




Digitalisering og Innovasjon

• Excel… Fortsatt sterkt levende

• Automasjon. Uante muligheter

• Mulighetene ligger der

• Samme fokus for digitalisering som for sikkerhet

• Mangel på folk

• Time to market

• Eksempel: Eierbytte, forsikring og registrering av nytt kjøretøy



Hvem er jeg?

• Gøran Tømte, sikkerhetsrådgiver hos Data Equipment AS
– Tidligere 5+ år hos Palo Alto Networks

• Opptatt av å være en sikkerhetsgeneralist

• Prøver å bidra til å gjøre Norge sikrere

• Prøver å opplyse og opplære

• Prøver å endre mindset ved opplysing og forbedring

• Styremedlem i CSA

• Sitter i Forum for nasjonal IKT-Sikkerhet





Dette er IKKE en NSM presentasjon

• Jeg jobber IKKE for NSM

• Jeg representerer IKKE NSM

• Dette er MIN presentasjon av NSM sine Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet

– Bare så dette ikke blir referert til som en NSM presentasjon



Sikkerhet, og hendelser



Sikkerhet

- Informasjons sikkerhet
- Operativ sikkerhet
- Og flere alternativer……



Tre «typiske» sikkerhets hendelser

- Crypto
- Ikke «farlig» for Informasjonssikkerhet. Noe dritt
- Du merker når du har fått det
- Er reverserbart
- Kan en CEO sparkes for dette?

- Mining
- Ikke «farlig» for Informasjonssikkerhet
- Du merker ikke nødvendigvis når du har fått det
- Er reverserbart
- Kan en CEO sparkes for dette?

- Exfiltration
- Farlig for Informasjonssikkerhet
- Du merker mest sannsynlig ikke at det skjer
- Er ikke reverserbart
- CEOs sparkes ofte for slikt



Starten på 
Cyber Security





To eksempler



Bergen Kommune





«Kommunen vurderer også om det skal

innføres et sporingssystem i systemet.»

«Systemet vi har er godkjent i tråd med 

det nye personvernregelverket»

«Kommunen har nå bestilt et to-

faktorsystem»

«I avviksmeldingen skriver kommunen at 

noen trolig her fått tak i eller gjettet 

passordet til en administratorkonto, utgitt 

seg for å være rektor ved en bergensskole 

og sendt eposter til andre.»

«Det er grunn til å tru at tryggleiken hos 

Bergen kommune ikkje har vore god nok, 

seier kommunikasjonsdirektør Janne Stang

Dahl i Datatilsynet»

Anbefaler to-faktor autentisering

Uninett anbefaler alle sine Feide-kunder, 

deriblant kommuner, å aktivere to-faktor 

autentisering på sine Feide-løsninger.



Kom data på avveie?
Kunne det ha kommet på avveie?
Var det farlig?
Var det en risiko for informasjonssikkerheten?
Er hendelsen av en karakter som burde gå ut over ledelsen?



Maersk og Not Petya



https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/m-e-doc-software-was-backdoored-3-times-
servers-left-without-updates-since-2013/



In an office in Odessa, a port city on Ukraine’s Black Sea coast, a finance executive for 
Maersk’s Ukraine operation had asked IT administrators to install the accounting software
M.E.Doc on a single computer. That gave NotPetya the only foothold it needed.

“By the second you saw it, your data center was already gone.”



From June 27, when he was first awakened by a 4 am phone call in California, ahead of a planned appearance 
at a Stanford conference, he said, it took just 10 days for the company to rebuild its entire network of 4,000 
servers and 45,000 PCs. (Full recovery had taken far longer: Some staffers at the Maidenhead operation 
continued to work day and night for close to two months to rebuild Maersk’s software setup.)

Maersk security staffers tell WIRED that some of the corporation’s 
servers were, up until the attack, still running Windows 2000—an 
operating system so old Microsoft no longer supported it.

Maersk’s desperate administrators finally found one lone surviving domain 
controller in a remote office—in Ghana. At some point before NotPetya
struck, a blackout had knocked the Ghanaian machine offline, and the 
computer remained disconnected from the network. It thus contained the 
singular known copy of the company’s domain controller data left untouched 
by the malware—all thanks to a power outage.

