
    

   

 

Trusselvurdering Agder 2020 [Versjon 1.0] Side 0 av 11  

 

Trusselvurdering Agder 2020 
 

[Versjon 1.0] 
12.10.2020 

 

 



    

   

 

Trusselvurdering Agder 2020 [Versjon 1.0] Side 1 av 11  

 

Forfattere: Kim Ytredal, rådgver - sikkehet og Rolv. A. Løvåsen, rådgiver - sikkerhet. 

 

 

Innholdsfortegnelse  

1 Innledning ........................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrunn .................................................................................................................... 2 

1.2 Hvem er vi ................................................................................................................... 2 

1.3 Hvem er dokumentet ment for .................................................................................... 2 

2 Sammendrag ...................................................................................................................... 3 

2.1 Metode og prosess ..................................................................................................... 3 

2.2 Innhenting av informasjon ........................................................................................... 3 

3 Trusselvurdering – 2020 Region Agder .............................................................................. 4 

3.1 Agder i pandemi .......................................................................................................... 4 

3.2 Arbeidsledighet/Utenforskap ....................................................................................... 7 

3.3 Den ukjente hendelse ................................................................................................. 8 

3.4 Hybride trusler ............................................................................................................ 8 

3.5 Lammende operasjon via det digitale rom .................................................................. 9 

3.6 Påvirkningsoperasjoner .............................................................................................. 9 

4 Et år med digitale sårbarheter - ........................................................................................ 10 

5 Oppsummering ................................................................................................................. 11 

 



    

 

 

Trusselvurdering Agder 2020 [Versjon 1.0] Side 2 av 11  
 

1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Vi i Egde har et hjerte for Agder, og vi ser ofte at 
sikkerhetsrapporter og informasjon om det regionale 
trusselbildet ikke er belyst av så mange aktører og 
trenger flere nyanserte stemmer. 
Med dette mener vi at det er vanskelig å trekke tråder fra 
nasjonalt nivå ned til regionalt nivå. 
Egde sitter med unik kunnskap innen feltet 
informasjonssikkerhet i regionen, vi vil derfor belyse nye 
og gamle trusler som er mer relevante for Agder. 

Vi samler trådene fra det nasjonale trusselbildet og 
trekker dem ned til regionalt og lokalt nivå. 

1.2 Hvem er vi 
Egde er et av Agders ledende konsulenthus innen Systemutvikling og Digitalisering. 

Egde har økt sitt fokus på området digital sikkerhet og har innhentet svært sterke fagpersoner 
innen områder som strategisk sikkerhet, operasjonell sikkerhet, etterforsking og beredskap. 
Denne utfyllende sammensetningen av kompetanseområder skaper trygghet i alle ledd av Egde 
leveranser. 

For mer informasjon besøk vår hjemmeside 

https://egde.no/om-oss/ 

1.3 Hvem er dokumentet ment for 
Dette dokumentet er ment for alle Agders virksomheter som ønsker å vite noe mere om regionens 
digitale helsetilstand sett fra Egdes strategiske ståsted. 
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2 Sammendrag 
2.1 Metode og prosess 
Trusselvurderingen beskriver relevante deler av risikobildet i Agder, og beskriver potensielle trusler 
mot regionen. 

Følgende kriterier er lagt til grunn for å identifisere de uønskede hendelsene: 

• De har potensial til å utgjøre store konsekvenser for virksomheter og mennesker. 
• De berører flere sektorer/ansvarsområder. 
• De har potensiale til å utfordre stabiliteten i lokalsamfunnet. 
• Det kan oppstå bekymring i virksomheter og befolkningen.  
• Hendelsen truer den ordinære produksjonen av tjenester som regionen/lokalsamfunnet er 

avhengig av. 

 

2.2 Innhenting av informasjon 
Vurderingene i dokumentet er basert på kalkulert sammenstilling åpne-/lukkede kilder, våre egne 
observasjoner, hendelser og erfaring. Det er gjort en helhetsvurdering og kalkulering av de 
sammenstilte data som er beskrevet over. 

