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Samantekt
Netæfing gegn netvá var haldinn þann 22. nóvember 2016 að frumkvæði netöryggissveitarinnar CERT-ÍS.
Þátttakendur voru CERT-ÍS og fulltrúar sjö fyrirtækja úr þjónustuhópi sveitarinnar. Stofnaður var
svokallaður vinnuhópur 2 til að leggja grunninn að netæfingunni með gerð viðbragðsáætlunar,
undirbúningi æfingarinnar og framkvæmd. Að lokum stóð vinnuhópurinn að mati á æfingunni og tók
saman niðurstöður hennar til að nýta til frekari úrbóta. Endapunkturinn í starfi vinnuhóps 2 var að skrifa
þessa skýrslu sem hér er birt um ferlið og niðurstöður æfingarinnar. Fulltrúar frá fyrirtækjunum Nova,
Símanum og Vodafone voru í vinnuhópnum auk hópstjóra CERT-ÍS sem leiddi verkefnið.
Vinnuhópur 2 skrifaði handrit sem samanstóð af þríþættri sviðsmynd sem úrlausnarefni æfingarinnar
byggði á. Þær sneru að óheimilaðri breytingu á vefsíðu alþjóðlegrar heimssýningar í Hörpu ásamt
gagnaleka úr vefþjónum sem flokkast til ómissandi innviða landsins. Að lokum átti að finnast
njósnahugbúnaður í tölvu mikilvægrar stofnunar, en sú sviðsmynd var meira til upplýsingar en aðgerða.
Eins og tíðkast á slíkum æfingum voru þetta skáldaðar sviðsmyndir, en þó er full ástæða til að ætla að
slíkar aðstæður gætu raungerst. Æfingin gekk vel fyrir sig og voru þátttakendur almennt ánægðir með
úrlausnarefnin og hvernig staðið var að verki.
Það má benda á að við skipulagningu og framkvæmd næstu æfingu mætti nota viðmið við gæðakerfi
sem fylgir gæðakröfum staðla eins og ISO-9001 til að efla gæðavitund í viðbrögðum og viðbúnaði með
því t.d. að yfirstjórnendur taki virkan þátt, sem og að öll aðföng og þekking sé til staðar. Þá eru úttektir
eins og þessi netæfing í raun könnun á eigin getu sem og vettvangur til að læra og sjá hvað megi bæta.
Að lokinni æfingunni er ljóst að fara þarf í ýmsar breytingar, því allt snýst þetta starf um stöðugar
úrbætur þar sem aldrei má slá slöku við. Leggur vinnuhópur 2 til að unnið verði sem fyrst að úrbótum
sem miða í þessa átt, þjóðfélaginu öllu til hagsbóta.
Markmið æfingarinnar náðust og fóru niðurstöður hennar fram úr björtustu vonum. En áfram þarf að
vinna að ýmsum þáttum sem snúa að viðbrögðum, viðbúnaði, ferlum og samskiptum.
Niðurstaða CERT-ÍS er sú að styrkja þurfi netöryggissveitina með auknum mannskap, aukinni þekkingu og
huga þarf vel að umhverfi hennar og búnaði. Byrja þarf á því að koma upp stjórnstöð CERT-ÍS vegna
netvár og efla starfsemina á þann hátt að sveitin geti orðið virkari á þessu sviði. Sömuleiðis þarf að efla
þjónustuhóp hennar svo hann nái til rekstraraðila allra ómissandi upplýsingainnviða Íslands. Meðan
þessu er ekki sinnt er sú hætta fyrir hendi að erfitt verði fyrir sveitina og þjónustuhóp hennar að mæta
netvá á skipulagðan hátt.

