
 

 

 

 

 

GJ   VIKREGIONEN  
UTVIKLING 

Cyber- og 
informasjons-
sikkerhet 



Fylkesutvalget besluttet i møte den 27 juni en satsing på cyber -og 
informasjonssikkerhet ved ansettelse av en prosjektleder. Satsingen 
er et samarbeide mellom Fylkeskommunen, Gjøvikregionen og 
Lillehammerregionen.   
Bakgrunn 
Oppland fylkeskommune har i samarbeid med offentlige og regionale aktører satt cyber- og 
informasjonssonssikkerhet på dagsorden. Dette er i tråd med Innlandsutvalgets rapport 
som ble 
levert i 2015. En samfunnsutvikling hvor modernisering og digitalisering øker, krever økt 
oppmerksomhet mot datasikkerhet på et bredt plan. Oppland har i kraft av sterke 
nasjonale 
utdannings- og forskningsinstitusjoner, cyberforsvaret og private bedrifter en unik mulighet 
til å ta en 
nasjonal posisjon innen cyber- og informasjonssikkerhet. Denne muligheten vil bli utnyttet 
gjennom 
et tett samarbeid mot felles mål. Det handler om synlighet, styrke de miljøene vi har og 
legge til rette 
for at nye bedrifter og institusjoner vil etablere seg. 

Gjennom en forprosjektrapport levert av Total Innovation AS ble det utredet og identifisert 
utviklingsmuligheter og potensiale for cybersikkerhetsområdet. Rapporten viser at det er 
store utfordringer nasjonalt som gir et stort mulighetsrom for videre satsing på dette 
området. 
Det anbefales her at det bygges videre med å forsterke og bygge videre på de 
internasjonalt ledende kompetansemiljøene som Oppland allerede har innen cyber - og 
informasjonssikkerhet med NTNU, CCIS og CYFOR / Forsvarets Ingeniørhøgskole. 

Oppland fylkeskommune har fulgt opp Innlandsutvalgets rapport og satt cyber- og 
informasjonssikkerhet på dagsorden. Gjennom et økt fokus på disse temaene har det også 
gitt mer 
økt kompetanse på hvilke muligheter Innlandet og Oppland har innen dette området. Dette 
er en 
mulighet Oppland ønsker å ta gjennom å arbeide målrettet og koordinert. I denne 
satsingen har Fylkeskommunen lagt til rette for et tett og godt samarbeid med regionene 
for å oppnå det 
overordnet fokus og synligjøre at dette er et område som er grenseuavhengig. Her skal 
mulighetene 
til å ta en nasjonal posisjon for fagområdene være i fokus. 

Satsing på cyber -og informasjonssikkerhet starter med primært vekt på utvikling 
av "Cyber Range" og tilrettelegging for etableringa av bedriftsnettverk innen IKT / cyber- 
og 
informasjonssikkerhet. Dette er viktig for å raskt å posisjonere Oppland som hjertet av 
cyber- og 
informasjonssikkerhet i Norge.  
En Cyber Range er et øvelses- og testsenter for bygging og simulering 
av scenarier. Et øvelsessenter kan på sikt utvikles til å bli et nasjonalt 
kompetansesenter for både sivil sektor og for forsvaret. 

Det er svært positivt at Oppland Fylkeskommune nå tar en 
innledende og koordinerende rolle for å bidra til å utløse 
mulighetene som ligger i cyber -og informasjonssikkerhet i Oppland 



og Innlandet.  
Sammen med Gjøvikregionene og Lillehammer-regionen, som viktige utviklingspartnere, 
tas nå den videre satsingen på cyber- og informasjonssikkerhetsområdet inn i en ny fase.  
De tre partene er blitt enige om å bruke ressurser på en felles prosjektleder som skal 
arbeide for å løfte satsingen og nå felles mål gjennom en to - tre års periode.  

Prosjektlederen skal arbeide helhetlig og dedikert for å etablere en nødvendig og 
koordinert innsats og for å legge til rette for en god videreutvikling. I samarbeid med 
regionene vil dette styrke satsingen på et overordnet og geografisk uavhengig nivå.  
Prosjektstillingen skal gå over maksimalt en 3-års periode. Med grunnlag av 
prosjektmandatet i saken vil det i løpet av 3. kvartal bli utarbeidet en detaljerte 
prosjektbeskrivelse av de 3 eierne i fellesskap. 

Oppsummering mål 
Cyber- og informasjonssikkerhet er en viktig og riktig satsing for Oppland. Her finnes 
nasjonale 
kompetanseinstitusjoner og aktører som hver for seg representerer toppkompetanse innen 
sitt 
fagområde. Ved å forene og dermed styrke disse, vil denne sammenkoblingen på sikt kunne 
bli et 
nasjonalt kraftsentrum for cyber- og informasjonssikkert. Ved å styrke området med en 
dedikert 
prosjektleder vil dette gi en nødvendig kraft til den satsingen som forprosjektet viser til. 
Ved å utløse 
mulighetene som en klyngeetablering og utviklingen av en Cyber Range er, vil dette være 
med på å legge grunnlaget for etablering av flere bedrifter, arbeidsplasser, innovasjon og 
verdiskaping i 
Oppland. 

Gjøvikregionen Utvikling vil ha det viktige prosjektansvaret på vegne av Gjøvikregionen. 


