonomiske maktmidler, som insentiver, press og
straffereaksjoner, er utstrakt, og bruken av desinformasjon er
trappet opp under covid-19-pandemien.
Etterretningstrusselen griper inn i stadig flere sektorer. Informasjon om norsk politikkutforming, særlig innen forsvars-,
utenriks- og sikkerhetspolitikk, er av vedvarende interesse for
andre stater. Det samme gjelder Nordområdene, Svalbard,
helsesektoren, energisektoren og kunnskap som kan understøtte sivil og militær teknologiutvikling. Informasjon om
kontaktnettverk og intern uenighet i norsk politikk og norske
virksomheter har etterretningsverdi fordi det kan utnyttes i
framtidige operasjoner.
I tillegg til åpne forsøk på å påvirke andre staters politiske
beslutningsprosesser gjennom diplomati og forhandlinger,
søker enkelte stater å gripe inn i beslutningsprosesser gjennom
fordekte påvirkningsoperasjoner. Russland har gjennomført
påvirkningsoperasjoner under både europeiske og amerikanske
valg. Å spre desinformasjon er en etablert operasjonsmåte for
russiske påvirkningsaktører. Også Kina gjør framstøt for å
påvirke politiske utfall og beslutninger i vestlige land.»
Kilde: Etterretningstjenestens trusselvurdering FOKUS 2021.

«Statlig styrt spionasje i det digitale rom representerer en
vedvarende og alvorlig trussel mot Norge. De siste årene har
andre lands etterretningstjenester lyktes med å bryte seg inn
i de digitale nettverkene til norske myndigheter og private
virksomheter.
I 2021 vil nettverksoperasjoner utgjøre den største delen av
russisk og kinesisk etterretningsaktivitet mot Norge. Digital
spionasje er kostnadseffektiv og innebærer liten risiko sammenlignet med andre etterretningsmetoder. Statlige trusselaktører
som forsøker å trenge seg inn i norske datanettverk, finner
stadig sårbarheter de kan utnytte.
20
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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 Nasjonal sikkerhetsmyndighets
(NSM) risikovurdering og åpne rapporter fra 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.
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 11 år har Telenor Norge arbeidet med trusselforståelse som del av vår risikostyring.
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Har du blitt utsatt for
eller forsøkt utsatt
for løsepengevirus?

Stater

Kontraktører

Organisert kriminalitet

JA: 5%

NEI: 95%

Politisk motiverte
“hacktivister”

Enkeltkriminelle
og svindlere
Telenor Norges vurdering
De mest avanserte trusselaktørene Telenor Norge, våre kunder
og andre totalforsvarsaktører står overfor har ikke noe krav på
seg til å tjene penger; de skal tjene nasjonen de representerer
og ikke en økonomisk bunnlinje. Slike avanserte aktører har
lange tidslinjer i sine operasjoner (måneder og år) og de ønskede
effektene av operasjonene kan være svært langsiktige, slik som
eksempelvis SolarWinds-operasjonen.

• 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.
• Avanserte aktørers ønske om å rekruttere innsideaktører
er økende.

Telenor Norge erkjenner 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.

• Telenor Norge og våre kunder vil bli utsatt for aktører som
benytter utpressing som virkemiddel, både i forbindelse med
DDoS og med å ønske å ta kontroll over informasjon ved å
benytte ransomware.

Med denne kunnskapen, og sett i sammenheng med
myndighetenes vurderinger, legger vi til grunn i våre risikovurderinger at:

• Direktørsvindel vil bli enda mer spisset og målrettet, kriminelle
miljøer vil fortsette å utnytte teknologi og avansert manipulering for å få tilgang til e-postsystemer (BEC).

• Hybride operasjoner pågår; privat infrastruktur brukes til å
utføre cyberoperasjoner, informasjonsoperasjoner og
påvirkningsoperasjoner.

• 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.

• Fremmed etterretning, spesielt russisk og kinesisk som E og
PST fremhever, ønsker å drive etterretnings-, påvirknings- og
informasjonsoperasjoner mot Telenor Norge og våre kunder.

• Store hendelser i samfunnet slik som for eksempel store
russiske militærøvelser eller øvelser der NATO-land øver i
Norge vil kunne medføre økt aktivitet fra fremmede stater
og kriminelle miljøer som kan påvirke Telenor Norge.

• Som totalforsvarsaktør vil vi bli forsøkt utnyttet og utsatt for
målrettede etterretningsoperasjoner.
• Avanserte trusselaktører bruker kombinasjoner av handlemåter for å oppnå sine intensjoner; både teknologiske og
menneskelige, fysiske og logiske.

• 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
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,
menneskehandel 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.

• Fremmed etterretning vil forsøke å misbruke tjenester hvis
de finner det formålstjenlig.
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Når trusselaktøren lammer alt vi bruker
Industrielle kontrollsystemer (Industrial Control Systems, ICS),
ofte omtalt som Operasjonell Teknologi (OT), er teknologi som
opererer i kulissene og understøtter vår way of life; i alt fra
frittstående systemer som en enkelt melkemaskin til avanserte
kontrollsystemer for industriprosesser, transport og generering
av elektrisitet. Disse systemene har frem til nå vært komplett
adskilt fra moderne IT-infrastruktur, og er derfor i liten grad blitt
beskyttet og herdet slik som IT-systemer. Sikkerhet i OT-systemer
er ofte også rettet mer mot stabilitet og forutsigbar drift, enn
beskyttelse mot ondsinnet aktivitet.
Utbredelse av Industrial Internet of Things (IIoT) fører til at
komponenter i et OT-miljø utvides både logisk, fysisk og geografisk. Vi ser blant annet hyppigere bruk av smarte løsninger for
sensorikk, overføringsmedier som 4G/5G og andre kortdistanse
trådløse protokoller. Dette utvider angrepsflaten for trusselaktører i det man flytter logikk fra sentraliserte kontrollerte
miljøer til standardiserte plattformer for kjøring av virtuelle
ressurser, og gjør dette tilgjengelig i en massiv skala.
Et målrettet angrep mot denne type teknologi vil eksempelvis
kunne påvirke kraftdammer og vann- og kloakksystemer. Et
angrep kan påvirke både kraftproduksjon og kraftoverføring

nasjonalt og internasjonalt. Hendelser i kraftforsyningen i våre
naboland kan få konsekvenser for Norge siden infrastrukturen for
overføring og balansering av krafttilgang er tett sammenknyttet.
Bortfall eller ustabilitet i OT-systemer vil også kunne få fysisk
effekt; roboter i fabrikker, trafikklys, kjøledisker, bagasjebånd,
fjernvarme, vann og avløp og demninger kan bli satt ut av spill,
eller ikke virke som forutsatt.

Trusselaktørers operasjoner mot industrielle
kontrolltjenester (ICS/OT) drives også i normale
faser med innhenting, kartlegging, eksfiltrasjon og
påfølgende mulighet for sabotasje.

Sammensveisingen av IT og OT i industrielle prosesser omtales
gjerne som den fjerde industrielle revolusjonen. Det forventes
at man skal kunne optimalisere industrielle prosesser basert på
informasjon fra utenforstående systemer og disse systemene
skal igjen kunne motta og behandle informasjon direkte fra
produksjonssystemene. Det er flere ting som driver denne utviklingen: Behov for automatisering, introduksjon av Industrial
Internet of Things (IIoT) og skiftet fra tradisjonelle sentraliserte
kontrollsystemer til en prosess som er definert av «smarte»
enheter, og behovet for å lage spesialtilpassede produkter.

En trusselaktør vil meget sannsynlig operere i og
mot et OT-miljø på flere måter:

De siste årene har industrielle systemer blitt påvirket av
hendelser rettet mot IT systemer ved flere anledninger,
Norsk Hydro er ett eksempel, angrepet på Ukrainas energiinfrastruktur i 2015 er et annet.

• Tilegne seg tilgang via fjernaksessløsninger som
ikke er godt nok sikret og overvåket. Dette har
meget sannsynlig blitt en mer aktuell handlemåte
etter covid-restriksjoner som har gjort det nødvendig for leverandører å bruke fjerntilgang
de tidligere ikke hadde.
• Bruke legitime verktøy (living of the land) for
innsamling av operasjonell data i åpne kilder.
• Utnytte manglende sikkerhetsmonitorering i
infrastruktur.
• Forflytte seg i OT infrastruktur for angrep på
andre deler av IT infrastruktur.

IT

OT

• Tilegne seg informasjon om svakheter og
angrepsvektorer for bruk mot andre deler av
et måls infrastruktur.
• Utnytte svakheter i gamle og ikke-patchede
IT-komponenter plassert i et OT-miljø.

Trafikk kryptert

Trafikk ikke kryptert

Patching
kontinuerlig

Patching 1-2 ganger
i året

God
cybersecurity

God fysisk
sikring

Fokus på sikring
av data

Fokus på sikring av
fysiske verdier

Gode EOL (End of life)
prosesser

Legacy utstyr liten
grad av fornying

En avansert trusselaktør som opererer i eller mot
OT-infrastruktur ønsker meget sannsynlig å tilegne
seg evne til å kunne styre og kontrollere systemet
selv for; å kunne:
• Påvirke produksjon og distribusjon av mat, strøm,
vann, transport, medisiner og drivstoff.
• Utføre samfunnsdestabiliserende operasjoner
som har politiske, beredskapsmessige, sikkerhetsmessige og helsemessige konsekvenser.
Organiserte kriminelle miljøer ønsker, etter hvert
som verdien av OT-systemer forstås, meget sannsynlig å videreutvikle Crime as a Service (CaaS) til å
stjele informasjon om OT-systemer for videresalg til
andre aktører.

Forskjellig sikkerhetsfokus i IT og OT
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Slik angriper
de deg
De siste årene har angrepsmetoder via en
rekke digitale plattformer blitt stadig mer
sofistikerte og utbredt i takt med bedre
sikkerhetstiltak og stadig større gevinstmuligheter for kriminelle aktører. Løsepengevirus har blitt en reell samfunnsutfordring,
svindelmetoder knyttet til pandemien er
utbredt og målrettet phising benyttes for å
komme forbi viktige sikkerhetstiltak.
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Ransomware har blitt en risiko for samfunnet
I løpet av det siste året har bruk av ransomware gått fra å være
en fare for enkeltbedrifter til å bli en fare for samfunnet og liv
og helse. Trusselaktører som driver profesjonell utpressing
blir stadig proffere og størrelsen på løsepengekravene øker.
Hvert døgn blir flere titalls bedrifter og statlige organisasjoner
over hele verden rammet. Ifølge selskapet PurpleSec har den
globale kostnaden av ransomware-angrep økt fra $8 milliarder
i 2018 til $20 milliarder i 2020, mer enn $350 millioner i kryptovaluta ble utbetalt i form av løsepenger siste år.
Koronapandemien har ført til økt press mot helsevesenet. Aktører
som benytter ransomware har gjort situasjonen enda verre ved
å ramme flere sykehus og helseinstitusjoner, spesielt i USA og
Storbritannia, med bortfall av tjenester og utsatte operasjoner
som resultat. Mange universiteter har også blitt rammet, noe
som har vært spesielt utfordrende når forelesninger hovedsakelig har vært basert på fjernundervisning.
Arbeidsprosessene til trusselaktører som bruker ransomware
har blitt profesjonalisert og forenklet det siste året. Det finnes
nå flere typer ransomware som kan kjøpes eller leies, slik at
programmeringskunnskap ikke er nødvendig for å kunne dra
nytte av handlemåten.