Inngangur
Netvá (e. cyber crisis) verður æ alvarlegri ógn með hverju árinu sem líður. Hérlendis þarf að stórefla
viðbrögð gegn slíkri vá. Skilgreina má hana í stuttu máli sem vá sem er það víðtæk og alvarleg að hún
stofnar rekstri ómissandi innviða íslensks samfélags í hættu. Þessi skýrsla er skrifuð að lokinni netæfingu
- 2016 sem haldin var til að prófa viðbragðsáætlun og þjálfa viðbrögð við slíkri vá. Tilgangur skýrslunnar
er að fara yfir niðurstöðu æfingarinnar og leggja mat á þá vinnu sem hingað til hefur verið unnin. Loks er
tilgangur hennar að varpa ljósi á hvað nauðsynlegt sé að gera í framhaldinu til að tryggja viðunandi
viðbrögð hagsmunaaðila þegar kemur til alvarlegrar netvár.
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Grundvöllur og undirbúningur
Æfingin sjálf var hluti ákveðins ferlis í samræmi við netöryggisstefnu Íslands sem kallast „Net- og
upplýsingaöryggi, stefna 2015–2026“. Eitt meginmarkmiða þeirrar stefnu snýr að auknu áfallaþoli og er
sett fram á eftirfarandi hátt:
„Bætt geta til greiningar, viðbúnaðar og viðbragða eru lykilþættir í bættu áfallaþoli. Áfallaþol
upplýsingakerfa samfélagsins og viðbúnaður verði aukinn þannig að hann standist samanburð við
áfallaþol upplýsingakerfa á Norðurlöndum og öryggi verði órjúfanlegur þáttur í þróun og viðhaldi net- og
upplýsingakerfa“.
Í þeim kafla skjalsins sem nefnist „Stefna og aðgerðir hérlendis“ segir: „Ef áfall eða árás verður þá verði
lögð áhersla á skjóta upplýsingamiðlun á milli viðeigandi aðila til að takmarka tjón og síðan verði unnið
að áframhaldandi aðgerðum, mati og uppbyggingu með svipuðum hætti og lýst er í almannavarnahringrásinni. Jafnframt verði atvikið greint svo draga megi viðeigandi lærdóm af því“.
Á vegum netöryggissveitarinnar CERT-ÍS er mánaðarlega fundað á samráðsvettvangi sveitarinnar og
þjónustuhópsins. Á fyrsta fundi samráðsvettvangsins var ákveðið að skerpa á málum sem snúa að netvá,
þ.e. alvarlegum atvikum sem krefjast samhæfingar í aðgerðum og upplýsingamiðlun. Leiða má að því
líkur að hérlendis þurfi að stórefla viðbrögð við slíkri vá. Auk þess var tilgangurinn sá að CERT-ÍS og
þjónustuhópur sveitarinnar myndu leggja sitt af mörkum til að styðja við netöryggisstefnu landsins og
styðja við Póst- og fjarskiptastofnun á þessu sviði. Um sérstakt verkefni er að ræða sem snýr að því að
skipuleggja og innleiða fumlaus viðbrögð þessara aðila þegar netvá ógnar upplýsingainnviðum landsins.
Markmið æfingarinnar var prófun á neyðaráætlun þar sem reyndi á samræmingu aðgerða, samskipti og
upplýsingamiðlun á milli aðila. Í framhaldinu var lagt mat á undirbúning og framkvæmd og
niðurstöðurnar notaðar til að bæta viðbrögð og viðbúnað hérlendis vegna netvár.