Maersk employees were running down hallways, yelling to their colleagues to turn off 
computers or disconnect them from Maersk’s network before the malicious software could 
infect them, as it dawned on them that every minute could mean dozens or hundreds 
more corrupted PCs. Tech workers ran into conference rooms and unplugged machines in 
the middle of meetings. Soon staffers were hurdling over locked key-card gates, which had 
been paralyzed by the still-mysterious malware, to spread the warning to other sections of 
the building.

https://www.wired.com/tag/malware/




Once hackers gained initial access to a computer, Mimikatz could pull 

those passwords out of RAM and use them to hack into other machines 

accessible with the same credentials.



The security revamp was green-lit and budgeted. But its success was never made a so-
called key performance indicator for Maersk’s most senior IT overseers, so 
implementing it wouldn’t contribute to their bonuses. They never carried the security 
makeover forward.



Kom data på avveie?
Var det farlig?
Var det en risiko for informasjonssikkerheten?
Er hendelsen av en karakter som burde gå ut over ledelsen?



Hva er forskjellen på 
disse to hendelsene?



“Målrettet” vs “tilfeldig”



Så hva kan man gjøre?



Det skjer ikke meg/oss….



Ignorerer man problemet?

https://tenor.com/view/head-in-the-sand-gif-12598832
https://tenor.com/view/head-in-the-sand-gif-12598832
https://tenor.com/view/head-in-the-sand-gif-12598839
https://tenor.com/view/head-in-the-sand-gif-12598839


Kan man ikke se hva som skjer?

https://tenor.com/view/cantseeshit-gif-9675955
https://tenor.com/view/cantseeshit-gif-9675955


Kan man se det som skjer?

https://tenor.com/view/smurfs-smurfs-the-lost-village-smurfs-movie-gif-7370261
https://tenor.com/view/smurfs-smurfs-the-lost-village-smurfs-movie-gif-7370261
https://tenor.com/view/spiderman-tobey-maguire-four-eyes-glasses-cant-see-gif-5621389
https://tenor.com/view/spiderman-tobey-maguire-four-eyes-glasses-cant-see-gif-5621389
https://tenor.com/view/ohboy-excited-cant-wait-gif-5105203
https://tenor.com/view/ohboy-excited-cant-wait-gif-5105203




“Chris Culina, BDO CERT”

Logg alt!



Suksessfulle angrep/hendelser

Skjer i tillatt trafikk



Ta en fot i bakken
• Har dere en forankring om IKT sikkerhet?

– Eller blir det litt nisselue og struts?

• Har dere en skriftlig sikkerhets policy?
– Dette vil være viktig for taktikkene og operasjonene

• Har dere sikkerhetskommunikasjon internt? Horisontalt OG 
vertikalt
– Viktig å bygge sikkerhetskultur i alle ledd. Weakest link…

• Har dere definert en strategi for dette?
– NVE og flere offentlige har det, og de linker bl.a til NSM sine 

Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet
• https://www.nve.no/om-nve/regelverk/forskriftsendringer-pa-horing/horing-endringer-i-regelverket-for-

beredskap-i-energiforsyningen-avsluttet/





Hva tilbyr NSM?





NSM Veiledninger



NSM Veiledninger



NSMs Grunnprinsipper 
for IKT-Sikkerhet



Rammeverk, beste praksiser og 
anbefalinger• OWASP ASVS

• CIS CSC 20

• Cloud Security Alliance

• CESG - Cyber Essentials Scheme

• NIST CSF

• FIPS PUB 200

• NIST SP 800-53

• BSI - IT-Grundschutz Catalogue

• New Zealand Information Security Manual

• ISO 27002

«Velkommen til «NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet» – from all of us to all of you!» (NSM)





NSM Grunnprinsipper for IKT Sikkerhet

Publisert: 28.08.2017 | Sist endret: 29.08.2017

"NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet" definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-
systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva
en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, 
men ikke hvordan.

