Ny cyberalliance skal
styrke cyber- og
informationssikkerheden
Finans Danmark, Teleindustrien, Danske Rederier,
Dansk Energi og Danske Regioner går sammen i en
ny cyberalliance om en fælles national indsats, der
skal styrke cyber- og informationssikkerheden i vores
samfundskritiske sektorer.

Der er i disse år et stigende fokus på styrkelse af cybersikkerhed. Danmark er et af de mest digitaliserede
lande i verden. Derfor er et højt niveau for cyber- og
informationssikkerhed både nødvendigt og afgørende for, at vi som samfund trygt og sikkert kan fortsætte
den digitale transformation.

Samfundskritiske sektorer går sammen i
ny alliance
De samfundskritiske sektorer er udpeget til at have
særlig betydning for cyber- og informationssikker
heden i Danmark. En række medlemsorganisationer,
som repræsenterer de samfundskritiske sektorer,
går nu sammen. Det drejer sig om Finans Danmark,
Teleindustrien (på vegne af branchesamarbejdet
på teleområdet), Danske Rederier, Dansk Energi og
Danske Regioner. De dækker finans, tele, søfart, energi
og sundhed.
Formålet med alliancen er at styrke en løbende
vidensdeling om cyber- og informationssikkerhedsforhold i de samfundskritiske sektorer og om generelle it-sikkerhedsforhold, herunder vidensdeling om
trusselsbilledet og udfordringer. Det skal både styrke
cyberrobustheden i sektorerne og bruges til fælles
interessevaretagelse på nationalt niveau og eventuelt
på europæisk plan.
Alliancen vil proaktivt deltage i den offentlige debat om
cybersikkerhed og de samfundskritiske sektorer samt
bidrage til at styrke/højne den generelle bevidsthed

om cyber- og informationssikkerhed i samfundet.
Alliancen vil have fokus på, hvordan cyber- og informationssikkerheden kan styrkes via:

1. Øget vidensdeling
Alliancen vil øge dialogen mellem organisationer og
medlemmer om muligheden for et styrket samarbejde om vidensdeling. Det gælder fx i forhold til trusler,
modforanstaltninger og værktøjer til bekæmpelse. De
samfundskritiske sektorer er indbyrdes afhængige af
hinanden. Derfor vil alliancen undersøge muligheden
for at kortlægge gensidige afhængigheder på cyberog informationssikkerhedsområdet.
Der er behov for generelt set at styrke den proaktive
vidensdeling og informationsindsats. Der er mange
myndigheder, men ingen har det samlede ansvar for en
løbende vidensdeling og informationsindsats. Det gør
det vanskeligt for virksomheder og organisationer at få
overblik over, hvor der kan hentes viden og information.
Cybersituationscenteret er det nationale kontaktpunkt
for sikkerhedshændelser (CSIRT). Det er vigtigt, at den

viden og de efterretningsinformationer, som Center
for Cybersikkerhed indsamler, sammenstilles, og at
denne viden om mulige mønstre i trusselsbilledet
deles hurtigt og målrettet. Der er også behov for klare
rammer for, hvilke informationer der kan deles på tværs
af de forskellige aktører i de samfundskritiske sektorer
og mellem offentlige myndigheder og virksomheder.
Vidensdeling skal automatiseres og udveksles mellem
de specifikke sektorers CERT’er, DCIS-enheder og
Cybersituationscentret i regi af Center for Cybersikkerhed. Det kan fx ske gennem en sikker informationsudvekslingsplatform til indsamling og deling af viden
om cyberangreb. Dette er ved at blive etableret i flere
sektorer.

2. Dialog og åbenhed
Alliancen vil arbejde for en aktiv dialog med offentlige
myndigheder om trusler, modforanstaltninger og værktøjer til bedre cybersikkerhed. Vi finder det essentielt, at
der er en stor åbenhed fra myndighedernes side. Vi ønsker aktivt at bidrage hertil gennem en aktiv dialog om,
hvordan vi sammen bedst kan styrke cybersikkerheden
i sektorerne og samfundet generelt. Dette er særligt

vigtigt i forhold til nyttiggørelse af information indhentet
i regi af Center for Cybersikkerhed. Der skal her dels
være et fortsat fokus på strategisk – i lukkede fora for
sikkerhedsgodkendte sektorrepræsentanter - at dele
følsom information, dels et endnu stærkere fokus på
operativt og proaktivt at nyttiggøre denne information,
så den i praksis kan bruges til aktiv beskyttelse hos de
enkelte aktører.

3. Fælles indsats for at styrke
cyberkompetencer
Den øgede digitalisering og konstante udvikling i
trusselsbilledet stiller større krav til den enkelte borgers
og virksomheds færdigheder og viden om digital
sikkerhed. For de forskellige aktører i de samfundskritiske sektorer er de rette kompetencer altafgørende, og
disse er stadig mere efterspurgte, både hos generalister og specialister. Alliancen vil arbejde for at styrke
samarbejdet om fremtidens behov for uddannelse,
efteruddannelse og kurser på cyber- og informationssikkerhedsområdet.
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