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Behov for å styrke IT-sikkerheten i Norge - Søknad om grunnbevilgning til å opprette 

senter i Bergen 

Samferdselsdepartementet viser til brev av 11.2.2015 med søknad om finansiering av et 

forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet i Bergen. Forskningssenteret 

er et samarbeid mellom Simulasenteret og Universitetet i Bergen og er etablert under navnet 

Simula@UiB. 

 

I søknaden foreslår dere en finansieringsmodell med en grunnbevilgning på samlet 10 mill. kr 

årlig fordelt på Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 

Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har vært i kontakt med de andre 

departementene. Både JD og KD er positive til søknaden og initiativet fra forskningsmiljøene. 

KD ønsker ikke å være med på finansieringen innen sektorforskning og vil heller støtte større 

programmer som IKTPLUSS. JD vurderer en eventuell medfinansiering. I senere møter har 

Simula og UiB bekreftet at senteret også kan fungere med en lavere grunnfinansiering, men at 

det er ønskelig å nå kr 10 millioner for å få full effekt av satsingen. 

 

Samferdselsdepartementet har høstet gode erfaringer med Simula Research Laboratory og 

engasjementet i Robuste nett (CRNA). Senteret har gjort det bra i både nasjonale og 

internasjonale evalueringer og leverer kunnskap og kompetanse som er viktig for at 

departementet skal kunne ivareta sitt sektoransvar for sikkerhet i elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester. Flere utfall som følge av storm, flom, brann og feil i 

sentrale systemer de siste årene har vist oss hvor viktig ekom har blitt for folks 

trygghetsfølelse, for næringslivet og ikke minst for samfunnskritiske funksjoner. Simula har 

levert forskningsresultater og vurderinger som vi mener har vært med på å styrke robustheten 

i ekomnettene og skjerpe de kommersielle tilbyderne. 

 



Side 2 

 

I tillegg til at ekomnettene skal være robuste mot hendelser og funksjonsfeil, skal 

departementet også sørge for at tjenestene er sikre å bruke og at konfidensialitet og 

personvern er tilstrekkelig ivaretatt. Cyberkriminalitet og stadige trusler mot ekomnettenes 

integritet og brukernes personvern er en økende tendens. Vi mener at etableringen av 

Simula@UiB vil være et viktig supplement for å styrke den nasjonale kompetansen på 

sikkerhet og støtte opp om arbeidet med å ivareta personvern og konfidensialitet knyttet til 

elektronisk kommunikasjon. 

 

Samferdselsdepartementet vil bidra til finansieringen av Simula@UiB med kr 5 millioner fra 

og med 2016. Vi ønsker at senteret får tilsvarende organisering og oppfølging som Robuste 

nett senteret har i dag. Det betyr faste evalueringer og oppfølging fra Forskningsrådet, slik 

dere også ber om i søknaden. Vi imøteser et utkast til mandat og organisering av senteret. Vi 

ber også om at dere søker grunnfinansiering fra andre departementer og myndigheter med 

ansvar for nasjonal sikkerhet og beredskap på IKT-feltet.  
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