Risikosenarioer beskrevet i dette dokumentet 

• Agder i pandemi 
• Arbeidsledighet/Utenforskap 
• Den ukjente hendelse 
• Hybride trusler 
• Lammende operasjoner i det digitale rom 
• Påvirkningsoperasjoner 
• Spionasje 
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3 Trusselvurdering – 2020 Region Agder 
Årets rapport er preget av at samfunnet har vært preget av pandemien. 
Dette farger flere aspekter ved årets trusselvurdering selv om noen topplinjer fremdeles er like og 
som forventet. 

 

3.1 Agder i pandemi 
3.1.1 En «ny» fleksibel arbeidshverdag med gamle utfordringer 
Hjemmekontor og arbeid utenfor virksomhets «basen» er stikkord som er fleksible og veldig 
gjeldende i den pandemiske situasjonen. Den «nye» måten å jobbe på er likevel ikke helt ny, siden 
mange virksomheter har drevet med hjemmekontor i mange år. Men for flere virksomheter er det 
en ny tilværelse å jobbe på denne måten. 

Mange arbeidstakere har blitt sendt hjem, eller sitter hjemme med en datamaskin eller annen 
digital enhet med direkte tilgang til virksomhetens verdier. Dette har skjedd uten tilstrekkelig 
risikovurdering, utmåling eller tiltak. Dette er en effekt av at ting måtte skje veldig raskt når 
pandemien rammet oss i Mars. Det har i de fleste tilfeller gått bra og fungert greit. Men tiltak og 
herding blir glemt siden man får en trygghetsfølelse når ting blir vanlige. Dette er en farlig følelse, 
om vi ser på risiko prinsippet «sannsynlighet» x «konsekvens» = risiko så ser vi at variabelen 
sannsynlighet er drevet av tid og risikoen øker over tid. Det er derfor viktig å starte arbeidet med å 
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kartlegge verdiene sine, og hvor svakhetene befinner seg, for å beskytte seg på best mulig måte i 
den nye «normalen». 

En svakhet kan her være at arbeid utføres på samme hjemmenettverk hvor det også befinner seg 
skadeprogramvare som forsøker angripe den ansattes endepunkt for å kunne kryptere alle 
virksomhetens filer. Et annet eksempel er at det ofte ikke er samme sikkerhetsmekanismer på 
hjemmenettets filtre som gjør at skadelig programvare eller en ondsinnet aktør lettere kan få 
fotfeste og dermed også få tilgang til virksomhetens verdifulle informasjon. 

Noen tiltak som kan vurderes er virksomhets VPN hvor all trafikk må gå igjennom, sentralisert 
firewall med signaturer mot ondsinnet kode, sentralisert antivirus, utvidet logging og utrulling av 
mobilstyrings løsning som Intunes for å kunne styre policy på enhetene. 
Men det viktigste er at virksomheten selv vurderer, eller får hjelp til å vurdere hva som er riktig 
balansepunkt når det kommer til risikoen. 
 

3.1.2 I krise er det betalingsvilje, og det vet trussel-aktøren 
Det finnes penger i Agder og det vet den ukjente trussel-aktøren. Vi kan begrunne dette med at vi 
har observert en skarp økning av angrep og typen angrep mot virksomheter og personer i Agder i 
perioden fra Mars 2020 og til tidspunktet denne rapporten skrives. Det er hovedsakelig 
helsesektoren som har sett det største økningen av antall angrep, men det er en økning på tvers 
av alle sektorer. Her tar vi for oss de to mest fremstående angrepsvektorene som er observert 
benyttet mot virksomheter i Agder siden pandemiens start. 

Svindelepost rettet mot ledere (whaling), sms svindel (smishing), lateral phising og phising i skala. 

Den av de fire hoved typene som har hatt størst oppblomstring er lateral phising i kombinasjon 
med whaling og spare phising. 

Så hva betyr denne sammensetningen? Jo det betyr at en trussel-aktør får tilgang til e-post 
kontoen til en ansatt i en virksomhet enten via en sårbar tjeneste, skadevare eller det vi har sett 
mest i 2020, bruk av kompromitterte kontoer, for så å sende e-post fra den tiltrodde ansatte til 
andre i virksomheten eller utenfor.  

E-postene har som oftest motiv om å få overført økonomiske midler og det er skjer ofte over en 
lengre korrespondanse mellom trussel aktør og målet som skal frigjøre midlene. 

