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Informasjonssikkerhet er et viktig tema.

• Treffer offentlige og private aktører

• Mange gode spørsmål som reises

:

:

:

:

:

• Spørsmål/påstander vs. egen risikovurdering?

• Hva vil IKT-Norge bidra med?
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Utvalg for en helhetlig regulering av 
viderebruk av offentlig informasjon

NOU 15. februar 2023 

Datastyringsforordningen (DGA)
Forordningen er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

DGA har som formål å gjøre data mer 
tilgjengelig, øke tilliten til 

dataformidlingstjenester og styrke 
datadelingsmekanismer. 

Forordningen omhandler både offentlig og 
privat sektor, og data underlagt enkelte typer 

tredjepartsrettigheter.

Digitalisering = informasjonsutveksling

Utfordringer må løses!



Vi er i gang - Kartverket og Nkom samarbeider om en sikker 
felles rapporteringsløsning
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God 
informasjonssikkerhet 
er en forutsetning for 

vellykket digitalisering. 
Det handler om å styre 
risiko i oppgavene og 

tjenestene.
DigDir



Hva trenger vi?

Omforent praktisk løsning for sikker 
informasjonsutveksling og lagring
Det må blant annet tas hensyn til

• Regelverk

• Formål

• Samfunnsnytte

• Hvem har behov

• Tilgangsstyring

• Praktisk sikkerhetsnivå

• Åpen som mulig / lukket som nødvendig
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SL(G) – FORMÅL

• Gjensidig informasjonsutveksling om 
tema av felles interesse og drøfting av 
aktuelle utfordringer i Norge.

• Holde seg orientert om den 
internasjonale utviklingen.

• Bidra til å få utviklet ny relevant 
kunnskap, komme med forslag til 
løsninger og initiere prosjekter som
kan bidra til å løse problemstillinger.

• Være pådriver og diskusjonspartner for 
regelverksutvikling, standardisering og 
avtaler om samarbeid.

• Bidra til økt samordning gjennom 
informasjonsarbeid, ved å avholde 
seminarer, workshop og liknende,
og foredrag på relevante kurs og 
konferanser.



Hvordan komme videre?
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Forslag:

KDD/SL(G) oppretter en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe med mandat til å foreslå en praktisk 
løsning for sikker informasjonsutveksling og lagring
• Departement, direktorat, etat, kommune, bransjeorganisasjoner, 

ledningseiere, graveentreprenørene, geomatikkbedrifter mf.

Risiko og sårbarhetsanalyser må ligge til 
grunn for valg av de beste løsningene!

Sikker informasjonsutveksling – et felles ansvar



Takk for meg!
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Jens Harald Jensen

E-post: jhj@nkom.no

Tlf. 22 82 46 60

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Avdeling sikkerhet

Seksjon for nett og tjenester
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