Hva er de mest kritiske områdene innenfor IKT-sikkerhet vi bør adressere, og hvordan skal virksomheter ta første steg 
for å modne risikostyringen? Hvordan kan vi sikre at vi starter i riktig ende og med de mest grunnleggende stegene, 
og sørge for at vi får på plass fundamentale prinsipper for sikring, måling og forbedring som følges opp over tid?

Disse spørsmålene er bakgrunnen for utviklingen av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

https://nsm.stat.no/publikasjoner/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet/



NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet



Hvem er målgruppen?



Hvem er målgruppen?

Hvorfor!

Hva!



Kapittel 1. Identifisere 
og Kartlegge

1.1 KARTLEGG LEVERANSER OG VERDIKJEDER
1.2 KARTLEGG ENHETER OG PROGRAMVARE

1.3 KARTLEGG BRUKERE OG BEHOV FOR TILGANG



Kapittel 2. Beskytte

2.1 IVARETA SIKKERHET I ANSKAFFELSE- OG 
UTVIKLINGSPROSESSER

2.2 IVARETA SIKKER DESIGN AV IKT-MILJØ
2.3 IVARETA EN SIKKER KONFIGURASJON (AV MASKIN-

OG PROGRAMVARE)

2.4 HA KONTROLL PÅ IKTINFRASTRUKTUR
2.5 HA KONTROLL PÅ KONTOER

2.6 KONTROLLER BRUK AV ADMINISTRATIVE 
PRIVILEGIER

2.7 KONTROLLER DATAFLYT
2.8 BESKYTT DATA I RO OG I TRANSITT

2.9 BESKYTT E-POST OG NETTLESER
2.10 ETABLER HENSIKTSMESSIG LOGGING



Kapittel 3. Opprettholde 
og oppdage

3.1 SØRG FOR GOD ENDRINGSHÅNDTERING
3.2 BESKYTT MOT SKADEVARE

3.3 VERIFISER KONFIGURASJON
3.4 GJENNOMFØR INNTRENGINGSTESTER OG «RED-TEAM»-ØVELSER

3.5 OVERVÅK OG ANALYSER IKTSYSTEMET
3.6 ETABLER KAPABILITET FOR GJENOPPRETTING AV DATA



Kapittel 4. Håndtere og 
gjenopprette

4.1 FORBERED VIRKSOMHETEN PÅ HÅNDTERING AV HENDELSER
4.2 VURDER OG KATEGORISER HENDELSER

4.3 KONTROLLER OG HÅNDTER HENDELSER (EFFEKTIVT)
4.4 EVALUER OG LÆR AV HENDELSER



Oppbygning av hvert Grunnprinsipp

2.6 KONTROLLER BRUK AV ADMINISTRATIVE 
PRIVILEGIER 

• Mål: Kontrollere, korrigere, og spore tildeling, 
bruk og konfigurering av administrative 
rettigheter for å hindre misbruk av 
datamaskiner, nettverk og applikasjoner. 

• Begrunnelse(Hvorfor?)
– Misbruk av administrative privilegier

• Blant de vanligste metodene

• Eks 1: Infisert epostvedlegg, nedlastbar fil med 
skadevare fra ondsinnet nettside, nettside med 
skadevare

• Eks 2: Eskalering av privilegier (gjette eller knekke 
passord)

Anbefalte tiltak:



Bergen kommune, og
NSMs Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet



Hvordan kunne NSM Grunnprinsipper bidratt her?

Kapittel 1. Identifisere og Kartlegge

1.1 KARTLEGG LEVERANSER OG VERDIKJEDER
1.2 KARTLEGG ENHETER OG PROGRAMVARE

1.3 KARTLEGG BRUKERE OG BEHOV FOR TILGANG



- 2.2.2. Påse at systemkomponenter håndhever alle komponentspesifikke sikkerhetsfunksjoner som trengs av den aktuelle 
komponenten, for eksempel at komponentens pålogging, tilgangskontroll, logging, administrasjon, kodekontroll, ressursstyring og 
tilgjengelighetsfunksjoner ivaretas.