Vi ser også en økt trend i bruk av utpressingsprogramvare mot virksomheter i Agder. Da særlig 
knyttet opp mot angrepsvektor hvor fjerntilkobling mot arbeidsplassen, og det er spesielt bruk av 
Microsoft sin Remote desktop tjeneste som har vært målet. Måten angriperen kommer inn på er 
somregel via uoppdatert Remote desktop/citrix tjeneste eller passord som kommer fra lekkasjer fra 
andre tjenester. 

Når angripere kommer inn i systemet så leter de ofte etter sensitiv informasjon de kan hente ut av 
virksomheten før de igangsetter kryptering av virksomhetens systemer. Dette gjør at trussel-
aktøren kan presse virksomheten på to fronter. Den ene er at de frigir informasjonen til hele 
verden, eller høystbydene. Den andre at du ikke får tilbake filene. 

Den beste måten å beskytte disse er derfor å ha gode rutiner for hvordan økonomiske midler skal 
frigjøres, oppdatere nødvendige systemer som står mot internett, at man krever flerfaktor 
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autentisering på alle tjenester som er eksponert for ansatte mot internett, og på e-post kan det 
være greit å aktivere automatisk genererte applikasjonspassord, slik at du har unike trygge 
passord på e-post tjenestene. Dette er ikke en uttømmende liste over alle tiltak, og tiltak burde 
lages forholdsmessig for hver enkelt virksomhet.  
 

3.1.3 Bruk av loggdata i en tid av pandemi 
Måten mange av oss jobber på er i dag er helt eller delvis digitale. Bak det digitale lappeteppet 
finnes det også verdifull metadata i form av logger som igjen kan brukes til å spor smitte når et 
utbrudd måtte skje. 

Men har vi egentlig lov til å bruke eller overlevere data om våre ansatte til myndigheten sånn helt 
uten videre? Alle logger og bruk av logger som inneholder persondata skal ha et 
innsamlingsformål og behandlingsformål. Det betyr at det ikke er lov å bruke loggene til hva vi vil 
uten et predefinert formål. I mars kom der en forenklet veiledning av personvernsrådet som sier 
noe om hvordan personvernet skal forvaltes i Covid-19 sammenheng. Denne veilederen tar for seg 
noen enkle spørsmål men er ikke dekkende for all bruk og overlevering av logger til myndighetene. 
Det betyr at myndighetene må komme med bestemte lovparagrafer og loggen må prøves mot 
disse før de overleveres. 

Det anbefales derfor at sentrale logger får utvidet sitt formål slik at man som virksomhet slipper 
avvik og opphold i utlevering av nødvendige logger til nødvendig myndighet mens man vurderer 
loggen mot forordningens artikkel 6 – Almehetens interesse. Logger som dette kan være 
adgangslogger, katalogtjenestelogger (Acrive directory) eller andre sentrale logger. Når formålet 
defineres så er det også viktig å avgrense bruks adgang, hvor langt tilbake loggen kan hentes fra. 
Det anbefales at de ansatte og særlig tillitsvalgte involveres i prosessen slik at bruken kan 
forankres med konsensus fra arbeidstaker 

3.1.4 Hva har vi lært? 
Mange forstod nok ikke at dette kom til å bli en langvarig krevende situasjon når man ser tilbake på 
historiene knyttet til svineinfluensa, fugleinfluensa og liknende potensielt krevende situasjoner. 
Det ble tidlig klart at kontinuitetsplanlegging ikke lenger var et fremmedord. 

Man opplever nå at svært mange virksomheter har tatt dette inn over seg og er mer forsiktige slik 
at de er bedre rustet til å drive langvarig krisehåndtering for å kunne sikre sine leveranser og 
eksistens grunnlag.   

Vi har i Agder sett at virksomheter som driver digitale leveranser har vært bedre rustet til å kunne 
opprettholde sitt virke i denne vanskelige tiden.  Dette grunnes med at tjenester kunne leveres 
mest mulig digitalt fra hjemmekontor uten betydelige investeringer. 