Slik angriper de deg

deres personlige data vil bli lekket dersom de ikke legger press
på offeret for å betale løsepengene.
Det siste året har det blitt vanlig å kjøpe forsikring mot
ransomware-hendelser. Slike forsikringer senker terskelen for
å betale betraktelig, siden det ofte gjør at den absolutt enkleste
og billigste måten å komme seg ut av problemene på er å betale.
Denne trenden fører dessverre til en enklere og mer innbringende hverdag for trusselaktørene som står bak angrepene.
Forsikringsselskapet CNA Financial ble i vår utsatt for ransomware
og tyveri av informasjon. Ransomware-aktøren Revil har senere
påstått at de fikk tilgang til CNAs liste over kunder som har kjøpt
ransomware-forsikring, og aktivt har gått etter firmaer på listen
for å øke sjansen for å få utbetalt løsepenger.
Ransomware har blitt en handlemåte som utsetter samfunn,
borgere og nasjoner for økt risiko, det går på samfunnsfunksjoner, forsyningskjeder og liv og helse løs. Et internasjonalt
samarbeid er i gang for å redusere effekten av handlemåten;
Ransomware Task Force (RTF) er organisert av Institute for
Security and Technology i samarbeid med over 60 representanter fra teknologi- og sikkerhetsbedrifter, regjeringer, politi
og internasjonale organisasjoner. Gruppen ga i mai ut sin
første rapport med anbefalinger der noen av de viktigste er:

På det mørke nettet er det egne auksjonssider der såkalte
access brokers tilbyr tilgangsinformasjon til tusenvis av virksomheter. Tilgangsinformasjonen auksjoneres bort til høystbydende. Her kan kjøperne søke på firmatype, antall ansatte
eller omsetning. Det er ofte fjerntilgang til PCer eller servere
internt i målvirksomhetene som selges slik at innbruddet ikke
enkelt kan oppdages. Firmaet Digital Shadows opplyser at
snittprisen for salg av en slik tilgang til en større virksomhet i
starten av 2021 var på nesten $10.000 dollar. De forskjellige
trusselaktørene har egne nettsider på det mørke nettet der de
annonserer hvilke virksomheter de har brutt seg inn hos og
legger ut smakebiter av informasjon de har tilegnet seg.
Dersom de ikke mottar betaling, blir ofte all stjålen informasjon
lagt ut gratis eller auksjonert bort.

• Politi og diplomati over hele verden må prioritere denne
typen saker

Ransomware-aktører tjener milliarder av dollar på sin virksomhet. Dette fører til at de kan kjøpe detaljer om ferske svakheter
i populære produkter. Tidligere ble slike svakheter først og
fremst benyttet av nasjonalstater i etterretningsoperasjoner,
nå havner denne farlige programvaren ofte i hendene på
ransomware-aktører. I april 2021 ble for eksempel en fersk
svakhet i brannmuren SonicWall brukt til å kryptere
nettverket til flere bedrifter.

Ransomware-aktører er raske til å utnytte sikkerhetshull i
virksomheter, og det er viktig å heve grunnsikringen så mye
som mulig. En kort, men ikke utfyllende sjekkliste er:

Tidligere var krypteringen av informasjon det viktigste pressmiddelet for trusselaktørene som benyttet ransomware. Dette
har endret seg etter hvert som aktørene har forstått verdiene
som ligger i selve informasjonen og at den kan kopieres og
forberedes for salg før den krypteres. Ofte blir kunder av offeret
kontaktet direkte av utpresserne. Kundene blir truet med at
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• Regjeringer bør opprette egne fond for å hjelpe rammede
organisasjoner ut av knipe, uten at de trenger å betale
løsepenger
• Det må utarbeides et internasjonalt rammeverk som hjelper
organisasjoner med å beskytte seg mot, forberede seg på og
håndtere et ransomware-angrep.
• Det må stilles krav til at kryptobørser vet hvem kundene er
(KYC), overvåker mistenkelige transaksjoner og øker graden
av regulering av slike børser.

• Ha to-faktor autentisering for innlogging
• Begrens fjern-innlogging til systemer
• Eksponere færrest mulig systemer mot internett
• Ha ferske og fungerende backups som er adskilt fra
produksjonsnettverket

Noen kjente tilfeller av løspengevirus fra
det siste året
I Finland ble Vastaamo, et senter for psykoterapi,
angrepet. Titusenvis av journaler ble lastet ned, og
flere ble lagt ut offentlig. Kundene til senteret er
blant annet finske parlamentsmedlemmer og andre
offentlige personer. Utpresserne truet etter hvert
enkeltpasienter personlig og sendte med smakebiter på dataene som ville bli lekket. 11. februar 2021
gikk Vastaamo konkurs.
Quanta Computer er en viktig underleverandør til
Apple. Den russiske ransomware-aktøren omtalt
som REvil brøt seg inn i den digitale infrastrukturen
deres i slutten av april 2021 og stjal store mengder
informasjon om Apples produkter, også produkter
som ikke er sluppet enda. Smakebiter fra informasjonen ble lagt ut offentlig, blant annet detaljerte
tegninger av ferske produkter som Apple slapp bare
dager tidligere. Løsepengekravet er på $50 millioner
og angriperne vil fortsette å poste mer data til det
er betalt.
I april 2021 ble politiet i Washington DC rammet.
Angriperne stjal intern informasjon og personalfilene til ansatte. Gruppen bak angrepet, Babuk, la
først ut detaljerte personalfiler som omhandlet 20
politimenn. Da politiet nektet å betale la trusselaktøren ut 250GB med informasjon, blant annet en
gjeng-database, detaljert informasjon om ansatte
og informasjon om politiets informanter.

I mai 2021 rammet ransomware selskapet Colonial
Pipeline, som driver USAs største rørledning for å
frakte olje og drivstoff. Selve kontrollsystemene ble
ikke rammet, men selskapets støttesystemer gikk ned.
USAs regjering vedtok hastelover for å få fraktet
oljen med tankbiler. I mange delstater oppsto det
tendenser til panikk med hamstring av bensin og
tomme bensinstasjoner. Etter nesten en uke ble
transporten gjenopptatt, etter at selskapet betalte
over $5 millioner til utpresserne. Hendelsen kunne
ha ført til stengte flyplasser og bensinmangel i flere
delstater i USA.
I slutten av mai 2021 rammet løsepengevirus det
Irske helsevesenet. Store deler av datasystemene
og helsejournalene ble tatt ned. En minister uttalte
til pressen at dette var det største dataangrepet
mot Irland noensinne. Etter hendelsen avviste flere
sykehus alle pasienter, bortsett fra de som trengte
øyeblikkelig hjelp. Helsevesenet opplyste at det
var helt utelukket å betale de $20 millionene i
løsepenger som angriperne forlangte.
Flere norske bedrifter har også blitt rammet: Vard
Group ble rammet juni 2020, Hurtigruten ble rammet
i desember 2020, og Akva group og Østre Toten
kommune i januar 2021. I slutten av februar ble også
Telenor Norges driftspartner Tieto Evry rammet. 25 av
deres kunder ble igjen rammet, Telenor Norge var ikke
blant disse. I midten av mars meldte Akva Group i
forbindelse med sin kvartalspresentasjon at angrepet
hadde kostet dem nesten 50 millioner kroner.

• Installer sikkerhets-patcher så snart disse blir sluppet
av leverandørene.

Foto: Martin Phillip Fjellanger
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Covid-19-kriminalitet
Siden pandemien brøt ut i Norge i mars 2020 har vi sett
hvordan kriminelle aktører har utnyttet den sosiale distansen
som har oppstått mellom oss. I Norge gjennomgikk samfunnet
på kort tid en digital transformasjon der de fleste av oss mer
og mer har måttet ta i bruk digitale flater og verktøy for å få tak
i nødvendige varer og tjenester, men også for å kommunisere
med omverden.

Fra: Telenor AS <support@wordpress-584285-1892131.cloudwaysapps.com>
Date: 24. april 2021 kl. 22:07:27 CEST
Til:
Emne: Du har en forespørsel om refusjon. 04/24/2021 02:03:01 pm
Svar til: info@novo.skelt.com.br

Refusjonsnummer: 28HK9-NOK

Svært mange arbeidstagere har måttet jobbe fra hjemmekontor.
Dette gjør oss sårbare for svindel og annen digital kriminalitet
ved at muligheten for å kontrollere usikkerhet mot kolleger,
venner og familie er delvis borte. Mottar man for eksempel en
suspekt henvendelse via e-post, må man i større grad selv vurdere
om innholdet er ondsinnet. Dette vet trusselaktører å utnytte.
Kriminelle bruker i økende grad bruke sosial manipulering for
å få deg til å begå sikkerhetsbrudd. Når man er alene, vil de
grunnleggende følelsene i oss forsterkes og det spiller trusselaktørene på; ved å spille på følelser og tidspress får de deg til å
utføre det de ønsker. Det er typisk at de vil ha deg til å føle frykt,
eventuelt grådighet eller nysgjerrighet, ofte i kombinasjon med
tidspress. De gir inntrykk av at du må gjøre som de sier nå, ellers
forsvinner «muligheten» som altså bare er svindel.

Hei ,
Vi informerer deg skriftlig om at den siste fakturaoppgaven for mars 2021 ble betalt to ganger.
Vi inviterer deg til å be om tilbakebetaling ved å klikke på lenken nedenfor:
• FORESPØRSEL OM REFUSJON
Merk: Hvis dette ikke løses innen de neste 12 timene, vil ingen refusjon bli gitt.
Takk for samarbeidet i denne saken.

Fakturasvindel kommer i ulike varianter, dette er et typisk eksempel.

Fra 1. januar 2021 innførte myndighetene nye krav til sterkere
kundeautentisering ved netthandel. Det betyr at nettbutikkene
nå må støtte 3-D Secure for at en handel skal gjennomføres.
3-D Secure er en global standard som bankene og brukerstedene benytter for å sikre sterk kundeautentisering. I Norge
bruker vi som regel kombinasjonen av både kortinformasjon og
BankID i forbindelse med netthandel.
Bakgrunnen for strengere krav ved netthandel er å gjøre det
vanskeligere for kriminelle å kjøpe varer og tjenester med
kredittkortinformasjon som har havnet på avveie, enten i form
av fysisk stjålne kredittkort eller via kortopplysninger som er
skaffet til veie via phishing.

Har du blitt utsatt for
eller forsøkt utsatt
for innbrudd i din
private e-post?

JA: 7%
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NEI: 93%

Når sikkerheten blir bedre leter de kriminelle etter nye metoder,
svært ofte i form av sosial manipulering. Det hjelper lite med
sterke passord eller to-faktor-løsninger om man blir lurt til å
oppgi passord og autentiseringskoder direkte til trusselaktøren.
De kriminelle forsøker altså rett og slett å få deg til å begå
bedrageriet for seg for å få godkjent et kjøp, uttak eller annen
transaksjon.
Mer målrettet phishing
De fleste har fått med seg begrepet phishing; forsøk på å få deg
til å gi fra deg informasjon du egentlig hverken vil eller skal gi
fra deg. Det er økende bevissthet knyttet til hvilke linker man
trykker på og hva slags vedlegg man åpner i e-post som virker
suspekt. Men i takt med at vi er til stede på stadig flere digitale
plattformer, får trusselaktørene flere flater der de kan nå deg
og manipuler deg. Mens mange har guarden oppe når de får
en suspekt e-post, er de kanskje ikke like varsomme om de blir
kontaktet via SMS, en direktemelding i sosiale medier, eller via
falske nyhetsartikler og innloggingssider.