Umfang verkefnisins
Netæfing-2016 er hluti af hringrás sem innifelur allt í senn áætlun, æfingu, mat og úrbætur. Kosturinn
við þessa hringrásaaðferð er hversu markviss hún er og stuðlar að reglulegum úrbótum ef vel er staðið
að verki. Hins vegar er þetta tímafrekt ferli sem krefst stöðugrar ítrunar vegna örrar þróunar netógna.
Verkefnið netæfing-2016 innifelur ekki úrbæturnar en jóst er að hér má ekki láta staðar numið, heldur
þarf að leggja í úrbætur í viðbúnaði og viðbrögðum og verður það efni í önnur verkefni.
Þegar vinnuhópur 2 hóf störf var ljóst að fyrsta verkefni hópsins yrði að skrifa viðbragðsáætlun CERT-ÍS
og þjónustuhópsins frá grunni. Ætlunin var að hún yrði kjölfesta verklags sem snýr að samhæfingu
aðgerða í netvá og til að koma á skipulagðri upplýsingamiðlun. Að því verki loknu skyldi prófa
viðbragðsáætlunina með æfingu í samstarfi við hagsmunaaðila á fjarskiptamarkaði og í framhaldinu að
leggja mat á stöðuna.
Í ljósi alls þessa skiptist umfang verkefnisins í vinnuhópi 2 í þrjá megin áfanga:
1. Áfangi 1:
a. Myndun vinnuhóps - febrúar 2016 (fundar vikulega)
b. Gerð verkefnisáætlunar og skipulagning vinnunnar í vinnuhópnum – fyrsti fundur
c. Skrif viðbragðsáætlunar og samþykkt hennar – lok í júní 2016
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2. Áfangi 2:
a. Undirbúningur netæfingar, skrifa handrit – lok mánuð fyrir æfingu
b. Framkvæmd netæfingar - þann 22. nóv. 2016
3. Áfangi 3:
a. Framkvæma mat strax eftir netæfinguna – samdægurs eftir æfingu
b. Halda umræðu og eftirmatsfund með öllum þátttakendunum - viku eftir æfinguna
c. Vinna úr gögnum til að stuðla að stöðugum endurbótum og skrifa skýrslu um ferlið og
netæfinguna - 20. desember 2016
d. Lúkning verkefnisins og leysa vinnuhópinn upp - 20. desember 2016
Í kaflanum um aðgerðir hér fyrir aftan er þessum þremur áföngum lýst nánar.

Áfangar
Áfangi 1 - Vinnuskipulag og verkefnisáætlun vegna viðbragðsáætlunar
Til að fylgja framangreindu verklagi var ákveðið að stofna fyrrnefndan vinnuhóp með þátttöku nokkurra
fyrirtækja úr þjónustuhópi sveitarinnar. Var vinnuhópnum gefið nafnið vinnuhópur 2. Hann hafði það að
leiðarljósi að ná fyrrnefndum meginverkþáttum verkefnisins á fyrir sett tímamörk og uppfylla væntingar
hagsmunaaðila um gæði. Á samráðsvettvangi þjónustuhópsins var óskað eftir fulltrúum í vinnuhópinn og
buðu þrír einstaklingar frá þremur fyrirtækjum sig fram.
Á fyrsta fundi vinnuhóps 2 var skipulag vinnunnar í vinnuhópnum samþykkt og skjalfest. Reyndist þetta
heilladrjúgt fyrirkomulag til að koma í veg fyrir umræður um vinnuskipulagið eftir að sjálf vinnan var
komin af stað.
Verkefnisáætlun var gerð fyrir alla þrjá áfanga verkefnisins, þar sem tímasetningar og annað sem máli
skipti kom fram. Í framhaldi af því hófst vinna við viðbragðsáætlunina og að loknum stífum vikulegum
fundum sem stóðu fram í sumarbyrjun, lauk hópurinn við drög að henni. Ætlunin var að ljúka við hana
eftir æfinguna og dreifa henni síðan til þeirra sem á þurfa að halda innan þjónustuhópsins. Stóðust allar
tímasetningar í þessum áfanga og voru þær samkvæmt væntingum hagsmunaaðila.