Andre virksomheter har hatt større problemer, da det enten har vært totalt stopp i salg av tjenester 
som følge av regjeringens tiltak i situasjonen knyttet til nedstenging. Mange av disse 
virksomhetene har balansert på en knivsegg av finansiell usikkerhet som følge av endrede tiltak og 
anbefalinger fra styrende myndigheter. Vi vet nå at digitale virksomheter er best rustet til å takle 
lignende situasjoner i fremtiden, men de fleste virksomheter har en eller annen plan for kontinuitet, 
selv om dette ikke garanterer eksistens i fremtidige krevende situasjoner. 
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De fleste virksomheter har nå en beredskapsplan og noen digitale mekanismer for å sikre 
leveransekontinuitet i nå tid, og når man er tilbake i normalsituasjon. Dette kan gi en falsk trygghet 
ved at ting som har gått greit over tid blir normalt selv om man ikke har gjort nødvendig 
motstandstester. Dette vil si at virksomheter lett kan tro at beredskapsplanen fungerer, mens den 
egentlig har mange uidentifiserte mangler. Det samme gjelder for de digitale mekanismene som 
ofte kan inneholde kritiske sårbarheter som ikke har blitt risikovurdert på en ordentlig måte, og 
derfor finner veien ut i produksjonsmiljøet. 

3.2 Arbeidsledighet/Utenforskap 
Arbeidsledigheten har økt kraftig som følge av pandemien. Spesielt våren 2020 ble det raskt høye 
tall på antall helt arbeidsledige og permitterte. I slutten av mai 2020, var det registrert  opp i mot  
200.000 helt arbeidsledige personer i Norge. Som følge av nedstengingen ble det rekordtall i 
negativ retning, og det rammet i størst grad de yngste i arbeidsmarkedet. 

 
Det stiller store krav til den enkelte berørte å søke nye utfordringer når køen vokser, og det viser 
seg vanskeligere å få ny jobb. Hvordan kan en slik endring i hverdagen påvirke den enkeltes 
dømmekraft og faren for å komme inn i en negativ spiral av belastninger som kan være negative. 

I tabellen over kan vi se at antall arbeidsledige går noe ned i august i forhold til juli, og det kan bety 
at vi er på riktig vei. Eller er det bare en normal variasjon siden samfunnet er i en stresset 
situasjon.  VI har ingen data som sier sikkert at samfunnet skal tilbake til normalsituasjon med det 
første, så her er det rom for egne tolkninger. 
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Dersom det for den enkelte ender med et opplevd utenforskap, som i verste fall kan vare i lang tid, 
kan det lett føre til vesentlige kostnader for samfunnet. Flere havner utenfor arbeidslivet, og det blir 
flere som har behov for offentlig støtte for å overleve økonomisk. 

Det er også fare for at mennesker i en sårbar fase av livet, hvor alt handler om å forsøke å komme 
tilbake til “arbeidslivet” igjen, lettere kan bli påvirket i negativ retning av ytre påvirkninger. Det kan 
være lettere å rekruttere sårbare personer til kriminelle grupper og å få disse til å utføre handlinger 
de ikke ville gjort ellers. Dersom en uholdbar situasjon blir “varig”, er det større sjanse for at 
enkeltindivider ser på løsninger som grenser mot det kriminelle, og kanskje går over en grense de 
ikke ville trådt over i en normalsituasjon. Rent helsemessig kan det føre til store utfordringer for 
enkeltpersonen som blir utsatt for dette. Og det er også slik at det ikke er alle som klarer å gripe 
tak i de mulighetene som oppstår, for å komme videre. Og dermed er man inne i en ond sirkel det 
kan være svært krevende å komme ut av. 

3.3 Den ukjente hendelse 
«Den ukjente hendelse er en hendelse som “ikke har inntruffet tidligere”, og som man ikke finner 
tidligere erfaringer fra til hjelp i håndteringen. Det kan være både en hendelse som utvikler seg 
over tid, eller det kan være en akutt og plutselig hendelse som inntreffer». 

Det som er viktig for å kunne håndtere “den ukjente hendelsen” er å ha gode planer og en god 
risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Det vil si en god grunnberedskap. 

Dersom man har en god plan og gode rutiner for å starte krisehåndteringen på et tidlig tidspunkt, er 
det vesentlig større sjanse for at man lykkes i å håndtere den ukjente hendelsen også.  