Trusselaktører som bruker phishing og de andre variantene
av sosial manipulering har samme intensjon: Ved å utgi seg
for å være noen du stoler på prøver de å få deg til å oppgi
informasjon, både som privatperson og som ansatt, slik som
brukernavn, passord og kortinformasjon. Når vi deler stadig
mer informasjon om oss selv i sosiale medier, har de også mer
å spille på når de vil gå mer målrettet til verks for å lure deg.
Jo mer informasjon som er tilgjengelig, desto mer målrettet kan
trusselaktøren være i sin manipulering. Trusselaktøren bruker
informasjon om deg ved å utnytte eksisterende relasjoner og
tillit, og kan på den måten få deg til å røpe privat informasjon
du ellers ikke ville delt med fremmede.
Generelt har angrepene blitt mer troverdige og målrettede, det
er det to hovedgrunner til:
1) Vi er mer alene på jobb og har ikke det samme sosiale nettverket i hverdagen å sparre med omkring når vi er usikre. Når vi
er alene må vi større grad stole på egne vurderinger. Vurderingene våre er basert på følelser, erfaring og kunnskap. Dette er
noe svindlerne utnytter.
2) Mange har innført strengere krav til autentisering og det
holder ikke lenger med statiske opplysninger som kun kortopplysninger. Svindleren må i tillegg ha tilgang til bank-id for å
misbruke kortopplysningene. Svindlerne må gjøre henvendelsene mer troverdige og gjøre «kulissene» mer troverdige.
Svindlerne må i større grad involvere deg i bedrageriet mot deg
selv. «Olgasvindel», «svindel i sanntid» (real-time phishing),
og fakturasvindel er eksempler på dette.
Stopp opp, tenk deg om, og sjekk om du virkelig bør gå videre
med det du blir bedt om å gjøre.
Manipulering i sanntid
Manipulering i sanntid eller real-time phishing starter gjerne
med at trusselaktøren ringer offeret fra et spoofet (forfalsket)
nummer. I det følgende eksemplet fra i år har telefonnummer
til norske banker blitt misbrukt for å gjøre henvendelsen mer
troverdig.
Svindlerne ringer til forskjellige kunder, svarer man på anropet
spilles det av en talebeskjed om at kontoen har blitt automatisk
sperret. Deretter får man beskjed om å taste «1» for å få tilgang
til kontoen igjen. Her spiller trusselaktøren på frykt. Enkelte lar
seg rive med og trykker derfor på «1» og får så melding om at
de vil motta en SMS. Denne kommer like etter og inneholder
en lenke svindleren vil du skal trykke på. Lenken leder deg til
en falsk innloggingsside til nettbanken din og på første side på
innloggingsiden blir offeret bedt om å taste inn telefonnummer,
adresse og fødselsnummer.
Deretter rutes man videre til innlogging med BankID. I det du
taster inn engangskoden fra BankID på den falske nettsiden,
kan svindlerne lese av denne. Siden de også har fødselsdatoen
din, kan de raskt logge inn i for eksempel den ekte nettbanken
din før koden blir for gammel. Dette er mulig fordi bakmennene
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sitter parat, i sanntid, og følger med på alt du skriver på den
falske nettsiden som de kontrollerer. Straks de er inne i din
virkelige nettbank setter de i gang overføring av penger ut av
kontoen din. Men siden slike overføringer gjerne krever en ny
godkjenning via BankID, kan de la deg tro at «innloggingen»
din feilet. Når du da forsøker å «logge inn» på nytt med en
ny BankID-kode, har du i realiteten gitt svindlerne koden de
trenger for å godkjenne overføringen ut av kontoen.
Økt bruk av real time phishing er en konsekvens av at mange
nettsider og tjenester har fått bedre sikkerhetstiltak, blant annet
ved at du må godkjenne en transaksjon med BankID eller en
kode, et passord eller en SMS. Svindelmetoden kan misbrukes
på mange måter, ikke bare for å tømme kontoer i nettbanken,
men også forsøk på å ta over en brukerkonto.
Flere falske nettsider og butikker
Som en konsekvens av pandemien har nordmenn dreid kjøpevanene sine i digital retning, og det utnytter trusselaktørene.
En kartlegging i EU viser at for hver ekte nettbutikk, finnes
det fem falske. Bare i Danmark ble det funnet 15.000 falske
nettbutikker på dansk rettet mot danske kunder. Det er ingen
grunn til å tro at det er færre som rettes mot norske forbrukere.

60%
av befolkningen synes det er
krevende å beskytte seg selv
og dine personopplysninger
mot ulike former for svindel
og datakriminalitet.

*

Disse nettbutikkene kan ved både første og andre øyekast se
seriøse og ekte ut, mens de i realiteten er utspekulerte plattformer som skal få deg til å oppgi betalingsinformasjonen din.
Hvis du faktisk får gjennomført en transaksjon på en slik nettside
så blir du lurt likevel; du ender opp med piratkopier eller du får
betalt, men mottar aldri noen varer. Slik nettsider bruker ofte
bilder av kjente merkevarer og har priser som ligger under det
du ellers finner. Det er her de første varsellampene bør begynne
å blinke, men dessverre blir mange mindre kritiske når det ser ut
som man kan spare penger.

Har du blitt forsøkt
lurt til å gi fra deg
privat informasjon
(phishing)?

Kapring av brukerkontoer
Det som ofte omtales som account takeover er en form for
identitetstyveri der trusselaktøren får kontroll over offerets
brukerkontoer, gjerne knyttet til e-post eller sosiale medier.
Mange nye sikkerhetsfunksjoner går ut på at du må bekrefte
at du er deg, og da kan dette for eksempel skje ved å bekrefte
en lenke i en e-post. Men klarer trusselaktørene å lure deg til å
oppgi passordet til e-posten, kan de ta over brukerkontoen på
forskjellige plattformer ved å endre passordet til e-postkontoen
som de har kontroll på.

NEI: 52%

Å kapre brukerkontoer i sosiale medier kan ha stor verdi for
trusselaktører. Du har gjerne stor troverdighet hos dine venner
og de som følger deg. Får en svindler tilgang på din konto, kan
dette brukes i mer målrettede phishingangrep mot de som har
tillit til deg. Trusselaktøren spiller på den eksisterende tilliten
mellom dere og øker sin sjanse for å lykkes.
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JA: 48%
Foto: Martin Phillip Fjellanger
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Spoofing 2020

Blokkerte telefonsamtaler

19,446,560
Blokkerte telefonsamtaler fra 24.12.2020 til 02.06.2021
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Grafen viser totalt antall blokkerte anrop fra utlandet til Norge siste 8 måneder.

Telefonsvindel
De siste årene har mengden telefonsvindel eksplodert, både
i Norge og internasjonalt. Svindeloperasjoner går i bølger og
all svindeltrafikk mot våre kunder har til intensjon å generere
penger til trusselaktørene.
Telenor Norge har i alle år arbeidet målrettet for å begrense
svindelaktivitet mot våre kunder. Innføring av ny teknologi og
samarbeid på tvers av ulike miljøer i Telenor er nødvendig for
å opprettholde effektivt beskyttelse mot svindlerne for å
begrense deres handlingsrom.
Dette er en kamp hvor det handler om å gjøre det så krevende
som mulig for svindlerne å operere.
Det er i hovedsak to metoder som brukes til denne typen
svindel:
1. Microsoft-svindlere ønsker tilgang til kredittkortet til sine
ofre. Vi kan identifisere Microsoft svindel og tilsvarende anrop
fra utlandet med noen unntak. Vi kan stenge et nummer som
spammer Norge, men vi kan ikke hindre at de tar et nytt
nummer i bruk.
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Grafen viser blokkerte eller sladdede anrop mot Telenors kunder det siste året, på
trafikk som ikke allerede er blokkert av vår carrier. Den nye løsningen ble som sagt
satt i drift i januar 2021.

2. Wangiri-svindlerne, de som ringer med ett ring og avslutter
samtalen vil ha deg til å ringe tilbake. Da ringer du et høytakstnummer (Internasjonale Premium Rate/IPR-nummer)
som trusselaktøren får en andel av inntektene til.
Vi stopper uønsket trafikk inn til vårt nett, på den måten kan vi
blant annet blokkere muligheten for å kunne ringe tilbake til
internasjonale nummer som er knyttet til svindel.
Telenor Norges transportør av telekommunikasjonstrafikk utenfor
Norge er Telenor Global Services (TGS). De sikrer at identifisert
svindeltrafikk blir blokkert før den kommer inn til Telenor Norge
og våre kunder. I løpet av de siste åtte månedene har TGS
blokkert i overkant av 23 millioner anrop inn mot Norge. Til tross
for slike tall blir ikke all svindeltrafikk blokkert, og da må Telenor
Norge som operatør og mottaker av trafikk til våre kunder iverksette tiltak som kan stoppe det som slipper igjennom.
Det som faktisk slipper gjennom er oftest forfalskning av norske
mobilnummer (spoofing), noe som er plagsomt for de som blir
oppringt, men minst like plagsomt som de som får sitt nummer
misbrukt av trusselaktørene.

Telenor Norge har i mange år operert med en «sperreliste», der
eieren av et nummer som blir misbrukt har kunnet be om at vi
blokkerer anrop fra utlandet der deres nummer benyttes som
visningsnummer. Dette har vært effektivt, men det hadde også
sine ulemper all den tid den var reaktiv; det tok tid fra kunden
klaget til nummeret var blokkert. Løsningen innebar også at hvis
kundens nummer lå på sperrelisten når kunden reiste utenlands,
ville samtaler som kunden tok til Norge også blokkeres.
I januar 2021 innførte Telenor Norge et nytt system som
identifiserer om telefonen med nummeret du ser på din telefon
befinner seg i Norge eller ikke. Hvis telefonen befinner seg
i Norge, men systemet detekterer at anropet er satt opp fra
utlandet, vil etterfølgende anrop settes opp med skjult nummer
etter første forsøk. Vi stopper altså ikke all spoofing-trafikk
med denne løsningen, men kunder skal nå ikke oppleve å bli
oppringt av hundrevis av personer som lurer på hvorfor kunden
har ringt dem.

Flubot
Flubot er et av de mest omfattende svindelangrepene Telenor
har registrert i nyere tid. Konsekvensene av å bli lurt kan være
store. Flubot er en programvare som er laget for å finne og
dele personopplysninger og nettbankdetaljer på din telefon
med svindlere. Samtidig sprer viruset seg videre til intetanende
mobilkunder på SMS.
Kunden får en tekstmelding om at en pakke er på vei, at du har
fått en MMS eller talemelding, at TV-en din må kalibreres, eller
lignende. Meldingen inneholder en lenke du skal bli lurt til å
trykke på. Da er risikoen stor for at du laster ned Flubot eller
kommer til en side som er kontrollert av svindlerne. I verste
fall får svindlerne kontroll over nettbanken din eller tilgang til
sensitive personopplysninger de kan benytte for å lure andre.
Telenors innebygde forsvarsmekanismer i mobilnettet har
stoppet opptil 30.000 tekstmeldinger fra Flubot i timen fra
å nå Telenors kunder. Vanligvis stopper filteret cirka 20.000
meldinger i døgnet.

Den nye løsningen identifiserer og sladder også wangiri-trafikk,
dette gjør at det ikke blir mulig å ringe tilbake til høytakserte
internasjonale nummer.
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Har du blitt utsatt for
eller forsøkt utsatt for
innbrudd eller misbruk
av private sosiale
nettverk?

JA: 10%

SIM swap fraud
De siste årene har svindelmetoden SIM swap fraud bredt om
seg internasjonalt. Telenor Norge har vært meget årvåkne på
denne handlemåten, og det er gjennomført en rekke tiltak for
å gjøre det vanskelig for trusselaktører å gjennomføre en
uautorisert SIM endring på et offers abonnement.

Nye former for identitetstyveri
Identitetstyveri er en gjenganger; trusselaktørene utgir seg for
å være deg, for dermed å etablere for eksempel kredittkort de
fritt kan bruke. Med nye sikkerhetskrav på plass, vil vi nok se en
nedgang i denne typen direkte identitetstyveri, men samtidig vil
andre relaterte svindelformer øke i omfang.