Áfangi 2 - Undirbúningur netæfingar og framkvæmd
Strax að loknum sumarfríum var þráðurinn tekinn upp að nýju og nú við undirbúning sjálfrar
æfingarinnar. Enn var vinnuskipulagið og verkefnisáætlunin dregin fram og uppfærð. Skyldi hópurinn þar
eftir gera handrit að sviðsmyndum og sjá um framkvæmd netæfingarinnar.
Hópurinn gerði handritið þannig að í stað þess að fjalla um tæknileg viðfangsefni var fjallað um hvernig
vinna skyldi saman, skiptast á upplýsingum, og fylgja verklagsreglum og vinnuleiðbeiningum. Sem fyrr
var fundað vikulega við gerð viðbragðsáætlunarinnar. Um miðjan október ákvað hópurinn að fá
utanaðkomandi netöryggissérfræðinga til að gera sviðsmyndirnar raunverulegri og tæknilega betri. Fyrir
valinu varð netöryggisfyrirtækið Syndis en framkvæmdastjóri þess undirritaði samning við PFS um
aðkomu fyrirtækisins. Eftir á að hyggja hefði þessi utanaðkomandi aðili nýst mun betur ef samstarfið
hefði byrjað fyrr og nákvæmur verksamningur með verklýsingum og tímasetningum hefði legið fyrir.
Vegna tímaskorts bæði verktakans og meðlima vinnuhóps 2 dróst vinna við sviðsmyndagerðina fyrir
æfinguna allt fram á síðasta dag fyrir æfinguna. Að öllu jöfnu er mælt með að slíkri vinnu ljúki a.m.k.
mánuði fyrir æfingu, eins og verkefnisáætlunin gerði ráð fyrir í upphafi og restin af tímanum yrði notuð
til að prufukeyra og fínstilla handritið.
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Á samráðsvettvanginum voru menn jafnóðum upplýstir um hvernig undirbúningi miðaði án þess þó að
upplýst væri um innihald æfingarinnar. Til dæmis hvert væri markmiðið með æfingunni, svo allir í
þjónustuhópnum gátu lagt eitthvað til málanna. Niðurstaðan var eftirfarandi markmið:




Efla samhæfingu, samvinnu og samvirkni milli aðila
Þróa upplýsingaskipti og tilkynningar
Slípa til tengiliðalista, verkferla og viðbragðsáætlun

Ákveðið var að æfingin yrði í formi skrifborðsæfingar þar sem allir þátttakendur væru í einu og sama
rýminu í básum eða við sérborð. Samskipti yrðu símleiðis eða með miðapósti og hermt yrði eftir vissum
aðilum eins og fjölmiðlum, neyðarstjórn skv. viðbragðsáætluninni.
Æfingin var hugsuð sem fyrsta skref í röð æfinga og var þess vegna með tiltölulega einföldu sniði.
Handritið var með þríþættri sviðsmynd eins og fyrr er getið:






Sviðsmynd 1.1 fjallaði í sinni einföldustu mynd um vef heimsýningar hérlendis sem var breytt án
heimildar. Vefurinn var mikilvægur ráðstefnuvefur sem slíkur en gat ekki flokkast til ómissandi
innviða landsins. Þetta mál skilgreindist sem öryggisatvik og því var ekki þörf á að lýsa yfir
viðbúnaðarstigi en þó voru viðbrögð í samvinnu við CERT-ÍS nauðsynleg sem og
upplýsingamiðlun um atvikið.
Sviðsmynd 1.2 fjallaði aftur á móti um að afar viðkvæmum gögnum var lekið af mjög
mikilvægum vefjum landsins. Málið snerti a.m.k. fjóra ómissandi upplýsingainnviði og
skilgreindist því sem netvá. Viðbragðsáætlunin var virkjuð, viðbúnaðarstig skilgreint, samhæfð
viðbrögð CERT-ÍS og þjónustuhópsins voru nauðsynleg sem og samræmd upplýsingamiðlun.
Sviðsmynd 1.3 fjallaði um njósnahugbúnað sem fannst innan veggja eins ráðuneytisins og var
meira til upplýsinga en aðgerða. Málið var skilgreint sem ógn við öryggi ríkisins og fór í farveg
skv. því.

