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Tiltak for håndtering av cyberhendelser 

Det vises til de åpne trusselvurderingene fra Etterretningstjenesten, Politiets 

sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publisert 11. februar som alle 

fremhever risikoen for digitale angrep. På bakgrunn av den spente situasjonen i Europa gjør 

vi oppmerksom på at NSM har vurdert at det er økt risiko for digitale angrep i Norge. 

Departementet ber om at virksomhetene gjør seg kjent med hvordan trussel- og risikobildet 

innvirker på egen virksomhet.  

 

Det fremgår av NSMs trusselvurdering for 2022 at den mest alvorlige utviklingen i det 

nasjonale risikobildet er at gapet mellom trusselen og sikkerhetsnivået i norske virksomheter 

øker, at sårbarheter i verdikjeder utnyttes mer målrettet og at et taktskifte i cyberaktivitet mot 

Norge skjerper den digitale risikoen. På bakgrunn av sikkerhetssituasjonen i verden, mener 

NSM det er viktig at virksomhetene «tar inn over seg at de kan være et mål, enten for 

økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke 

vil oss vel». 

 

Departementet ber virksomhetene om å være årvåkne mot digitale angrep og hendelser og 

gjennomgår egne beredskapsplaner for håndtering digitale angrep. Samfunnskritisk IKT-

infrastruktur og IKT-infrastruktur som har betydning for virksomhetenes kjerneoppgaver bør 

vies særskilt oppmerksomhet. Til hjelp i det forebyggende sikkerhetsarbeidet ber vi 

virksomhetene se hen til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og deres nylig publiserte 

tiltak for skjerpet digital beredskap: Digital beredskap i en skjerpet situasjon - Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (nsm.no). På NSMs nettsider er det også publisert varsler, nyheter, råd 

og anbefalinger innenfor digital sikkerhet fra Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC): 

Nasjonalt cybersikkerhetssenter - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no). 
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https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/


 

 

Side 2 
 

Varsling av uønskede hendelser og sikkerhetstruende virksomhet 

Dersom det oppstår en IKT-sikkerhetshendelse, ber vi virksomhetene om å snarlig varsle 

departementet. Terskelen for å varsle departementet ved uønskede hendelser skal være lav. 

Vi minner om at departementet har etablert et sentralt kontaktpunkt som skal benyttes ved 

varsling av uønskede hendelser: Telefon: 907 81 294, e-post: beredskap@nfd.dep.no. 

 

Virksomheter som avdekker sikkerhetstruende virksomhet med mulige konsekvenser for 

nasjonal sikkerhet, oppfordres til å varsle NSM (Varsle NSM om hendelser - Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Løkstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Trine-Lise Waldorff 

fagdirektør 
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