SIM swap fraud har i stor grad sammenheng med bruken
av engangspassord (OTP) sendt via SMS. Mange tjenester
bruker fortsatt OTP over SMS selv om det finnes andre,
sikrere alternativer.

Eksempler på nye og mer målrettede svindelmetoder er
«kjærlighetssvindel» og «Olga-svindel», der svindlerne bruker
sosial manipulering for å lure enslige eller eldre til å oppgi
koder eller bekrefte kjøp.

I Norge er det relativt enkelt å samle nok informasjon om
enkeltpersoner og bedrifter til å kunne overta en brukerkonto,
enten ved søk i åpne kilder eller ved å snoke etter informasjon
ved å ringe forskjellige instanser der personlig informasjon
«sitter løst».

Gjennom det siste året har vi sett hvor sårbare mange nordmenn
er, og det vet svindlerne å utnytte ved å spille på sårbarhet,
frykt og manglende kunnskap. Bevisstheten rundt sikkerhet
på nett og mobil er gjerne lavere hos de yngste og de eldste i
familien, noe som gjør dem mer sårbare for aktører med mindre
hyggelige hensikter.

En svindler kan ta kontroll over en annen kundes abonnement
ved sosial manipulering av kundeservice via telefon, eller andre
sårbare kanaler. Forhandler-leddet benyttes også i tilfeller der
svindleren er i besittelse av falsk eller stjålet dokumentasjon.
Nye SIM-kort aktiveres på kontoen, og eksisterende abonnent
blir frakoplet når det nye SIM-kortet aktiveres. Svindleren får via
det nye SIM-kortet tilgang til kundens samtaler og SMS. Det
er avdekket tilfeller av forsøk på påvirkning av ansatte i Telenor
Norge og i Telenorbutikker. Kriminelle ønsker at ansatte skal
bruke sine systemtilganger til å foreta uautoriserte SIM-kort
endringer. Dette er en trend som tidligere har vært rapportert
internasjonalt, men som vi frem til i vinter ikke hadde sett i Norge.
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NEI: 90%

Stadig mer investeringssvindel
Utover våren 2021 ble det mye oppmerksomhet omkring hvordan
enkeltpersoner oppnår store gevinster på små investeringer, for
eksempel via sensasjonelle aksjekjøp eller spekulering i kryptovaluta. Det har versert falske nyhetsartikler i sosiale medier som
mange har bitt på. Flere norske kjendiser har fått navnene sine
misbrukt i disse kampanjene for å manipulere lesere.
Løfter om sensasjonelle gevinster er oftest like risikable som de
er sensasjonelle. Ofrenes reaksjon viser hvor spontane mange
blir når det er raske gevinster i sikte. Dette vet trusselaktører å
benytte seg av, og de bruker gjerne løfter om store penger for
å lure ofrene.
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Når nettene blir lange del 2 – et faglig dypdykk:

Leveransekjeder –
en kjent risiko som
krever bevisste valg
Er leveransekjederisiko noe vi aktivt tar stilling
til og er det en del av virksomhetens risikodiskusjoner? Er digital sikkerhet og leveransekjeder
så krevende at ledere og beslutningstagere ikke
evner å gå inn i diskusjonene? I når nettene blir
lange del 2 vil vi gå mer teknisk til verks for å vise
at teknologikunnskap i samspill med kunnskap
om hvordan teknologi kan utnyttes er viktig for å
kunne ta bevisste valg. Det siste året har bydd på
rikelig med eksempler på leveransekjedeangrep.
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For nøyaktig ett år siden gikk Digital Sikkerhet 2020 i
trykken. Her fokuserte vi på at de fleste virksomheter
er ledd i en leveransekjede, betydningen av ansvaret
man har og dermed også risiko man tar på andres
vegne. Vi belyste kompetansebehovet for å forstå og
håndtere denne risikoen, mekanismer for kontroll
og forskjellige virkemidler en kan benytte for
risikoreduksjon.

Solstorm
Allerede da vi skrev kapittelet Når nettene blir lange 1 i Digital
Sikkerhet 2020 hadde en trusselaktør – senere attribuert til
Russland – kompromittert SolarWinds Inc. sine systemer i halvannet år. Trusselaktøren hadde utnyttet deres mekanismer for
programvareutvikling og distribusjon av oppdateringer for å få
levert skadevaren til tusenvis av kunder (26. mars 2020).
Så sent som i desember 2020 var det fortsatt mulig å laste
ned den kompromitterte programvaren fra SolarWinds Inc. sine
hjemmesider, og sertifikatet som hadde signert den kompromitterte programvaren var fortsatt ikke trukket tilbake. Det er
lett å se at håndteringen – på et tidspunkt da SolarWinds Inc.
visste hva som hadde skjedd – ikke var optimal. Som utenforstående og etterpåklok er det lett å kritisere dem for det. Vel så
interessant er det at bare ett av 67 antivirus-programmer var
i stand til å oppdage skadevaren på tjenesten Virus Total1 på
dette tidspunktet.
Det er betimelig å stille spørsmål ved om SolarWinds forstod
sitt ansvar og risikoeksponeringen de representerte for sine
kunder? Og om de burde ha forstått det? Mange av kundene
til SolarWinds Inc. er Managed Service Providers (MSP-er)
som igjen har hundre- eller tusenvis av kunder som betjenes
av denne programvaren. Hadde SolarWinds Inc. nødvendig
kompetanse og kapasitet til å håndtere risikoen? Og førte de
tilstrekkelig kontroll med hva som ble lagt til av ny kode?
Det er grunn til å tro at robuste sikkerhetskontroller i byggemiljøet kunne ha indikert at noe var galt. God praksis på området
er veletablert, for eksempel med forskjellige former for automatisert kodeanalyse og sårbarhetstesting, og kunne trolig
bidratt til å avverge eller begrenset effekten av angrepet. For
endringer i særlig sensitive komponenter eller av betydelig
omfang, kan endog menneskelig sidemannskontroll, med eller
uten verktøybasert gjenkjenning, være en nødvendig forsikring.
40

Mange benytter
kun grunnleggende
integritetskontroll og
skadevareanalyse
ved mottak av
programvare.

Bare et uskyldig offer?
Det er også grunn til å stille spørsmål om de største kundene av
SolarWinds kunne utøvd større grad av kontroll med leveransene
fra SolarWinds, eller stilt tydeligere krav om at grundigere sikkerhetsmessig kvalitetskontroll var gjennomført av en kvalifisert
tredjepart før leveranse. Eksempelvis er MSP-er, ved sin én-tilmange posisjon i verdikjeden og med privilegerte tilganger hos
sine kunder, en effektiv og velkjent angrepsvektor.
Det er imidlertid ressurs- og kompetansekrevende virkemidler
som må tas i bruk for å avdekke et vellykket programvareleveransekjede angrep i mottatt programvare, dersom leverandørens utviklings- eller byggemiljø er kompromittert og den
kompromitterte programvaren fremstår helt autentisk. Med den
betydelige mengden programvareverktøy en gjennomsnitts
virksomhet faktisk benytter, vil mange nøle med å foreta så
dyptgående verifikasjon.
Mange benytter kun grunnleggende integritetskontroll og
skadevareanalyse ved mottak av programvare. Det er en start,
men for avgjørende programvareleveranser blir det stadig
tydeligere at ytterligere innsats er nødvendig for å møte en
risiko som manifesterer seg i stadig flere alvorlige hendelser.
Mer avanserte tiltak handler imidlertid ikke bare om sterkere
evne til å avdekke kompromittert programvare og forhindre
at den tas i bruk; god sikkerhetsovervåkning kan også bidra til
tidlig deteksjon av at det faktisk har skjedd. Dette kan ha stor
verdi, da det gjerne går noe tid fra initiell kompromittering
gjennom leveransekjede, til trusselaktøren bruker de etablerte
tilgangene mot utvalgte mål.

1 https://virustotal.com
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Året som gikk
Angrepet på SolarWinds Inc. har fått stor oppmerksomhet, men
det var bare ett av flere alvorlige vellykkede leveransekjedeangrep det siste året. Vi merker oss blant annet:

Avdekket

Hendelse

Inngang

Berørt programvare

Operasjonstype

Nærmere om angrepet

Mai 2021

Myanmars
presidents
nettside

Nettsted
(offentlig)

Font-pakke

Vannhullsangrep

Ved å utnytte ukjente sårbarheter, modifiserte
trusselaktøren en populær font-pakke publisert på Myanmars presidentembetes nettsted.

Mai 2021

Fujitsu
ProjectWEB

Ukjent

Lagrings- og samhandlingsplattform (SaaS)

Ukjent

Lagrings- og samhandlingsplattformen er bl.a.
i utstrakt bruk hos japanske myndigheter.

Apr 2021

CodeCov

Feilkonfigurert
docker image
byggprosess

CodeCov Bash Uploader
script

Tyveri av nøkler fra
miljøene verktøyet blir
brukt i

Verktøyet brukes for sikkerhets- og integritetstesting av programkode i utviklingsmiljøet hos
over 29.000 kunder. Muliggjorde blant annet
tyveri av nøkler og andre autentiseringsinformasjon fra brukerne av CodeCov Bash Uploader,
som videre førte til angrep mot disse kundenes
egne utviklingsmiljøer og produkter.

Mar 2021

SITA

Ukjent

Passasjer behandlingssystem og -database for
flere flyselskaper

Tyveri av
personopplysninger

SITA leverer tjenester for bl.a. passasjerbehandling til om lag 90% av verdens flyselskaper,
og satt på data minst 10 år tilbake i tid. For
noen omfattet dette pass- og kredittkortinformasjon, men for andre “bare” grunnleggende
personopplysninger.2

Mar 2021

Google Play
Store

Opplasting av
skadevare-infisert mobile
applikasjoner

En håndfull mobile
applikasjoner

Tyveri av bankkonti og
omgåelse av 2-faktor

Dette er dessverre ikke første eksempel på at
mobil-apper med bevisst innkodet skadevare
lykkes i å bli publisert på anerkjente appbutikker.

Feb 2021

Birsan research

Åpen kildekode
bibiliotek

Flere

Proof-of-concept

Forsker påviste at mange store bedrifters
bygg-løsninger for programvare kunne lures til
å hente inn eksternt innhold, dersom det ble
publisert en offentlig tilgjengelig pakke med
samme navn som de interne, legitime pakkene.

Des 2020

VGCA
(SignSight)

Nettsted
(offentlig)

Digital Signature Toolkit

Målrettet mot
myndigheter og
utvalgte virksomheter

Programvare for digital signering, publisert
på nettsiden til vietnamesiske myndigheters
offisielle utsteder av digitale sertifikater, ble
kompromittert med en bakdør. Dette ga tilgang
inn i de mange vietnamesiske virksomhetene
som lastet ned og brukte den aktuelle programvaren, og videre angrep hos disse.

Nov 2020

VeraPort

Kompromittert
nettsted
(vannhullsangrep)

Nettleser plugin
programvare

Målrettet mot
myndighets- og finansnettsteder

Ved hjelp av stjålne sertifikater for kodesignering og utnyttelse av sårbare “VeraPort”
webtjenester, klarte trusselaktørene å spre en
kompromittert versjon av klientprogramvare som
er i utstrakt bruk i Sør-Korea for interaksjon med
blant annet banker.