Den ukjente hendelsen går aldri av moten, og er like aktuell i dag som for 100 år siden. De siste 
årene har man sett noen hendelser som kan gå under betegnelse ukjent hendelse. En av dem er 
flommen som førte til oversvømmelse på Sørlandets sykehus i Kristiansand i november 2014. En 
tett kum, mettet jordsmonn i områdene rundt, og svært mye nedbør på kort tid tid var årsaken. Ikke 
noen ukjent hendelse i seg selv det, men at sykehusets lokaler med viktig infrastruktur, som 
dataservere og hovedtavle for 
kraftforsyning skulle bli rammet av dette, 
kan vurderes som en slik. 

En annen hendelse som kan gå under 
denne kategorien er askeskyen i 2010. 
Det viste seg at en vulkan på Island 
kunne lamme flytrafikken i hele nord 
Europa. Årsaken var aske som kom fra 
vulkanen. Denne ble spredt i høyere 
luftlag, slik at flymotorer ble påvirket av 
vulkansk aske, noe som fører til havari i 
de fleste typer jetmotorer. 

3.4 Hybride trusler 
Hybride trusler kan også i mange sammenhenger passe inn under avsnitt om 
påvirkningsoperasjoner. Men her drøfter vi litt mer rundt selve begrepet hybride trusler. 



    

 

 

Trusselvurdering Agder 2020 [Versjon 1.0] Side 9 av 11  
 

Det som er spesielt med denne typen trusler, er at de ofte er vanskelige å avdekke og eliminere. 
Det kan ofte være slik at man ikke ser trusselen før den er i ferd med å utrykke seg i for eksempel 
sivilsamfunnet (NUPI). Og dermed er det vanskelig å få planlagt og gjennomført 
skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak. 

Det som også er spesielt med hybride trusler er at de kan treffe et hvilket som helst område. Både 
det økonomiske-, politiske- eller sikkerhetspolitiske området, samt handel og egentlig hva det 
skulle være. Det er det er som gjør alt så uforutsigbart og vanskelig å håndtere. Og hvem er det 
som utfører disse handlingene? 

Eksempler på komponenter som kan benyttes i hybride angrep er oppkjøp av virksomhet eller 
støtte virksomhet, direkte eller indirekte. Fysisk sabotasje, Cyberangrep, «Stjele» ansatte og det å 
skade noens omdømme. 

En privat eller statlig aktør kan bruke kombinasjoner av virkemidlene beskrevet over for å skaffe 
seg en fordel. Denne fordelen trenger nødvendigvis ikke alltid være like synlig for mål 
organisasjonen, og den kan manifesteres i mange former. Det er derfor viktig at virksomheter gjør 
verdivurdering av seg selv sett opp mot dagens konkurranse og trusselbilde i og utenfor egen 
sektor. Dette er ikke engangsarbeid, men noe som bør gjøres ved fastsatte intervaller for å kunne 
ruste seg mot en eventuell trussel. 

3.5 Lammende operasjon via det digitale rom 
Helsesektoren i Agder har som resten av verdens helsesystem vært særlige mål for noen 
ondsinnede grupperinger, økningen skyldes i særs grad pandemisituasjonen og avhengigheten til 
et fungerende helsevesen. Grunnen til dette er at «pengesekken sitter løsere» når det er krise, og 
særlig når flere kriser inntreffer samtidig. 

Det betyr ikke at alle aktører benytter seg av denne muligheten, og det er primært sett en felles 
konsensus i det kriminelle rom at helsesektoren skal være vernet i den situasjonen vi står i nå. 
Men dette gjelder absolutt ikke alle grupperinger og det er derfor det er en total økning. 

3.6 Påvirkningsoperasjoner 
3.6.1 I skuddlinjen for fake news. 
Fake news;  buzz ordet som mannen over dammen ofte tar til munnen på twitter. Så hva er det og 
hvordan kan et Amerikansk valg nå snart påvirke virksomheter i Agder? 

Det er egentlig ganske enkelt. Fake news er nyheter uten substans i virkeligheten, eller en 
visualisering av en sak, som ikke viser den objektive sannheten. 
Så hva skjer når USA igjen skal inn i en periode med valg og valgkamp? 

Man regner med valget vil bli preget av mye påstander, drittkasting og ekstern påvirkning. Det vil si 
at usannheter fra eksterne parter eller politiske parter kan bli tolket som fakta, og derfor potensielt 
skade virksomheter som disse falske fakta treffer. 