Alls var sjö fyrirtækjum úr þjónustuhópi CERT-ÍS boðin þátttaka í netæfingunni og þáðu öll boðið. CERTÍS var líka einn þátttakendanna enda lykil samhæfingaraðili samkvæmt viðbragðsáætluninni. Komu að
jafnaði 2-3 starfsmenn frá hverju fyrirtæki, sem hlýtur að teljast mjög jákvætt. Þátttakendur höfðu
yfirgripsmikla þekkingu á nettækni, tölvutækni og netöryggi. Ennfremur voru tveir fulltrúar frá
almannavarnardeild ríkislögreglustjóra sem áhorfendur og óvirkir meðleikendur í vissum hlutverkum
eins og t.d. hlutverki lögreglunnar.
Vinnuhópur 2 var í hlutverki æfingarstjórnar og neyðarstjórnar eftir að æfing hófst. Hópurinn bar ábyrgð
á og hafði yfirumsjón með undirbúningi og framkvæmd æfingarinnar. Greip inn í ef breyta þyrfti
atburðarásinni, tímasetti innskot sem send voru til þátttakenda og tók á þeim málum sem upp komu.
Fyrir hönd æfingarstjórnar var hópstjóri CERT-ÍS æfingarstjóri, sem hafði það hlutverk að samhæfa
æfingarstjórnina og leiða hana áfram.
Framkvæmdin gekk vel fyrir sig. Hún fór fram í stjórnstöð almannavarnadeildar RLS að Skógarhlíð 14.
Svokölluð innskot (e. injects) voru á einföldu pappírssniði en þau eru nokkurs konar boð til þátttakenda
um það sem er að gerast hverju sinni í sviðsmyndinni.
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Ætlast var til þess að þátttakendur myndu bregðist við innskotunum ef svo bar undir hefðu samskipti sín
á milli, fylgdu ferlum og tækju ákvarðanir á sama hátt og þeir myndu gera í raunverulegum aðstæðum í
netvá en styddust alltaf við viðbragðsáætlunina, sem grundvallarrit.
Þátttakendur skildu allir farsíma eftir í afgreiðslu til að trufla ekki gang æfingarinnar og þurftu ekki að
taka með sér neinn tæknibúnað. Í æfingunni gátu þeir haft samband sín á milli í gegnum innanhússsíma
eða með blaðasendingum. Reyndist allt þetta fyrirkomulag vel og gengu vinnuhópur 2 og þátttakendur
vel sáttir frá borði að lokinni æfingu.
Allar tímasetningar áfanganna stóðust, en eins og áður hefur komið fram leið undirbúningur að hluta til
fyrir tímaskort aðstandenda síðasta mánuðinn fyrir netæfinguna.

Áfangi 3 - Mat og úrlausn gagna
Sjónarhóll þátttakenda
Að æfingunni lokinni skyldi fara fram mat með því að skrá og safna gögnum, sem lögð yrðu til
grundvallar frekari ákvörðunum síðar meir í tengslum við hvers konar umbótastarf.
Strax og æfingunni lauk var því gerð könnun meðal þátttakenda um ýmsa þætti er snéru að
sviðsmyndum, undirbúningi og framkvæmd. Hér fyrir neðan má sjá spurningarnar og meðaltal þeirra
svara sem bárust.
a. Hversu ánægður varstu með æfinguna í heildina? Svar 7,83
b. Var tími nægur til úrlausna meðan á æfingunni stóð? Svar Já (allir)
c. Var undirbúningur nægjanlegur fyrir æfinguna? Svar 67% já, 33% nei
d. Hversu gagnleg var viðbragðsáætlunin sem stuðningstól? Svar 8,06
e. Mundir þú vilja að framhald yrði á slíkum æfingum? Svar Já (allir)
Að lokum voru þátttakendur beðnir að nefna hvað annað sem þeir vildu koma á framfæri og kom m.a.
eftirfarandi í ljós:










fá meiri og betri kynningu fyrir æfinguna
fá stutt umræðuhlé milli sviðsmynda
raungera neyðarstjórn þjónustuhópsins
nota nettengdar sviðsmyndir eins og DDoS árásir
hafa sviðsmyndirnar tæknilegri
hafa hlutverk þátttakenda og leikreglur skýrari
að notaðar verði tölvur og höfð meiri samskipti milli aðila
að innskotin verði sérsniðin að hverjum og einum
æfa oftar

