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DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap)

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for 

samfunnssikkerhet og beredskap

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, 

Nød- og beredskapskommunikasjon

 Sivilforsvaret

 Internasjonalt kontaktpunkt

 Etatsstyring av Fylkesmannen på 

samfunnssikkerhetsområdet

 Styrer Det Lokale El-tilsynet

 Ca. 750 ansatte 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: DSB



Samfunnssikkerhet
- mer enn politi og forsvar

 Samfunnssikkerhet dreier seg om vern om liv og helse, demokrati og 

styringsevne og kritiske samfunnsfunksjoner

 Samfunnssikkerhet dreier seg om å bygge et samfunn som er 

inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte komme

 Samfunnssikkerhet dreier seg om å være forberedt på å håndtere det vi 

ikke klarer å forutse



Det helhetlige 
utfordringsbildet…

 Klima

 Terror

 Helse

 Teknologi

 Tillit

 Sikkerhetspolitisk situasjon

 Økt migrasjon

 Sammensatte/hybride hendelserFoto:  DSB/Sivilforsvaret



To 

linjer…

Hva må vi 

sikre oss 

mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?



Sårbarhet dreier seg
ofte om avhengighet
 Personell

 Kompetanse

 Kraftforsyning

 IKT

 Mat

 Vann og avløp

 Legemidler, utstyr, osv.



Digital sårbarhet
 DSBs hovedfokus er samfunnsmessig 

sårbarhet som følge av avhengigheten 
av informasjon og informasjonssystemer:

– «Alle egg i samme kurv»

– Manglende redundans

– Outsourcing

– Lange og komplekse verdikjeder

– Nasjonal kontroll



Hvorfor er informasjonssikkerhet viktig? 

 Norge er på verdenstoppen i digitalisering
– Må møte sikkerhetsutfordringene tidlig og samtidig med teknologisk 

utvikling 

– Få andre land å sammenlikne seg med

 Personvern
– Å redusere digital sårbarhet er i personvernets interesse

– Tilstrekkelig informasjonssikkerhet er en forutsetning for å ivareta 
personvern

 Tillit
– Myndighetene er avhengig av befolkningens tillit til systemene (Digital 

agenda) 

– Tilstrekkelig informasjonssikkerhet er en forutsetning for å ivareta tilliten



Informasjonssikkerhet

 Integritet

– Vern mot uautorisert endring eller 
manipulering av informasjon

 Konfidensialitet

– Vern mot uautorisert innsyn i 
informasjon

 Tilgjengelighet

– Vern mot bortfall av autorisert 
tilgang på informasjon



Trusselbildet

 Integritet
– Fra økonomisk kriminalitet til sabotasje

 Konfidensialitet
– Fra snoking til spionasje

 Tilgjengelighet
– Tekniske og logiske feil

– Naturhendelser

– Tilsiktede handlinger: Fra amatøraktiviteter til rettede 
angrep fra en fremmed stat
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 Godt nok sikret mot uautorisert 
tilgang til å endre informasjon?

 Godt nok sikret mot uautorisert 
innsyn?

 Godt nok sikret mot bortfall?

– Redundans

– Avhengigheter av andre

– Oversikt over sårbarhet i 
verdikjeden?



NOU 2015:13 (Lysneutvalget)

Digital sårbarhet – sikkert samfunn

"Det er utvalgets syn at lange og uoversiktlige 

verdikjeder som spenner over flere sektorer, nivåer og 

landegrenser, er en kjerneutfordring ved vurdering av 

digital sårbarhet. Vi mener at komplekse digitale 

verdikjeder er et vesentlig hinder for å kunne fastslå 

hvilken digital sårbarhet vi har."



Bakgrunn

 På oppdrag fra DSB har Epinion

gjennomført en omfattende 

befolkningsundersøkelse for å 

kartlegge hva innbyggerne er redde 

for og hvordan de oppfatter 

beredskapen i Norge

 Utført desember 2016



Dette er befolkningen mest
bekymret for kommende fem år

 Terrorangrep på norsk jord 

– 35% er bekymret eller svært bekymret 

 Cyberangrep på styringssystemer  

– 30% er bekymret eller svært bekymret

 Apropos: hvilken aksept har befolkningen for 

outsourcing av egne helseopplysninger?
Foto: Colourbox



Hendelsene innbyggerne tror
at ansvarlige myndigheter vil 

håndtere dårligst
 Atomulykke som medfører radioaktivt 

nedfall i Norge (42%)

 Krigshandlinger på norsk jord (45%)

 Stor ulykke med utslipp av farlige 
stoffer for mennesker og natur (34%)

 Cyberangrep på styringssystemer 
(35%)



Øvelse IKT 2016
– digital sårbarhet

 Norge er et av de mest digitaliserte land i 

verden

 Digitalisering har gitt store effektiviserings-

og moderniseringsgevinster

 … men også nye sårbarheter og endret 

risiko
Foto:  DSB/Sivilforsvaret



Øvelse IKT 

- aktuelt scenario

 Omfattende IKT-angrep mot flere sektorer og 

forvaltningsområder

– utgangspunkt i de åpne trussel- og 

risikovurderingene fra NSM, PST og E-tjenesten

Foto: DSB
Foto: DSB



IKT - stortingsmelding 

 Justis- og beredskapsdepartementet vil svare ut 

tiltakene fra Lysneutvalget

 Meldingen vil etterfølges av en revidert nasjonal 

strategi for IKT-sikkerhet

 Det er hver enkelt virksomhet som har ansvar for å 

ivareta egen IKT-sikkerhet



Utfordringsbildet

 Endret sikkerhetspolitisk bilde

 Behov for å øke det sivile 
samfunns 
krisehåndteringsevne og 
motstandsdyktighet 

 Oppdrag til DSB fra JD om å 
bistå Forsvaret i deres arbeid 
med operativt strategisk 
planverk –
«gråsoneproblematikk»



Sammensatte/hybride hendelser

 Vi kan bli rammet av hybride hendelser som 

kan ta ut viktige samfunnsfunksjoner

 Vi vet ikke alltid hva eller hvem som står bak

 Vi vet ikke alltid om det er en tilsiktet eller 

utilsiktet handling

 Vi må være forberedt og bygge robuste 

systemer – all hazard

Foto: Colourbox



Totalforsvarsprogrammet

 JD etablerer og eier programmet

 Styringsgruppe med mest berørte departementer 

 DSB koordinerer og administrerer programmet 

 DSB leder delprosjektet for videreutvikling av 

totalforsvaret, med fokus på sivil støtte til Forsvaret