Informasjon og dens mulighet til å endre våre meninger, holdninger og forestilling ubevist er et 
ufattelig sterkt våpen, som virksomheter og statsaktører i større og større grad har begynt å bruke. 
Dette gjøres for å destabilisere konkurrentene, konkurrenters kjøpere, og samfunnet for øvrig. Som 
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oftest med mål om å skaffe seg en fordel. En slik fordel kan for eksempel være å vinne en kontrakt 
ved å sverte konkurrents rykte. Metodene som brukes er veldig like de reklamebransjen har drevet 
med i mange år. 

Det som er interessant er ikke at dette er en ny metode som brukes av selskaper og statsaktører, 
men hvor omfattende det faktisk er, og hvor målrettet det nå er mulig å gjøre et slikt angrep. 
Du trenger ikke mange hundrelappene for å kunne starte en slik kampanje via google ads eller en 
reklame på facebook. Det er derfor ekstra viktig at virksomheter viser aktsomhet og har øynene 
åpne for trusselen som ikke nødvendigvis bare beveger seg innenfor nettverkes perimetre, men 
også hvordan andre portrerer deres merkevare. 

Det er ofte vanskelig å oppdage denne typen manipulerende kampanjer da de ofte er rettet mot en 
mindre gruppe interessehavere og ikke alle. 

4 Et år med digitale sårbarheter - 
Året 2020 har så langt vært likt alle foregående år når det kommer til fordeling av sårbarheter 
knyttet til produkter. Antallet er å betrakte som høyt om vi ser på tall fra 2016. 

 
Bildet over er basert på CVSS V2 distribuering av sårbarheter hvor scoringen er fordelt inn i Low 0,0-3,9, Medium 4,0-6,9 og High 7,0-
10.0 

 

Om vi prosentvis ser på de mest kritiske sårbarhetene med alvorlighetsgrad 9,0-10 så vil vi se at 
fordelingsnøkkelen er tilnærmet likt nivå som tilbake fra 2018 

 
Antall kritiske sårbarheter sammenlignet med foregående år 

 

År Treff Totalt 
Prosent 
av total 

2017 1056 14645 7.21% 

2018 2605 16511 15.78% 

2019 2648 17306 15.30% 

2020 1712 11277 15.18% 
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Vår anbefaling er at virksomheten har en rutine for oppdatering av alle systemer som kan være 
sårbare. Systemer som ikke lar seg oppdatere burde isoleres på en forsvarlig måte slik at en 
angriper ikke kan få kontakt eller bevege seg videre fra disse systemene. 

Virksomheten burde også ha, eller utpeke en informasjonssikkerhetsansvarlig som har ansvaret for 
å overvåke/abonnere på nyhetsbildet knyttet til egne infrastrukturkomponenter for å raskt få 
informasjon om kritiske sårbarheter som kan påvirke virksomheten.  En tommelfinger regel er at 
CVSS over 9.0 burde behandles snares. Det kan også være behov for å gjøre egne kalkuleringer 
av score opp mot egen infrastruktur. Det kan gjøres her https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-
calculator 

 

5 Oppsummering 
Året 2020 har vært preget av mange store og små utfordringer. Både innen den digitale 
hverdagen, og innen krisehåndtering generelt. 

Sammensetningen av sikkerhetsarbeid i en organisasjon består ofte av tekniske mekanismer, 
kultur, planverk og rutiner.  

Viktigheten av å sørge for god grunnberedskap innen alle områder, både i det digitale rom og 
innenfor beredskapsfeltet er helt essensielt. Dersom man har gode planer for håndtering av 
hendelser og en god plan for kontinuitet, vil man i de fleste tilfeller være godt rustet for enhver 
hendelse.  

Dette er løsningen når hendelsen først har inntruffet, men det reduserer ikke antallet hendelser. 
For å redusere antall hendelser er det viktig å ha kontroll på de sårbare menneskelige og tekniske 
flatene. Dette kan bestå av brannmurer, oppdateringsregimer, sikkerhetsopplæring og 
autorisasjonsprosesser. 

Vi må derfor se disse to elementene som helhet for å lage et godt og kostnadseffektivt helhetlig 
sikkerhetsregime. 

 

 

 