Má vel við una við þessa niðurstöðu með hliðsjón af þeim þrönga tímaramma sem settur var í upphafi.
Það kom skemmtilega á óvart hversu vel viðbragðsáætlunin reyndist og í raun komu ekki fram í
ábendingunum neinar athugasemdir um hana. Vinnuhópi 2 er þó kunnugt um nokkur atriði sem má
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bæta. Verður hún endurbætt í samræmi við það og gerð klár til dreifingar til þeirra aðila sem
nauðsynlega þurfa á henni að halda.
Viku eftir æfinguna var haldinn matsfundur hjá Almannavörnum í Skógarhlíð með öllum
þátttakendunum. Þar komu fram fleiri góðar ábendingar og umræður voru gagnlegar.
Einnig var rætt um verklagsreglur fyrirtækjanna (Standard Operational Procedures - SOP) og
vinnuleiðbeiningar. Hvort tveggja er mikilvægur þáttur fyrir þau til að tengjast inn á heildarverklagið í
viðbragðsáætluninni, þ.e. hvernig samráðsvettvangurinn geti stuðlað að betri innri ferlum hjá hverjum
og einum. Þetta er að vísu ekki hlutverk samráðsvettvangsins en hann gaf þó út vissa punkta í viðauka
viðbragðsáætlunarinnar til að auðvelda mönnum verkið. Má þar nefna þá grunnþætti sem þurfa að vera
til staðar í fyrrnefndum skjölum, svo sem um sterk tengsl við viðbragðsáætlunina, skrásetningu allra
atburða jafnóðum, símtöl og annað sem hjálpar til við að skoða atburðarrás eftirá og endurbæta ferlana.
Lýstu fundarmenn yfir áhuga á að hafa æfingar oftar og var ákveðið að 22. nóvember yrði framvegis
fastur æfingadagur, nema ef hann bæri upp á helgi og yrði þá önnur dagsetning ákveðin á
samráðsvettvanginum. Einnig var ákveðið að halda æfinguna annað hvert ár, þótt sumir væru á því að
betra væri að hafa hana á hverju ári. Loks kom til tals að hefja þyrfti undirbúning a.m.k. einu og hálfu ári
fyrir framkvæmd æfingarinnar. Samkvæmt þessu verður næsta æfing haldin 22. nóvember 2018 og
undirbúningur hefst í apríl 2017.
Þátttakendur mæltu með því að hafa formið á næstu æfingu svipað og á þessari, þ.e. skrifborðsæfingu
þar sem allir væru í sama rýminu. Töldu þeir þetta gott fyrirkomulag til að fá næði fyrir öðru áreiti sem
líklega myndi vera til staðar ef þeir væru hver í sínu fyrirtæki meðan æfingin færi fram. Var tekið vel í
þessa málaleitan.
Að lokum var rætt um hvað mætti gera betur næst. Það helsta sem kom fram í þeirri umræðu var:




að gera sviðsmynd þar sem við sögu kemur greining á persónugreinanlegum gögnum
að meiri áhersla verði lögð á að menn kynnist hver öðrum í æfingunni
að tengiliðalistar verði ítarlegri og meira notaðir

Í tengslum við viðbragðsáætlunina var m.a. bent á að:




skýra þyrfti betur aðgreiningu hlutverka CERT-ÍS og neyðarstjórnar
halda skrá yfir ómissandi upplýsingainnviði og tengiliði þeirra
nota TLP merkingar í samskiptum

Sú æfingarstjórn sem stýrir næstu æfingu getur nýtt þessa punkta við næstu æfingu en sumt þarf ekki að
eiga við eins og að miða sviðsmyndir mikið til við DDoS árásir.

