Save the date

Kunskapshöjande konferens om
NIS-direktivet
2021-05-19 09.00-17.00
Digital konferens

Tema: Hur NIS-direktivet bidrar till samhällets
informations- och cybersäkerhet
Vill du få information kring arbetet med NISdirektivet och utbyta kunskap om din sektors
utmaningar och möjligheter? Vill du öka din
kompetens om hur riskanalys, informationssäkerhet
och NIS-direktivet hänger ihop?

MSB och tillsynsmyndigheterna bjuder in till en digital
endagskonferens med syfte att höja kunskapen om NISdirektivet och samhällets informations- och cybersäkerhet.
Arbetar du inom samhällsviktig sektor och berörs din
organisation av NIS-direktivet riktar sig denna konferens till
dig. Som leverantör av en samhällsviktig tjänst bidrar du till
att NIS-regleringen leder till en ökad säkerhet i nätverks- och
informationssystem och till Sveriges ambition att bli ett
säkrare digitalt samhälle.
Genom att erbjuda en större plattform vill MSB öka
kunskapsutbytet mellan leverantörer och myndigheter som
omfattas av NIS-direktivet. Målet är en interaktiv digital
konferens som kan höja kunskapen om incidentrapportering,
riskanalys och informations- och cybersäkerhet inom ramen
för NIS-direktivet.
Konferensen blandar aktuella talare inom informations- och
cybersäkerhet, både på internationell och nationell nivå, med
interaktiva workshops med syfte att utbyta kunskap inom
respektive område.

Ett axplock från programmet:





NIS-direktivet ur ett europeiskt perspektiv med talare
från EU-kommissionen och ENISA
Valbara workshops gällande: incidentrapportering,
riskanalys och informationssäkerhet kopplat till NISdirektivet
MSB och tillsynsmyndigheterna: utmaningar och
möjligheter inom respektive sektor

Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Praktisk information










Anmälan öppnar i
februari via msb.se
Vid frågor gällande
anmälan, konferensens
upplägg eller innehåll
vänligen kontakta
niskonferens@msb.se
Sista svarsdag 19/4-2021
I mitten av maj får
anmälda deltagare
detaljerad information
med inloggningsuppgifter
och möjlighet att välja
workshop
Notera att konferensen
enbart riktar sig till
leverantörer av
samhällsviktiga och
digitala tjänster inom
privat och offentlig sektor
som omfattas av NISdirektivet.
Omfattas du inte av NISdirektivet och vill veta
mer? Besök msb.se.




Hot, risker och sårbarheter: hur skyddar man sig som
samhällsviktig aktör?
Keynote-speakers

Observera att programmet endast är preliminärt och kan komma att
förändras genom tillkommande eller bortfallande föreläsningar. Ett mer
detaljerat program publiceras under våren.
MSB har fått finansiering från EU-organet INEA (Innovation
and Networks Executive Agency), för att under åren 2021, 2022,
2023 bland annat genomföra en konferens för de aktörer
inom privat- och offentlig sektor som omfattas av NISdirektivet.
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