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 Nationalbanken og andre vigtige aktører i den finan
sielle sektor gennemførte i november 2016 sammen 
med udvalgte myndigheder en test af et nyetableret 
fælles kriseberedskab.

 
 Testen viste, at krisesekretariatet overordnet set 

fungerede tilfredsstillende og arbejdede profes sionelt. 
Testen havde stor læringsmæssig værdi for bered
skabsgruppen. 

 En række styringsmæssige, organisatoriske og prak
tiske forbedringspunkter kan styrke krise beredskabets 
mulighed for effektivt at håndtere et cyberangreb i 
fremtiden. Det vil der blive  arbejdet videre med, lige
som det er planen at holde jævnlige test fremover.
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Lærerig test, flere test er vejen frem
Forberedelse, samarbejde og løbende test er afgørende for at have 
et effektivt beredskab til håndtering af kriser og uforudsete hæn
delser i den finansielle sektor.

En beredskabsplan kan ikke alene sikre en effektiv håndtering af 
kriser og hændelser, men den medvirker til at skabe arbejdsram
mer og give støtteværktøjer til kriseberedskabet. Det er i praksis  
– dvs., når der skal handles hurtigt og hensigtsmæssigt under  
pres – at beredskabsplanen og aktørerne skal vise sit værd. Det 
understreger behovet for at teste kriseberedskabsplanen.

Testen, hvor den finansielle sektor blev udsat for flere fiktive cyber
angreb, viste, at kriseberedskabet fortsat kan forbedre samarbejdet 
og effektiviteten i håndteringen af kriser både gennem løbende 
opdatering af risikovurderingen, beredskabsplanen og gentagne 
test og træning af aktørernes adfærd i forskellige krisesituationer. 
Jævnlige test fremmer deltagernes kendskab og tillid til hinanden, 
hvilket øger samarbejdet og effektiviteten af krisehåndteringen.

Samspil mellem deltagere i krisegruppen  
og de enkelte aktører
Testen viste, at der fremadrettet skal være øget fokus på, hvem de 
enkelte aktører i et krisetilfælde vil sende ind i kriseberedskabet, 
og hvem de vil holde hjemme til at håndtere den interne situation. 
Meget vil afhænge af, hvilken type krise der er tale om. Der skal 
derfor arbejdes på at sikre, at både den interne situation og også 
kriseberedskabet kan understøttes optimalt.   

Nødvendige roller og ansvar skal præciseres
Ved håndteringen af kriser er det helt centralt, at  kriseberedskabet 
har de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere krisen. Der
for er det vigtigt, at kriseberedskabet vurderer, hvilke roller og 

Anerkendt konsulenthus  
konkluderer på testen

”Det er vores konklusion, at den gennemførte test fuldt ud 
og på tilfredsstillende vis fik afprøvet det nyetablerede krise
beredskab, herunder beredskabets aktivering og evne til at 
håndtere et kritisk cyberangreb. Det er vores vurdering, at 
testen havde stor læringsmæssig værdi for kriseberedskabs
gruppen, og at den påviste en række styringsmæssige, orga
nisatoriske og praktiske forbedringspunkter, som kan styrke 
kriseberedskabets mulighed for effektivt at håndtere et reelt 
cyberangreb i fremtiden. Det er ligeledes vores vurdering, at 
kriseberedskabssekretariatet overordnet set fungerede til
fredsstillende og arbejdede professionelt, støttet af en yderst 
samarbejdsvillig og professionel kriseberedskabsgruppe.”
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ansvar der er nødvendige i kriseberedskabsgruppen, og får dette 
præciseret i kriseberedskabsplanen.

Agil tilgang til krisehåndteringen
Det er vanskeligt på forhånd at forudsige, hvordan en krise ud
vikler sig. Derfor er det også vanskeligt på forhånd at udarbejde 
en dagsorden for, hvordan et møde i kriseberedskabsgruppen skal 
forløbe. Der er derfor behov for, at kriseberedskabsplanen supple
res med yderligere beslutningsstøttemateriale i form af fx en tjek
liste, der fokuserer på de nødvendige punkter, som skal behandles 
for at fremme effektiviteten i opgavefordelingen og gennemførel
sen af opgaverne.
 
Hvordan arbejdes der videre med anbefalingerne?
Afrapporteringen fra testen blev drøftet på FSORmødet 27. febru
ar 2017, og der vil nu blive arbejdet videre med læringspunkterne 
fra testen. Der var i FSOR bred enighed om, at der fremadrettet 
skal gennemføres jævnlige test af kriseberedskabet.

Baggrund for testen

Nationalbanken og den finansielle sektor etablerede i 2016 
et nyt samarbejdsforum, der har til formål at øge den ope
rationelle robusthed i sektoren, og fokus er bl.a. på robust
heden overfor ødelæggende cyberangreb. Forummet hedder 
Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, og 
det var i det regi, der i november blev gennemført en virke
lighedslignende test af det fælles kriseberedskab.

Det nyetablerede fælles kriseberedskab er en udvidelse af 
den finansielle sektors kommunikationsberedskab, som blev 
etableret i 2008. Kriseberedskabet er sammensat af aktører 
fra den finansielle sektor med tætte relationer til de kerne
forretningsaktiviteter, som er vurderet til at være væsentlige 
i forhold til at opretholde finansiel stabilitet.

Formålet med kriseberedskabet er at sikre en koordineret 
indsats på tværs af sektoren under en operationel krise, så 
krisens omfang og konsekvenser minimeres. Dermed under
støtter beredskabet et stabilt finansielt system samt befolk
ningens fortsatte tillid til det finansielle system. 
 
Testen blev understøttet af et anerkendt konsulenthus med 
speciale indenfor denne type af test. Konsulenthuset varetog 
på den baggrund forberedelse, planlægning, gennemførel
se og rapportering af testen, baseret på to cyberscenarier. 
De to scenarier dækkede et realistisk hændelsesforløb for 
et cyberangreb, der kunne true den finansielle stabilitet, og 
omfattede de kritiske aktører i den finansielle infrastruktur.