Allar tímasetningar áfanganna og væntingar hagsmunaaðila stóðust.

Lokaorð
Nauðsynlegt er að ætla lengri tíma til undirbúnings æfingar af þessum toga. Með hliðsjón af þeim
æfingum sem haldnar hafa verið í öðrum löndum er ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir einu og hálfu, til
tveimur árum, til undirbúnings. Jafnframt hefði undirbúningur þátttakenda mátt vera lengri og ítarlegri.
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Um markmið æfingarinnar:






Markmið æfingarinnar sem snýr að því að efla samhæfingu, samvinnu og samvirkni milli aðila,
náðist þetta markmið að hluta til með því að bera saman stöðuna fyrir og eftir æfingu, en vinna
þarf áfram í þessum málum.
Markmið æfingarinnar sem snýr að því að þróa upplýsingaskipti og tilkynningar náðist að hluta
til en vinna þarf áfram í þeim málum. Mikil þekking öðlaðist á stöðunni í dag og hvað þarf að
bæta í þeim efnum.
Markmið æfingarinnar sem snúa að því að slípa til tengiliðalista, verkferla og viðbragðsáætlun,
má segja að hafi náðst að hluta til. Ástæða þess að þetta náðist ekki að fullu var sú að ekki var á
þessu stigi hægt að fullslípa til verkferla, á þann hátt að þeir séu án hnökra á þessu stigi. Verður
það vinna sem þarf að vinna áfram. Til dæmis er tengiliðalistinn mjög mikilvægur og þarf að ljúka
vinnu við gerð hans sem fyrst og tryggja viðhald hans. Sömuleiðis þarf að endurskoða
viðbragðsáætlunina, helst innan árs frá æfingunni, óháð því hvort næsta æfing verður að ári eða
tveimur.

Í heildina var markmiðum æfingarinnar náð og fóru niðurstöður hennar fram úr björtustu vonum að mati
vinnuhóps 2.
Netæfing - 2016 var gott skref til að byggja upp viðbúnað og viðbrögð við netvá hérlendis. Gekk æfingin
vel og þátttakendur að mestu ánægðir með framkvæmdina, þrátt fyrir skamman undirbúningstíma og
lítið fjármagn til undirbúnings og framkvæmdar netæfingarinnar. Æfingarstjórn, CERT-ÍS og þátttakendur
gera sér grein fyrir því að þessi vinna er rétt að byrja og er mikilvægt að stjórnmálamenn, stjórnendur og
aðrir þeir sem hafa ákvörðunarvald, sem og fjölmiðlar geri sér líka grein fyrir hversu mikið starf er eftir
óunnið í þessum efnum. Í ljós kom að leggja þarf til heildrænt skipulag í netöryggismálum, þar sem
hlutverk og ábyrgð hvers og eins er öllum ljós. Í samræmi við góða gæðastjórnun þarf stuðningurinn
alltaf að koma ofan frá. Hlusta þarf á alla hagsmunaaðila og þá sem eru í eldlínunni og tryggja að öll
nauðsynleg aðföng sem þarf í verkefnið séu fyrir hendi. Draga má þá ályktun að eins og málum er háttað
hafi CERT-ÍS ekki næga getu til að sinna þessu hlutverki svo vel eigi að vera.
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Þakkir
Vinnuhópur 2 vill þakka eftirfarandi:





Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra fyrir afnot af stjórnstöðinni og fundarsal
PFS fyrir afnot af fundarsal fyrir vinnufundi og rými undir samráðsvettvanginn
Þátttakendum fyrir innlegg og hugmyndir, sem og þátttökuna
Öðrum sem komu að æfingunni á einn eða annan hátt

Reykjavík 20. desember 2016
Vinnuhópur 2
Jakob Þór Guðbjartsson – fulltrúi Vodafone
Jón Steinar Guðjónsson – fulltrúi NOVA
Pétur Sævald Hilmarsson – fulltrúi Símans
Stefán Snorri Stefánsson – CERT-ÍS
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