Jul 2020

Twillio SDK

Feilkonfigurert
lagringstjeneste
i offentlig sky

Skybasert kommunikasjon
(CPaaS)

Informasjonstyveri
(kommunikasjon)

En feilkonfigurert “S3 bucket” tilhørende Twilio
gjorde det mulig for trusselaktøren å laste opp
en modifisert versjon av et bibliotek for programmatisk interaksjon med Twilio TaskRouter.
Angrepet fikk begrensede konsekvenser, men
illustrerer viktigheten av riktig sikkerhetskonfigurasjon av skytjenestene en konsumerer
samt at den som bruker slike tjenester i skyen
selv har ansvaret for dette.

Jun 2020

GoldenSpy

Programvare
med bakdør

Forretningsapplikasjon

Målrettet mot utvalgte
vestlige virksomheter

Trusselaktøren kompromitterte vestlige
selskaper etablert i Kina gjennom å distribuere
skadevare-infisert skatteprogramvare.

2 Anbefalt lesning med relevant beskrivelse og teknisk analyse: https://blog.group-ib.com/colunmtk_apt41
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«Skilpadder hele veien ned»
Mange klient-applikasjoner er i dag nettleserbaserte. Dette
har sin naturlige årsak. De fleste nettlesere er nå å regne som
fullverdige operativsystemer med viktige sikkerhetsmekanismer
og ikke minst standardiserte programmeringsgrensesnitt som,
uavhengig om nettleseren kjøres på Windows, Mac, Linux eller
en mobiltelefon, kan kjøre samme applikasjonskode. Kostnadene
for å utvikle slike applikasjoner reduseres dermed kraftig.
En ytterligere faktor, som bidrar til å redusere tid og kost, er
dynamisk bruk av tredjeparts-biblioteker som Node, JQuery
og Chartbeat. Med dynamisk menes at bibliotekene enten
lastes ned når applikasjonen bygges eller når den kjører i en
nettleser. På den ene siden medvirker ofte slike biblioteker til
sikrere kode, ettersom de ofte hjelper programmerere å «gjøre
ting riktig», mens de på den andre siden øker risikoen for å bli
kompromittert gjennom leverandørkjeden. Dette ble behørig
demonstrert i februar da en sikkerhetsforsker beskrev hvordan
han hadde utnyttet denne typen dynamisk nedlastning ved å
publisere pakker med konseptuell «skadevare» til forskjellige
offentlige rammeverk (NPM, RubyGems og PyPI) med samme,
eller nesten samme, navn som det flere større teknologiselskaper selv benyttet på sine interne moduler.3
For en mindre virksomhet, uten egen kapasitet til dyp
kvalitetskontroll av tredjepartskomponenter, eller økonomi til
å kjøpe slik bistand, kan det å dynamisk hente siste publiserte
versjon fra offentlige kilder ha større sikkerhetsgevinst enn
nedside. Man er i hvert fall sikker på å få med seg de siste
sikkerhetsforbedringene, til tross for at man samtidig løper
risikoen for å få med seg det siste leveransekjede-angrepet
som «lik i lasten». For andre virksomheter kan risikoen –
både egen og kundenes – tilsi større grad av kontroll.

At alle kan se kildekoden, gir ikke
nødvendigvis god sikkerhetsmessig
kontroll, selv om det i dette tilfellet til
slutt ble oppdaget.
Dette rettferdiggjør ressursbruk på dyptgående kvalitetskontroll som kan redusere sannsynligheten for at et hittil
ukjent leveransekjedeangrep slipper gjennom.
Dynamisk henting av tredjepartskomponenter krever en risikobasert avveiing mellom tillit og kontroll. Dette må tuftes på
forståelse av egen og kundenes risikotoleranse. Telenor Norge
har førstehåndserfaring fra hvordan dette kan utspille seg, da
en programvareleveranse fra en leverandør viste seg å inneholde ondsinnet kode fra et bibliotek som var hentet dynamisk
inn, flere nivåer ned i avhengighetshierarkiet. For vår del ble det
heldigvis oppdaget før koden kom inn i vår tjenesteproduksjon.
I dette tilfellet ville den ikke gjort skade der da den hadde et
helt annet spesifikt mål for øyet. Vi noterer imidlertid trusselaktørens økonomisk motiverte vilje til å innplassere kode, som
ender opp i flere tusen programvarer, og «brenne» sitt eget
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lille åpen kildekodeprosjekt, kun for å nå én programvare som
brukte dette biblioteket.
Åpen kildekode – leveransekjeder omfatter mer enn
klassiske «leverandører»
Et annet – og ganske annerledes – leveransekjedeangrep som
vakte noe oppsikt tidlig i 2021, er innsnikingen av “sårbarheter”
i Linux kernel kode fra studenter ved University of Minnesota4).
Studentene tok utgangspunkt i universitetsmiljøets gode
renommé hos Linux kernel utviklere, og leverte kodebidrag med
bevisste «sårbarheter» som deretter ble akseptert av autoriserte
kernel-utviklere og inkludert i den offisielle Linux-kjernen.
Saken har vakt en stor debatt om hvorvidt det var etisk riktig å
gjøre et slikt sikkerhetseksperiment. I forhold til leveransekjeder
illustrerer saken hvor sårbare mange grunnleggende åpenkildekode-prosjekter, som mye moderne IT er basert på, egentlig
er. At alle kan se kildekoden, gir ikke nødvendigvis god sikkerhetsmessig kontroll, selv om det i dette tilfellet til slutt ble
oppdaget. Graden av kontroll, innsatsen på sikkerhetsmessige
forbedringer og evne til å adressere sårbarheter, avhenger av
tilgjengelige ressurser i prosjektene.

Skulle det ikke være helt selvsagt
å få dokumentert hva leveransen
inneholder?
Det er overraskende mange åpen kildekode-prosjekter av
nærmest global kritisk karakter, som avhenger av noen få
ildsjelers ubetalte innsats. For eksempel oppdaget verden i
forbindelse med Heartbleed5, at det populære SSL-biblioteket
OpenSSL i realiteten ble vedlikeholdt av kun én person. Heldigvis
har flere kommersielle virksomheter de senere årene fått
øynene opp for nødvendigheten av å støtte disse prosjektene
– og det rimelige i at aktører som fremstiller svært lønnsomme
produkter med FOSS-komponenter (Free and open-source
software) som innsatsfaktor, også gir noe tilbake.
Kan du vite hva du får? (Software Bill of Materials)
Det blir stadig vanligere i leveranseavtaler å ikke kun stille
krav om at de fysiske leveransene er detaljert spesifisert i Bill
of Materials, men også at programvareleveransene og hva de
inneholder er beskrevet i en Software Bill of Materials (SBOM).
En SBOM beskriver alle programvarekomponenter som inngår i
leveransen, inkludert del- og underkomponenter med presise
spesifikasjoner som for eksempel versjon- og byggnummer.
Det er mange fordeler ved å vite hva du faktisk får levert ned på
dette nivået. De mest umiddelbare kan knyttes til

3 https://medium.com/@alex.birsan/dependency-confusion-4a5d60fec610
4 The Verge: How a University Got Itself Banned from the Linux Kernel – https://www.theverge.
com/2021/4/30/22410164/linux-kernel-university-of-minnesota-banned-open-source
5 https://heartbleed.com
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sikkerhets-kvalitetsvurdering av en leveranse både før og etter
kjøpsbeslutningen er tatt, input/supplement til asset inventory,
sårbarhetshåndtering og underlag for sikkerhetsverifikasjon
av den mottatte varen. Skulle det ikke være helt selvsagt å få
dokumentert hva leveransen inneholder?
Programvareleveranser kan ofte ha en omfattende komponentliste og -hierarki. Det er derfor nødvendig, ikke minst for å kunne
gjøre effektiv bruk av informasjonen, å produsere SBOM som
et maskinlesbart strukturert datasett. Flere standardformater
og verktøy for å lese, skrive og konvertere mellom dem er
åpent tilgjengelig. Vi tror de fleste virksomheter som anskaffer
programvare bør stille krav om en slik “innholdsdeklarasjon”.
US Department of Commerce har en god introduksjon til SBOM,
med mange gode referanser.6
Kan du vite hva det gjør? (Communications Bill of Materials)
En SBOM beskriver hvilke komponenter en sammensatt programvare består av. Vi vil hevde det er like viktig å få god og detaljert
informasjon fra programvareleverandøren om hvordan programvaren skal forventes å oppføre seg, og da spesielt hvordan
den kommuniserer. Om Communications Bill of Materials vil få
rotfeste som allment begrep i programvareanskaffelser tør vi
ikke spå, men vi mener det er viktig å stille krav om at forventet
by-design kommunikasjon til og fra den leverte programvaren er
beskrevet. Det understøtter både implementasjon med minimert
eksponering på alle protokoll-lag, for eksempel snever hvitlisting
i både brannmurer, proxyer og applikasjonslagsinspeksjon,
anomalideteksjon i sikkerhetsovervåkning, og er grunnlag
til sikkerhetsverifikasjon av den mottatte varen.

Dokumentasjon av en programvares
kommunikasjon er ikke like modent
og strukturert som dokumentasjon
av programvarens innhold (SBOM),
men vi mener det er like selvsagt å
forvente dette dokumentert – og noe
kjøpere av programvare bør forvente
og kravstille.
I sammensatte programvareprodukter bør Communication Bill of
Materials også beskrive den interne kommunikasjonen mellom
løsningskomponentene, noe som blant annet gir grunnlag for å
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designe innplassering i en forsvarbar infrastruktur med høy grad
av segregering/segmentering, og strengt regulert (eksplisitt
tillatt) kommunikasjon mellom komponentene. Dokumentasjon
av en programvares kommunikasjon er ikke like modent og
strukturert som dokumentasjon av programvarens innhold
(SBOM), men vi mener det er like selvsagt å forvente dette
dokumentert – og noe kjøpere av programvare bør forvente
og kravstille.
Valgene vi tar
Det er nå ti år siden det første virkelig store leveransekjedeangrepet vi kjenner til; angrepet på RSA, der kinesiske statlige
operatører stjal såkalte seed-verdier til SecurID kodebrikker.
Med disse kunne operatørene komme seg forbi to-faktor
autentiseringen hos alle deres SecurID-kunder, blant annet en
underleverandør til Lockheed Martin, Level 3 Communications
og Northrop Grumman7. Etter dette etablerte Lockheed Martin
begrepet Cyber Kill Chain8 som gir en strukturert gjennomgang
av syv generiske hovedtrinn i digitale operasjoner. Lockheed
Martin valgte senere samme år å etablere og publisere en
modell for en moderne forsvarbar sikkerhetsarkitektur9.
Den vedvarende strømmen av vellykkede leveransekjedeangrep
– fra RSA-angrepet frem til i dag – understreker et av våre
hovedbudskap fra Når nettene blir lange 1 i Digital Sikkerhet
2020; du må som ansvarlig leverandør forstå hvilken risiko dine
leveranser utgjør for dine kunders verdier. Uten dette har du
heller ikke grunnlag for å forstå egen attraktivitet for trusselaktører, og eget beskyttelsesbehov.
En viss leveransekjederisiko kommer ingen virksomhet unna,
men grad av eksponering og risiko er resultat av bevisste valg.
Hvilke leverandører velger du, og på hvilket grunnlag? Hvilke
krav stiller du, og hvordan? Hvor mye investerer du i kontrollaktiviteter? Hvordan forbereder du deg på å håndtere det neste
leveransekjedeangrepet når det treffer din virksomhet?

