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Med en ny strategi for cybersikkerhet ønsker EU å kollektivt styrke Europas 
motstand mot cyberangrep og sikre at alle bedrifter og individer kan dra full nytte 
av digitale tjenester og verktøy. EU vil ta lederskap når det kommer til 
internasjonale normer og standarder i cyberspace, og styrke samarbeidet med 
partnere over hele verden, for å fremme et globalt, åpent, stabilt og trygt 
cyberspace, basert på rettsstaten, menneskerettigheter og demokratiske verdier. 
 
Videre kommer Europakommisjonen med forslag om å revidere direktivet om tiltak for å 
sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nett- og informasjonssystemer - NIS-direktivet (NIS 
2), med nye krav for essensielle og viktige tjenesteytere i såkalte kritiske sektorer, som 
for eksempel helsevesen, finansinstitusjoner, transport, energi, telekom og offentlige 
myndigheter. Nasjonale myndigheter vil få mandat til å sørge for at slike virksomheter 
følger reglene, og kan sanksjoneres med bøter. I tillegg legger de frem forslag om et nytt 
direktiv som skal beskytte ”kritiske virksomheters” fysiske infrastruktur - Critical 
Entities Resilience Directive (CER). Alt dette kan sees på som et svar på den stadig økende 
trusselen med cyberangrep i den senere tid.   
 
I - Viktige punkter i strategien 
 
Den nye strategien for cybersikkerhet skal beskytte et globalt og åpent internett, 
samtidig som det skal beskytte europeiske verdier og alles grunnleggende rettigheter. 
Strategien inneholder konkrete forslag til regulerings-, investerings- og politiske 
initiativer på tre områder: 
 
1. Cybershield 
I tillegg til å revidere NIS-direktivet, ønsker Kommisjonen å lage et nettverk av 
sikkerhetsoperasjonssentre over hele Europa, drevet av kunstig intelligens, som vil 
utgjøre et reelt '' cybersecurity shield ''. Dette skjoldet vil være i stand til å oppdage tegn 
på et cyberangrep tidlig nok til å handle proaktivt før skader oppstår. Ytterligere tiltak 
vil omfatte mer støtte til små og mellomstore bedrifter, under såkalte Digital Innovation 
Hubs, samt å investere mer i forskning og innovasjon rundt cybersikkerhet. 
 
2. Mer samarbeid mellom EU og medlemsland 
Kommisjonen ønsker å skape en ny felleseuropeisk avdeling for cybersikkerhet – Joint 
Cyber Unit – som skal styrke samarbeidet mellom EUs organer og nasjonale 
myndigheter for å forebygge, avskrekke og svare på cyberangrep. Samtidig ønsker den å 
styrke EUs Cyber Diplomacy Toolbox, som gir muligheter for å sanksjonere. EU vil også 
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styrke samarbeidet om et cyberforsvar, og bygge videre på arbeidet til Det europeiske 
forsvarsbyrået, samt utnytte mulighetene som finnes i European Defence Fund (som 
Norge nå også ser ut til å skulle være med i). 
 
3. Skape et globalt og åpent cyberspace 
EU vil styrke arbeidet med internasjonale partnere, som for eksempel FN, for å fremme 
en regelbasert og global orden. De ønsker en internasjonal sikkerhet og stabilitet i 
cyberspace som gjenspeiler EUs kjerneverdier, gjennom å utvikle en EU-dagsorden for 
kapasitetsbygging innen cybersikkerhet. De ønsker en cyber-dialog med tredjeland og 
regionale og internasjonale organisasjoner gjennom et nytt nettverk – EU Cyber 
Diplomacy Network.  
 
 
II - Oppdatert og nytt regelverk 
 
Risikoen for cyberangrep øker i takt med mer digitalisering, og det er behov for å 
oppdatere eksisterende regelverk. Derfor foreslår Kommisjonen å revidere NIS-
direktivet (NIS 2) som pålegger medlemsland (og EØS-land) å sørge for et visst nivå av 
IKT-sikkerhet. NIS 2 vil ikke bare styrke selskapers sikkerhetskrav, men hele 
verdikjeden med underleverandører. Direktivet vil skjerpe rapporteringsforpliktelsene, 
og innføre strengere tilsynstiltak for nasjonale myndigheter. Det vil komme sterkere 
krav til håndhevelse av reglene, og Kommisjonen ønsker å harmonisere 
sanksjonsregimet på tvers av medlemsland. NIS 2-forslaget vil bidra til å øke 
informasjonsdeling og samarbeid om cyber-krisehåndtering på både nasjonalt og 
europeisk nivå. 
 
Det andre foreslåtte direktivet (CER), utvider både omfanget og dybden av det 
europeiske direktivet om kritisk infrastruktur fra 2008. Ti sektorer er nå dekket: energi, 
transport, bankvirksomhet, finansmarkedsinfrastruktur, helse, drikkevann, avløpsvann, 
digital infrastruktur, offentlig forvaltning og romfart. Ifølge forslaget skal medlemsland 
vedta en nasjonal strategi for å sikre motstandsdyktigheten til kritisk infrastruktur og 
foreta regelmessige risikovurderinger.  
 
 
III - Vil sikre neste generasjons nettverk – både 5G og de neste 
 
Den nye strategien for cybersikkerhet oppfordrer medlemsland, med støtte fra 
Kommisjonen og ENISA – European Cybersecurity Agency, til å fullføre 
implementeringen av EU 5G Toolbox. Dette er en omfattende tiltakspakke som er ment å 
styrke cybersikkerheten i forbindelse med utrullingen av 5G-nettverket, eksempelvis å 
ha strengere sikkerhetskrav for mobiloperatører. 
 
 
IV - Konsekvenser for norske aktører 
 
EUs nye strategi for cybersikkerhet er primært rettet mot EUs medlemsland, men vil 
også være viktig for Norge ved at dette området er EØS-relevant. Norge er medlem av 
EUs byrå for cybersikkerhet ENISA, og har den samme strukturen som EU-landene med 
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egne varslingsenheter for cyberangrep. Derfor vil det trolig være viktig for Norge å følge 
opp EUs cybersikkerhetssatsning og videreutvikle og styrke samarbeidet.  
 
Norge har gjennomført NIS-direktivet i norsk rett som et resultat av dette er EØS-
relevant lovgivning. Endringer i direktivet vil derfor også være juridisk forpliktende for 
Norge med grunnlag i EØS-avtalen. Både NIS-direktivet og det nye direktivet om 
beskyttelse av kritisk infrastruktur (CER) berører virksomheter i fylkeskommuner og 
kommuner, innen områder som transport, helse, avløp og drikkevann. 
 
 
V - Neste steg 
 
Kommisjonen vil implementere den nye strategien for cybersikkerhet i de kommende 
månedene. De vil jevnlig rapportere om fremgang og holde Europaparlamentet, Rådet 
og andre interessenter orientert.  
 
Europaparlamentet og Rådet må gjennomgå og vedta NIS 2 og CER, før de kan tre i kraft. 
 
 
 
 
 
 


