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Om Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet

• Historikk tilbake til 1943

• Etablert som NSM i 2003

• 350 ansatte

• Hovedkvarter på Kolsås

• Kontorer i Sandvika og Oslo

• JD etatsstyrer fra 1. mai 2019

• Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del 

av NSM

• http://www.nsm.no

Koordinering

Etatsst.

Mil. Siv.

Forsvars-

departementet

Justis- og beredskaps-

departementet
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http://www.nsm.no/


Dette gjør NSM

Personellsikkerhet

Digital sikkerhet

Fysisk sikkerhet
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Illustrasjon: Colourbox.com



«Virksomhetene skal, såfremt det ikke strider 

med andre viktige hensyn, kunne velge å bruke 

skytjenester der det vil gi best resultat og den 

mest kostnadseffektive løsningen».

Besvare:

• Identifisere relevant lovverk. Hindringer?

• Hva er lov, hva er ikke?

• Hvilke vurderinger bør gjøres av virksomheten?

Nasjonal strategi for bruk 

av skytjenester (2016)

6



7



8



9

“NSM er positive til at virksomheter i større grad benytter skytjenester såfremt virksomheten

har gjort gode og riktige vurderinger i forkant av beslutningen. Fordelene er større enn

ulempene for de aller fleste.”

Men…

Hva mener NSM om bruk av sky?



Virksomhetsnivå:

 … at det er ikke er gjennomført gode risikovurderinger

 … at beslutning om tjenesteutsetting ikke er tatt av øverste

ledelse

 … at øverste ledelse ikke forstår hva tjenesteutsettingen 

innebærer og/eller har for stor risikoappetitt

Akummulert for hele nasjonen:

 … økt konsentrasjonsrisiko («alle eggene i en kurv»)

 … manglende nasjonal kontroll på kritisk infrastruktur

 … at kritisk infrastruktur ukritisk tjenesteutsettes til 

utland/risikoland

NSM er bekymret for …
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NSM: Sky gir en bekymring over to akser
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Illustrasjon: Colourbox.com

Sikkert nok for en enkel virksomhet? Sikkert nok akkumulert for hele nasjonen?



 Høy tillit til skytjenesteleverandør

 Høy tillit til landet leverandøren har datasentre

 Høy tillit til landet datasentre driftes fra

 Høy tillit til landet leverandøren har hovedkontor

 Høy tillit til internasjonale kommunikasjonslinjer

 Høy tillit til andre kunder på samme infrastruktur 

...I tillegg de “vanlige” problemstillingene innen IKT-
sikkerhet 

 Les mer i «Sikkerhetsfaglig anbefalinger ved 
tjenesteutsetting» på nsm.no/sky  
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Et spørsmål om tillitt

Illustrasjon: Colourbox.com



13

Sikker sky og våre 
nasjonale verdier

• Hva må vi som nasjon tenke på?
- Krisespennnet (fred – krise – krig)

- Hvilke tjenester må fungere i hele 
krisespennet? Hvilke kan vi klare oss 
uten?

- Kritikalitetsnivået setter føringer.

- Vil alle kritiske tjenester bli fanget opp av 
SL? Verdikjeder, avhengighet til andre.

- Hvem blir vi avhengig av? Ok at andre 
kontrollerer våre nasjonale 
data/funksjoner vi er avhengig av?

• Regulert vs. uregulert
- Selv om det er tillatt/lovlig, er det smart?

Illustrasjon: Colourbox.com



NSM og tjenesteutsetting (sky)
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Takk for oppmerksomheten!