6 U.S. Dpt. of Commerce - National Telecommunications and Information Administration:
https://www.ntia.gov/SBOM
7 I år har tidligere ansatte i RSA endelig kunnet snakke om angrepet, og vi har fått mer kunnskap om det
https://www.wired.com/story/the-full-story-of-the-stunning-rsa-hack-can-finally-be-told/
8 L ockheed Martin – The Cyber Kill Chain: https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/
cyber-kill-chain.html
9 Lockheed Martin: Defendable Architectures https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/LM-White-Paper-Defendable-Architectures.pdf

Hva skjer når leverandøren selges?
Virksomheter kjøpes og selges. I 2021 fikk salget av Bergen
Engines stor oppmerksomhet i norske medier. Dette med
bakgrunn i bekymringer om kjøperens intensjoner sett i forhold
til norske nasjonale sikkerhetsinteresser. Problematikken er
imidlertid ikke avgrenset til nasjonal sikkerhet.
Salg av en leverandør, helt eller delvis, kan innvirke betydelig
på leveransekjederisikoen du utsettes for og på flere måter.
Måten leverandørvirksomheten drives på kan endres betydelig,
og påvirke både leveranseevne og kommersielle betingelser.
Hvor virksomhetens ulike funksjoner er lokalisert, eller hvor
hovedkvarteret til den overtakende virksomheten ligger,
kan påvirke både sikkerheten i leveransene og hvordan din
informasjon blir håndtert av leverandøren. Både jurisdiksjon,
korrupsjonsindeks og samfunnsmessig stabilitet spiller inn her.
Objektive forhold ved leverandørvirksomheten kan også endres
ved eller som følge av en virksomhetsoverdragelse; for eksempel
leverandørens økonomiske soliditet og objektiv sikkerhet. Alt
dette har i sum stor betydning for deg som mottaker av
leverandørens varer eller tjenester.
I tillegg til ordinære leverandørvurderinger og priskonkurranse,
bør langsiktig stabilitet og sannsynlighet for at leverandørvirksomheten blir overdratt til vilkårlig tredjepart tas i betraktning
i leverandørvalg. Spesielt der disse forholdene kan ha stor
betydning for din virksomhet. Slik vurdering krever blant annet
innsikt i leverandørselskapet/leverandør-industrigruppens
sammensetning, deres syn på egen kjernevirksomhet, virksomhetens påregnelige og fremtidige kapitalbehov. Dersom
varen eller tjenesten du kjøper, eller enheten som produserer
den, ligger noe på siden av leverandørens kjernevirksomhet er
det forhøyet risiko for et skifte av hender. Studie av trender og
tendenser til konsolidering i leverandørens marked og bransje
kan også gi viktige indikasjoner.

Salg av en leverandør, helt eller
delvis, kan innvirke betydelig på
leveransekjederisikoen du utsettes
for og på flere måter.

I en periode, eller som et varig tiltak,
kan det være nødvendig å forvalte
leverandørrelasjonen mindre
tillitsbasert og med større grad av
faktisk kontroll og verifikasjon.
For eksempel gjennom styrket tilsyn
med leverandørvirksomhetens
sikkerhetstilstand og leveransenes
sikkerhetsmessige kvalitet.

Uansett hvor grundig forarbeid som gjøres ved avtaleinngåelse,
er fremtidige eierskifter, konsolideringer og virksomhetsoverdragelser vanskelig å forutse. Dersom det inntreffer, bør det
imidlertid gjøres en risikovurdering med tanke på om leveransekjedeeksponeringen og -risikoen er vesentlig endret. I
en periode, eller som et varig tiltak, kan det være nødvendig å
forvalte leverandørrelasjonen mindre tillitsbasert og med større
grad av faktisk kontroll og verifikasjon. For eksempel gjennom
styrket tilsyn med leverandørvirksomhetens sikkerhetstilstand
og leveransenes sikkerhetsmessige kvalitet. Dersom identifisert
risiko grenser opp mot uakseptabelt nivå, eller leverandøren
motsetter seg tilsyn du har vurdert å være nødvendig, vil skifte
av leverandør være siste utvei. Det er sjeldent ønskelig, men
kan ikke utelukkes.
Der det er identifisert forhøyet risiko for endrede eierforhold
hos viktige leverandører, bør det vurderes om risikoreduserende
tiltak skal iverksettes før eierskiftet eventuelt inntreffer. Når du
definerer hva som er viktige leverandører må du ta i betraktning
leverandørens og leveransens negative påvirkningspotensiale
mot din virksomhet, dine leveranser og dine kunder. Ikke bare
hvor kritisk bidraget fra leverandøren er for å opprettholde
egen produksjon. Dersom slik risiko er identifiserbar ved
avtaleinngåelse kan det være handlingsrom i kontraktsarbeidet,
for eksempel ved forkjøpsrett til den aktuelle delen av leverandøren. En insourcing som forkorter leveransekjeden kan
uansett vurderes som risikoreduserende tiltak hvis en leverandørvirksomhet, eller en del av den, blir tilbudt for salg. En mer
pragmatisk og langt vanligere tilnærming er standby-avtaler
med alternativ leverandør. Prisen for dette vil ofte være et visst
minstekjøp fra en mindre prisgunstig standby-leverandør. Et
permanent oppsett med to eller flere leverandører kan også
være et risikoreduserende tiltak. Den reelle evnen til å falle
tilbake på kun én av dem, og ikke minst risikoøkningen ved
å eksponere seg mot flere leveransekjeder, må veies mot
sikkerhetsgevinsten ved et slikt tiltak.
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Når nettene blir lange 2: Leveransekjeder –en kjent risiko som krever bevisste valg

Myte 1 – «APT angrep kan vi ikke gjøre noe med»
Å vise til at det var «et svært avansert angrep» har blitt en
vanlig forklaring fra kompromitterte virksomheter. Det er
selvsagt et snev av sannhet i det, selv om forklaringen blir
flittig brukt i media også når hverken aktøren eller teknikken
var spesielt avansert. Det er riktig at de virkelig avanserte og
målrettede aktørene er svært krevende å beskytte seg mot.
Det er imidlertid mulig å redusere sannsynligheten for at
angrepet lykkes, får vedvare, får spre seg, eller får katastrofale
konsekvenser. En ansvarlig virksomhet kan ikke strekke
hendene i været og gi opp «fordi APT».

Når nettene blir lange 2: Leveransekjeder –en kjent risiko som krever bevisste valg

1. Gjør det dyrt for dem, ved å ivareta basis sikkerhetshygiene.
Sikkerhets-patching og sikker konfigurasjon bidrar til at angriperen må bruke mer kompetente ressurser. APT-aktører rår over
store ressurser, men også de må prioritere. Det koster dem mye
mer å finne og bruke hittil ukjente sårbarheter. Selv om det er
legitimt å ta risiko og eksponering av sårbarhetene i betraktning
når man prioriterer patching, er det verdt å merke seg det nå er
helt vanlig å kombinere sårbarheter med «lav» risiko-score, slik
at de til sammen muliggjør et alvorlig sikkerhetsbrudd. Patching
av low og medium sårbarheter kan derfor ikke utsettes i det
uendelige.10
2. Forsinke dem. Segmentering og minimert eksponering både
eksternt og internt, tvinger angriperen til å bruke tid på å bevege
seg gjennom infrastrukturen fra det første angrepspunktet. Dette
gir deg blant annet mer tid til å observere og begrense et angrep
under utvikling. Vit, og vær bevisst på, hva du eksponerer til
hvem og hvordan – all eksponering skal bunne i et reelt behov.
3. Kjenn din infrastruktur. En verdenskjent APT11 har selv pekt
på at de som regel har gjort seg bedre kjent med målets infrastruktur enn målets egen IT-avdeling.
4. Instrumenter for deteksjon. Robust sikkerhetsovervåkning
krever synlighet og analyse både på logghendelser, trafikk
(også “internt”) og på host/workload.
5. Tenk lagdelt sikkerhet i design, arkitektur og trusselmodellering. Det bør aldri være nok at én mekanisme svikter for at et
angrep skal lykkes. Fjern avhengigheter på tvers der det er mulig
slik at omfanget og effekten av et vellykket angrep begrenses.
6. Planlegg for kontinuitet. Offline backup og konkrete
gjenopprettingsplaner kan bidra til å redusere de forretningsmessige skadevirkningene. Selv om mange APT-angrep har
innhenting og informasjonstyveri som mål, har vi sett flere
eksempler på at APT-verktøy kommer organiserte kriminelle i
hende – der destruktive ransomware-angrep er høyst relevant.
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Myte 2 – «Vi må fikse brukerne!»
«Brukerne er det svake leddet», hører vi stadig. Ser vi på
inngangsvektorer for cyberangrep er det ingen tvil om at
mennesker og menneskelighet blir utnyttet. Drive-by angrep
ved surfing, eposter med infiserte vedlegg og lenker som tar
brukeren til både skadevare og phishing, er vektorer som gjerne
henføres til at det er mennesket som har sviktet. Konklusjonen
blir dermed ofte at vi må «fikse mennesket» for å hindre at slikt
skjer. Flere awareness-kampanjer, phishing-tester og lignende
aktiviteter er ment å sette brukerne bedre i stand til å opptre
med sunn skepsis og kritisk sans i sitt møte med angriperne. Det
er ikke dumt, men det tar oss ikke i mål. Vi spiller bare videre
i våpenkappløpet der angriperne blir stadig mer kreative og
utspekulerte, og fortsatt klarer å lure brukerne.
«Ikke åpne vedlegg fra folk du ikke kjenner» og «ikke klikk på
linker» er velmente råd, men for mange er nettopp dette del
av arbeidshverdagen og jobbinnholdet. «Hvis du er i tvil, ring
gjerne avsenderen for å verifisere» har vi «sikkerhetseksperter»
også sagt. Rådene krever at man faktisk er i tvil om ektheten av
henvendelsen, og at man tar seg tid til å sjekke dette i en hektisk hverdag. Begge disse to forutsetningen står for fall. I tillegg
dukker det fra tid til annen opp zero click sårbarheter som kan
utnyttes. Det ble funnet to slike i iOS i mai. Da har brukeren lite
å stille opp med.

fatale når noe slipper gjennom. Denne siste-skansen omtaler vi
gjerne som containment; grep du tar for å hindre at den skadelige effekten inntreffer, eller at den i det minste begrenses til et
isolert miljø.
Authentic8 Silo og Cloudflare Browser Isolation er eksempler
på tjenestekategorien Remote Browser Isolation (RBI). Her vil
en virtualisert «engangs» nettleser kjøre i deres plattform, og
enhver utnyttelse av sårbarheter i nettleseren eller andre programmer som en nedlasting gjennom nettleseren kan interagere med, forblir isolert på deres plattform og er borte ved neste
surfe-sesjon. HP Sure Click (tidligere Bromium) er et eksempel
på prosessisolasjon på brukerens PC hvor spesifikke prosesser,
for eksempel nettleser, dokumentleser og Office-programmer,
kan styres til å kjøre i en egen mikro-kernel. Slik begrenses
skaden og mest trolig hindres skadevaren i å få utfolde seg.
Til og med svært enkle grep kan ha god effekt; som for eksempel:
• Assosiere alle script-filtyper, slik som “.bat” og “.ps1” i
Windows (hvis de skulle slippe inn til brukerens pc-plattform)
til åpning i en tekst-editor,
• Frata brukeren administratorrettigheter,
• Herde klienten,

Vi mener de aller fleste virksomheter må gå lengre i å bruke
teknologiske virkemidler som tar høyde for at bruk av nettjenester
og epost med vedlegg er en del av arbeidshverdagen og
arbeidsprosessene. De fleste arbeidstakere er ikke ansatt for
å bruke all sin tid og tankekraft på å unngå å bli lurt, men har
andre oppgaver. Trusselaktøren har bare én oppgave å tenke
på; hvordan kan jeg klare å lure mottakeren? Trusselaktørene
har også et skala-overtak; noen få angripere kan rette samme
våpen mot mange ofre.