- 2.2.5. Segreger IKT-infrastrukturen i sikkerhetssoner for å separere informasjon med ulik verdi og behov for brukertilgang, 
eksponerings- og kommunikasjonsbehov, funksjon og rolle, samt for å isolere utstyr med ulike sårbarheter og ulik tillit. Som et 
minimum bør det etableres egne soner for virksomhetens kontrollerte klienter, utstyr uten tillit og virksomhetens tjenester, 
eksempelvis egne servere. Tjenester eksponert på̊ internett eller fra nettverk med lav tillit bør separeres fra øvrige tjenester. 
Eksempler på̊ enheter med lav tillit er virksomhetens nettserver, BYOD-enheter og gjestebrukere. I tillegg bør systemadministrasjon 
utføres fra egne soner.

- 2.5.5. Bruk multi-faktor autentisering for å autentisere brukere. Som et minimum bør det implementeres på̊ brukerkontoer som har 
tilgang til sensitive data eller systemer, samt brukere med administrative rettigheter. Multi-faktor autentisering kan eksempelvis 
oppnås ved hjelp av smartkort, sertifikater eller engangspassord (OTP). Der multi-faktor autentisering ikke støttes, bør brukerkontoer 
bli pålagt å bruke lange, sterke passord på̊ systemet.

- 2.6.1. Personer med administrative privilegier (operatører) bør bruke separate kontoer når de utfører systemadministrasjon.
- 2.6.2. Minimer bruken av administrative rettigheter og bruk administrative kontoer kun når det er påkrevet. Fokuser revisjon på̊ bruk 

av administrative privilegerte funksjoner og monitorer systemene for avvikende atferd og eskalering av rettighets nivå̊. I de tilfeller 
sluttbruker har behov for administrative privilegier, bør dette håndteres særskilt og kompenserende tiltak vurderes.

- 2.6.3. Administratorer bør påkreves å logge på̊ systemer med en personlig, ikke-administrativ konto. Deretter bør transisjonen til 
administrative privilegier utføres.

- 2.6.4. Etabler ulike administratorkontoer til de ulike delene av IKT-infrastrukturen som skal forvaltes slik at kompromittering av en
administratorkonto ikke gir fulle rettigheter til å endre hele infrastrukturen.

- 2.6.5. Administratorer bør benytte dedikerte maskiner for alle administrative oppgaver, eller oppgaver som krever forhøyede 
tilganger. Maskinen bør isoleres fra virksomhetens primære nettverk. Maskinen bør ikke benyttes til å lese privat e-post, utarbeide 
dokumenter eller ha mulighet til å surfe på̊ internett.

- 2.6.6. Bruk multi-faktor autentisering for å autentisere administrative brukere.

Hvordan kunne NSM Grunnprinsipper bidratt her?



Hvordan kunne NSM Grunnprinsipper bidratt her?



Maersk og NotPetya



Maersk, og 
NSMs Grunnprinsipper for IKT-Sikkerhet



- Her er det såpass mange punkter, at man kan kort og godt si at de fleste punkter er relevante her

Hvordan kunne NSM Grunnprinsipper bidratt her?



Hvordan kunne NSM Grunnprinsipper bidratt her?



Avslutning



Grunnprinsippene sett opp mot IEC/ISO 27002





Pågående arbeid

• Oppdatering av NSMs grunnprinsipper 
(versjon 1.1)

• Kortversjon toppledelsen

• Kobling mot NSMs eksisterende og 
kommende veiledere

• Referanser til internasjonale standarder, 
rammeverk og beste praksiser

• Oversetting til engelsk?



NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.0

• Innspill gjennom flere arenaer
– Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

– Høring ny beredskapsforskrift

– E-post (grunnprinsipper@nsm.stat.no)

• Hvordan ønsker dere at de skal se ut?

• Hva slags støttemateriell er det behov for?

mailto:grunnprinsipper@nsm.stat.no






Takk for oppmerksomheten!

www.nsm.stat.no/grunnprinsipper-ikt

grunnprinsipper@nsm.stat.no

http://www.nsm.stat.no/grunnprinsipper-ikt
mailto:grunnprinsipper@nsm.stat.no




NSMs grunnprinsipper 
for IKT-sikkerhet