• Holde klientene oppdatert,

Etablerte virkemidler som scanning av e-post og SSL-inspeksjon
kan lete etter kjente skadevarer og skadevaremønstre. Det må
imidlertid legges større vekt på å hindre at konsekvensene blir

10 Chris Gates – “Pentesting from LOW to PWNED” https://www.youtube.com/watch?v=u68QvWXYW_Q

• Bruke en sikret DNS-tjeneste som filtrerer kjente ondsinnede
domener, for eksempel OpenDNS Umbrella, Telenor Nettvern,
Cloudflare 1.1.1.2 eller Quad9 9.9.9.9.
Security awareness training har likevel sin plass i sikkerhetsprogrammet – det er mange andre måter å bli lurt på.

11 Rob Joyce, Head of NSA Tailored Access Operations: https://www.usenix.org/conference/enigma2016/
conference-program/presentation/joyce

49

Innsidetrusselen
Han er sjarmerende og høflig…
Hun er elegant og har dyre smykker…
Begge er på konferanse; han som
«deltaker» hun som «bartender» - begge
har sannsynlig lønn fra en annen arbeidsgiver enn den som oppgis i skatteseddelen.

50
Foto: Martin Phillip Fjellanger

51

Innsidetrusselen

Innsidetrusselen

Risiko og trusselvurderinger
Fra NSMs Risiko 2021
«Innsideren kjenner virksomhetens rutiner, prosesser
og sårbarheter og kan benytte kunnskapen for å
skade virksomheten til fordel for annen virksomhet,
stat eller til egen vinning. Skaden en innsider kan
påføre verdiene våre, er store. Det er derfor viktig
at utsatte miljøer, virksomheter og institusjoner
etablerer tiltak for å redusere innsiderrisikoen..»

Grafikk: WinWin - stock.adobe.com & Kristyna Vagnerova / iStock / Getty Images

Fra Etterretningstjenestens FOKUS 2021
«Det mest slående ved trusselbildet Norge står
overfor ved inngangen til 2021 er det store spennet.
De tradisjonelle sikkerhets-utfordringene er endret,
samtidig som nye kommer til.
Kombinasjonen av ulike virkemidler, sivile og militære,
åpne og fordekte, i det fysiske så vel som i det digitale
rom, gjør trusselbildet utfordrende og sammensatt.»

Fra PSTs Nasjonal trusselvurdering
«Den nasjonale trusselvurderingen beskriver statlig
etterretningsvirksomhet og innsidetrusselen der det
kan rekrutteres eller plasseres agenter i virksomheter
for å få tilgang til informasjon, for å manipulere eller
for å gjennomføre sabotasje.»

Fra stortingsmeldingen Samfunnssikkerhet
i en usikker verden
«Målrettet motvirkning av innsiderisikoen er en
kompleks oppgave som krever betydelig med
kompetanse og fokus på mer enn klareringen,
da menneskelige sårbarheter kan oppstå eller
endres i løpet av tidsperioden personen er klarert.
Arbeidet med å forebygge og motvirke innsidevirksomhet kan være krevende. En drivende faktor
for dette er at det norske samfunnet i økende grad
er internasjonalisert..»
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Spionen som er inne i varmen
De to historiene om konferansedeltakeren og bartenderen er
fra NATO-konferanser der sivile deltakere fra infrastruktureiere i
en rekke NATO-land var med.
Hvem var de to? Hvorfor var de der? Hvorfor ville de ha kontakt
med to nøkkelpersoner i en norsk virksomhet? Vi skal fortelle
historiene så langt det lar seg gjøre. Og så skal vi snakke med
«Ulf» som arbeider hos norske myndigheter og kan mye om
hvordan mennesker kan påvirkes – og om den virkelig farlige
innsideren.
Hva er en innsider?
En innsider er definert i NSMs Risiko 2021 på denne måten:
«En innsider forstås som en nåværende eller tidligere ansatt,
konsulent eller innleid som har eller har hatt legitim tilgang til
virksomhetens systemer, prosedyrer, objekter og informasjon,
og som misbruker denne kunnskapen og tilgangen for å utføre
handlinger som påfører virksomheten skade eller tap. Innsideaktivitet kan gjennomføres direkte og på egenhånd, eller på
vegne av en ekstern aktør. Eksterne aktører kan være statlige,
ikke-statlige eller andre enkeltindivider. Disse aktørene kan
søke å utnytte personer med tilgang til en virksomhets eller
stats verdier for å oppnå egne mål.»

Konferansedeltakeren
Konferansedeltakeren fra Tyskland viser stor interesse for den
norske kvinnelige deltakeren, han følger opp de tre dagene
konferansen varer i pausene med spørsmål til henne knyttet til
innlegg og diskusjoner. Han fremstår interessert og nysgjerrig
og inviterer til ettermiddagsspaserturtur i byen – sightseeing.
Han er Interessert i Norge, kultur, familie, jobb og politikk.
Når konferansen er slutt fortsetter han dialogen, nå ved henvendelser til hennes jobb-e-post, han viser igjen litt for mye
interesse for innlegget hennes på konferansen.
Hun begynner å fatte mistanke om at dette er noe annet enn
interesse i fag eller et forsøk på å sjarmere henne som person.
Det blir tydelig at det er hennes funksjon og kunnskap som er
det interessante.
Det blir noen e-poster frem mot neste NATO-konferanse. I
etterkant av den starter han epostdialog via privat epost, med
ønske om videre dialog der – han vil gjerne komme til Norge.
Nå har hun fått nok; hun ber om at dialogen skal fortsette på
jobbepostadresse, da forsvinner han og tar ikke lenger kontakt.

Bartenderen
NATO-konferansen skal vare i fem dager, første dag er over, det
har vært konferansemiddag og kvelden skal brukes til å møte
gamle kjente og kanskje også få nye kontakter. Nesten hele
det store konferansehotellet er lukket av og tilgjengelig kun
for deltakerne, sikkerheten på og rundt hotellet er tydelig og
synlig. I tilknytning til konferansesalen er det egen spisesal, bar
og grupperom – kun for deltakerne. Til og med egen adkomst
fra konferansedelen til hotellrommene er sikret. Deltakerne skal
ikke bli forstyrret.
I baren står en gruppe gamle kjente, en kvinne og tre menn, og
mimrer og diskuterer agendaen for de kommende dagene; en
brite, en amerikaner en nederlender og en nordmann. Alle fire
har lagt merke til damen bak baren, et par av dem snakket om
henne allerede på vei inn til middag: Kvinnen er for dyrt kledd,
smykkene og klokken ser for dyre og ekte ut, de fire mener hun
rett og slett ser ut som om hun er plassert der av en annen
grunn enn å tappe øl eller mikse drinker.
Når nordmannen bestiller en øl oppdager han og en av de
andre at hun fører glasset bak disken når det er fullt og forsøker
å skjule at hun dropper noe ned i ølet. Hun er avslørt, sikkerhetsfolk tilkalles, hotellets ledelse tilkalles og damen serverer
ikke mer øl på konferansen.
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Fordi det virker
Begge de to historiene fra noen få år tilbake ble rapportert til
de rette instanser i Norge. Når vi forteller de to historiene til
«Ulf» sier han:
-H
 elt typisk! Forsøk på å nå frem med sjarm eller ved å sette
mennesker i pinlige situasjoner har alltid vært en yndet
handlemåte for de som vil skaffe seg menneskelig ressurser
på innsiden hos et mål. Det er all grunn til å tro at begge disse
historiene var slike forsøk.
- Men det er da så opplagt? Ingen går i slike feller i 2021?
-H
 vis ingen hadde gått i slike feller ville ikke våre motstandere
benyttet slike metoder i 2021, svarer «Ulf» kontant.
-M
 en jeg skal fortelle deg om den virkelig farlige innsideren,
legger han til.
Professoren
«Ulf» kaller scenariet for Professoren.
Professoren er eksperten, hun eller han i bedriften som har
lang erfaring i selskapet, er faglig kompetent og har en enorm
kunnskap om arbeidsgiveren – og arbeidsgiveren det er en
kunnskapsbedrift.
-P
 rofessoren skriver gjerne innlegg i riksmedia, holder foredrag
på konferanser og publiserer fra tid til annen egenprodusert
stoff i akademiske publikasjoner. Professoren rekrutteres ikke
med slaviske bardamer eller tyske sjarmerende forretningsmenn, her benyttes helt andre metoder, forklarer «Ulf».
De som skal rekruttere Professoren er svært erfarne,
kunnskapsrike og profesjonelle, de snubler ikke i oppdraget
slik bardamen i vårt eksempel over. Og; de har god tid – gjerne
på arenaer der Professoren er i jobbsammenheng, det være
seg seminarer, konferanser eller digitalt via kommentarer og
diskusjoner på nettsteder der fagfolk diskuterer komplekse
temaer. Det hele er meget avansert sosial manipulering.

Innsidetrusselen

Med forsiktighet manøvrerer motstanderen. Professoren opplever en faglig kompetanse hos sin nye venn. Det er endelig
noen som lytter. Motivasjonen til Professoren er klassisk og han
er i ferd med å i en like klassisk felle; han drives av E-en i MICE;
Money, Ideology, Compromise, og Ego.
Rekrutteringsoffiseren holder seg godt oppdatert på virksomheten offeret jobber i, hvis en omorganisering har påvirket
offeret negativt kan dette eksempelvis brukes som del av
påvirkningen: «Har du blitt forbigått, ser de deg ikke?»
Professoren kultiveres: «Du som er så flink, du skulle blitt hørt
mer.» «Du slipper ikke til på jobben virker det som.» «Du burde
slippe mer til med alt det du kan.» Hele tiden sakte og forsiktig,
Professoren påvirkes til å snakke – spesielt om det han ikke
kan snakke om – noen småting kommer etter hvert frem i
samtalene, forklarer «Ulf».
Så kommer uroen hos Professoren: Har han gått over streken?
Ved neste møte forsøker han å forsvare seg selv overfor sin nye
«venn». Professoren stiller noen spørsmål for å overbevise seg
selv om at han ikke har gjort noe galt. Rekrutteringsoffiseren er
mer enn profesjonell nok til å få sitt offer til å glemme skepsisen.
Men Professoren glemmer ett spørsmål: Han spør seg ikke
«Hvorfor får jeg så mye oppmerksomhet nå, hvorfor har jeg
ikke fått slik oppmerksomhet før?». Han glemmer det – helt til
det er for sent og han har gitt fra seg så mye informasjon at det
kanskje til og med er gradert, forklarer «Ulf». Da har rekrutteringsoffiseren ham i sin hule hånd, da kan han presses til mer.
Uten at Professoren har fått en eneste krone for det han har
levert – så langt.

Myter om innsidetrusselen
• Innsideaktører er teknologer som kan hacke
systemer de har fått beskjed om å bryte seg inn i.
Feil: Innsideaktøren kan like gjerne være personlig
assistent, arbeide med forretningsstrategi eller
være ansatt i HR eller i økonomiavdelingen.
• De aller fleste angrep kommer fra en innsider.
Feil: Det tar tid og det er krevende å rekruttere
en innsider, men skaden en innsider kan gjøre er
uoverskuelig.
• Godt awareness-arbeid er det som skal til for å få
bukt med innsidetrusselen.
Feil: Godt awareness-arbeid alene er ikke tilstrekkelig, mennesker må utstyres med digitale verktøy som
setter dem i stand til å unngå å gjøre dumme ting.
• Nyttige idioter er ikke så farlig.
Feil: De som ikke forstår konsekvensen av sin
løsmunnethet kan være de farligste.

Spionen som er inne i varmen før han blir spion –
han er den du må lete etter.

-R
 ekrutteringsoffiseren spiller på Professorens hode – over
lang tid. Sakte, men sikkert smigres Professoren: «Dette kan
du mye om, la oss ta en prat.» Rekrutteringsoffiseren jakter
på det Professoren» kan, men ikke kan snakke om. De møtes
«tilfeldig» på de arenaene der det er naturlig for Professoren
å være.
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M.I.C.E.
Når en etterretningsoffiser eller rekrutteringsoffiser eller
føringsoffiser skal påvirke mennesker så ser hun eller han
etter en målets sårbarheter og utforsker måter å utnytte
dem på. Det koker vanligvis ned til fire ting, som selvsagt
har fått sitt akronym; M.I.C.E.:
MONEY
Hvis en person med tilgang til den ønskede informasjonen
trenger penger sårt nok, kan hun eller han bli fristet til å
selge sjelen sin.
IDEOLOGY
En av de mest verdifulle ressursene til en motstander er
spionen som frivillig «spaserer inn» for å dele av sin
kunnskap på grunn av sin politiske eller religiøse
overbevisning som understøtter motstanderens styresett
og ideologi.
COMPROMISE/COERCION
Kompromittering med påfølgende tvang: «Hvis du ikke
gjør som jeg sier så kommer dette til å brukt mot deg….»
EGO
Ego er svært ofte en driver, selv om det etter hvert kan
komme smøring i form av penger eller annet inn i bildet.
Den som drives av sitt ego er opplever seg selv svært ofte
som å ikke bli hørt i tilstrekkelig grad eler ikke tatt med i
tilstrekkelig grad på de viktige beslutningene.
KORT OPPSUMMERT:
Vil du få noen til å forråde arbeidsgiveren sin eller landet
sitt? Finn ut hvilke(n) av disse fire motivatorene som driver
personen og utnytt(er) den/dem.

56
Foto: Martin Phillip Fjellanger

Risikoreduserende tiltak mot innsidevirksomhet
I Risiko 2021 lister NSM opp fem risikoreduserende
tiltak mot innsidevirksomhet:

1
2

Skap et helhetlig system for å styrke
personellsikkerheten. Dette innebærer å
vurdere den menneskelige faktoren i alle deler
av sikkerhetsarbeidet og innarbeide mulige
konsekvenser av innsidevirksomhet i virksomhetens risikovurdering.
Ivareta personellsikkerheten før, under og
etter ansettelse. Dette innebærer å sikre at
risikoreduserende tiltak iverksettes i alle ledd
av ansettelsesprosessen, herunder bruk av
bakgrunnssjekk.

3

Sørg for at virksomheten har tilstrekkelig
sikkerhetskompetanse og -ressurser.
Dette er nødvendig for å kunne beskytte
virksomhetens verdier mot innsidevirksomhet,
men også for at virksomheten skal settes i
stand til å følge opp sårbarheter som oppstår
hos ansatte.

4

Legg til rette for en god sikkerhetskultur.
Dette innebærer å gjøre personellsikkerhet
til en naturlig del av virksomheten, øke
forståelse av sikkerhetsregler og rutiner,
samt tilrettelegge for oppfølging av ansatte
for å avdekke misnøye eller andre forhold.

5

Håndter hendelser, evaluer tiltak og
lær av erfaringene. Ved sikkerhetsbrudd bør
virksomheten identifisere hvilken rolle personen
på innsiden har hatt, og virksomheten bør
arbeide systematisk for å lære av erfaringer og
bruke lærdommen til å styrke arbeidet med å
forebygge, avdekke og motvirke innsidevirksomhet.
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Samfunnssikkerheten
under angrep
Vi har lagt bak oss et år med avanserte
operasjoner mot både virksomhetsverdikjeder og demokrati. Avanserte aktører
fortsette å utnytte enhver svakhet og
sårbarhet og vi må erkjenne at samfunnssikkerheten, statssikkerheten og borgernes
trygghet trues. Vi må ta bevisste valg om
hva vi aksepterer av risiko og hva vi må
gjøre noe med.
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Samfunnssikkerheten under angrep

66%
av befolkningen har tillit til at
norske myndigheter gjør nok for å
sikre at samfunnet er godt nok rustet
for å forebygge, hindre og håndtere
større cyberangrep som går ut over
samfunnssikkerheten.

*

Stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden»
etterlater ingen tvil om hvordan situasjonen er.
Regjeringen vil som følge av dette blant annet styrke det forebyggende arbeidet gjennom regelverksutvikling, iverksetting
av sikringstiltak og gjennom videreutvikling av kunnskap og
kompetanse.
Telenor Norge ser det som veldig positivt at meldingen gir en
tydelig beskrivelse av sammenhengene og avhengighetene
som blir stadig viktigere for samfunnets sikkerhet. Herunder
nødvendigheten av å se helhetlig på hvordan man jobber med
tiltak og gjennomføring av disse.
Meldingen viser at vi som samfunn har modnet i synet på
samfunnssikkerhet og behovet vi har for klargjøring av ansvar.
Det er også bra at vi samordnes og koordineres og at det settes
krav til mer av dette. Det er imidlertid, etter vår oppfatning, for
lite søkelys på behov for styring på tvers av sektorene, herunder
også helhetlig risikostyring.

Samfunnssikkerhetsmeldingen viser
at Norge er på riktig vei, men det er
mange valg å ta på veien.

Robusthet, motstandsdyktighet og evne til håndtering
Det er viktig at vi alle jobber for et motstandsdyktig samfunn.
Samfunnssikkerhetsutviklingen gjør at vi må ta inn over oss viktigheten av bedre tverrsektoriell konsekvensforståelse og hypoteseutvikling, slik vi har påpekt i Digital Sikkerhet siden 2017.
Dette må inkludere både sivil og militær helhetlig forståelse.
Det er derfor bra at myndighetene vil etablere, vedlikeholde og
analysere et tverrsektorielt trusselbilde på strategisk nivå. Vi står
imidlertid fast på at dette ikke kun handler om å dele mer og
bedre, men også at man legger til rette for at man kan forstå,
beslutte og agere. Da må innsatsen være koordinert og effektiv.
Dette må myndighetene se i lys av nasjonalt strategisk behov
for bedre robusthet, motstandsdyktighet og evne til håndtering.
Forebygging på bred front
Forebygging står sentralt i meldingen og det legges vekt på
videreutvikling av kunnskap og kompetanse, og formidling for å
øke sikkerhetsbevisstheten i samfunnet. Telenor Norge mener
det er en god og viktig ambisjon. Vår erfaring er at sikkerhetsbevisstheten i samfunnet generelt er for lav i forhold til det
60
Foto: Martin Phillip Fjellanger

trusselbildet vi står overfor. For å lykkes med ambisjonen er det
imidlertid viktig at man bygger tilstrekkelig kapasitet til å faktisk
nå ut til både enkeltindivider, mindre virksomheter og kritiske virksomheter. Og slik at innsats kan prioriteres dit risikoen er størst
De offentlige kan også påvirke direkte
i å bidra til at virksomheter som leverer til det offentlige utvikler
god sikkerhet og beredskap. Dette handler ikke kun om direkte
sikkerhetsanskaffelser, men også alle andre anskaffelser hvor
sikkerhet understøtter leveransen. Et eksempel på dette er
telekommunikasjonstjenester hvor myndighetenes skjerpede
forventninger over tid på sikkerhetsområdet i liten grad
gjenspeiles i offentlige virksomheters innkjøpspraksis.
Meldingen peker på at man bør være varsomme med kompleksitetsdrivende krav. Det er viktig at man har en tydelig rolle som
bestiller, kompetanse til å utøve rollen, samt gode avtaleverk. Vi
anser imidlertid at meldingen burde gått lenger på å sette krav
til at sikkerhet også vektes i offentlige anskaffelser, på lik linje
som pris og kvalitet. Det er ikke nok at det kun stilles sikkerhetskrav. Man bør ha en løpende vurdering av om dette bør
lovfestes, i lys av utviklingen på feltet.
Ransomware, eller løsepengevirus er i sterkt økende grad en
risiko for det norske samfunnet, handlemåten har gått fra å
være en fare for enkeltbedrifter, til også å utgjøre en fare for
samfunnet og liv og helse. Det finnes ingen enkle løsninger, og
det er heller ingen enkeltaktører som har tilstrekkelig myndighet
eller ressurser til å dra lasset alene. Derfor må arbeid med
dette og andre digitale sikkerhetsutfordringer, få nødvendig
tverrsektoriell oppmerksomhet i Norge. Myndighetene bør i
partnerskap med næringslivet øke den samordnede innsatsen
for å forbygge denne formen for alvorlig organisert kriminalitet,
herunder bidra aktivt i internasjonalt samarbeid for å utarbeide
et internasjonalt rammeverk som hjelper organisasjoner
med å beskytte seg mot, forberede seg på og håndtere
ransomwareangrep.
Sikkerhet koster, men dårlig sikkerhet kan koste langt mer både
i kroner – men også i form av tapt tillit fra innbyggerne, bortfall
eller sviktende samfunnsviktige og kritiske tjenester eller tapte
data om egne innbyggere.
Nordisk samarbeid om sikkerhetsklarering og autorisasjon
For Telenor Norge er godt internasjonalt samarbeide avgjørende
for å levere telekommunikasjonstjenester. Vi er ikke alene om
dette behovet og heller ikke behovet for sikkerhetsklarerte
ressurser. Det har lenge vært et politisk mål å styrke det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden, gjennom multilaterale
avtaler. Blant annet har samarbeidet gjennom NORDEFCO
lagt grunnlaget for større sikkerhetspolitisk tillit på tvers av
landegrensene i Norden. Telenor Norge mener at et nærmere
samarbeid i Norden, også når det gjelder sikkerhetsmessige
vurderinger av personell, klarering og autorisasjon, er nødvendig
for å økt robusthet i en usikker fremtid.
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Evnen til å redusere konsekvens
I forbindelse med stortingsbehandlingen av samfunnssikkerhetsmeldingen ble det fattet en rekke enkeltvedtak som vektlegger
styrking av beredskap og robusthet. Dette er bra. Om noe skjer
er evnen til å redusere konsekvens det aller viktigste.
Godt samspill mellom privat og offentlig sektor vil i mange
sammenhenger være avgjørende for hvor god effekt tiltakene
vil gi. Vi mener vi er på rett vei, og at Stortinget har gjort noen
kloke valg. Vi håper både den politiske debatten og samfunnsdebatten fremover vil preges av økt risikobevissthet, større
forståelse for avhengigheter og vilje til gjennomføring av tiltak
som potensielt reduserer samfunnskonsekvens av alvorlige
hendelser og kriser.
Noen av Stortingets anmodningsvedtak vi har bitt oss merke i:
• Stortinget ber regjeringen innføre en nasjonal langtidsplan
for beredskap, som ser beredskapsressursene nasjonalt og
regionalt i en sammenheng og legger grunnlaget for konkrete
planer for utbedringer.
• Stortinget ber regjeringen etablere et fast totalberedskapsutvalg som rapporterer til regjeringen hvert år, slik at man sikrer
koordinert ledelse overordnet og på tvers, og helhetlige og
koordinerte trusselvurderinger. Både beredskapsmyndigheter,
samfunnets organisasjoner og næringsliv skal være representert i utvalget.
• Stortinget ber regjeringen sikre økt antall studieplasser
innenfor IKT-fag og realfag.
• Stortinget ber regjeringen etablere strengere nasjonale krav
til IKT-sikkerhet ved tjenesteutsetting. Disse kan bygge på
NSMs anbefalte minimumskrav ved tjenesteutsetting og bør
utvikles i samarbeid mellom arbeidslivets parter og sektorekspertise.
• Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med
en vurdering av hvordan beredskap og sikkerhet ivaretas
gjennom offentlige anskaffelser, og stille krav til IKT-sikkerhet
i offentlige anskaffelser.
• Stortinget ber regjeringen sørge for økt kompetanseheving
for ansatte i kommuner, stat og bedrifter innenfor IKT-sikkerhet.
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