
Rapport fr?n SUNet-CERT

-Möte med PTS

-Möte TF-CSIRT i Zagreb 22-24 januari

-FIRST-TC möte i Uppsala 10-13 februari

-Utskick av incidentkurs enkät



Samhällets säkerhet och beredskap

Regeringen föresl?r i propositionen "Samhällets säkerhet och beredskap"

att PTS ska f? i uppdrag att arbeta med uppgifter kring IT-incidenter.

Utdrag ur propositionen:

... ett flertal ?tgärder bör genomföras inom informationssäkerhetsomr?det, 
bl.a. bör en ny myndighet, Krisberedskapsmyndigheten, f? ansvar för 
omvärldsanalys, Försvarets radioanstalt f? ansvar för teknikkompetens, ett 
system för certifiering och evaluering av IT-system bör handhas av Försvarets 
materielverk, dessutom ska Post- och telestyrelsen ansvara för hantering av 
uppgifter om IT-incidenter.



Sveriges IT-incidentcentrum - SITIC

Post telestyrelsen och har f?tt i uppdrag av regeringen att stödja samhällets 
arbete när det gäller skydd mot IT-incidenter. Detta ska göras genom att 
bygga upp och driva ett centrum för IT-incidentrapportering, Sveriges IT-
incidentcentrum - SITIC.

Centret ska: 

? inrätta ett system för informationsutbyte om IT-incidenter mellan centret och 
samhällets organisationer.

? snabbt kunna sprida information i samhället om nya problem som kan störa 
IT system.

? Lämna information och r?d om förebyggande ?tgärder.

? sammanställa och ge ut statistik som underlag för kontinuerliga förbättringar 
i det förebyggande arbetet.



CSIRT Coordination for Europe

TF-CSIRT (Task Force-Computer Security Incident Response Teams)

The purpose of the TERENA CSIRT Coordination activity in the frame of 

TF-CSIRT is to encourage and support the cooperation between CSIRTs in Europe.

http://www.terena.nl/tech/task-forces/tf-csirt/

List containing all known teams within Europe sorted by country

http://www.ti.terena.nl/teams/country.html

Tools and Software for Intrusion Detection and System Security

http://www.terena.nl/tech/task-forces/tf-csirt/sec-idtools.html



FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams

Today FIRST is the only "umbrella" organization that supports the work of

CSIRTs and security teams around the world. FIRST has approx. 110 members,

most in North America, but approx. 35 in Europe, four in the Asia/Pacific area 

and three in Middle and South America.

http://www.first.org/

List of the contact information for incident response teams participating in FIRST

http://www.first.org/team-info/

FIRST Technical Colloquium (TC) February 10-11 2003 at SUNET-CERT -
Uppsala, Sweden

http://www.first.org/events/progtc/200302/progs.htm



Enkäten skickades till 104 adresser via cert-kontakt listan, 11 svar 
kom in. 

? Fr?gor enkät
? Finns det behov av en ny incidentkurs?

9  JA 2  NEJ

? Hur ofta skall en incidentkurs h?llas?
Ingen svarade p? denna fr?ga

? Vilket inneh?ll skall en incidentkurs ha/önskem?l?
”Forensics” i teori/praktik W2k- UNIX- servrar
IDS p? djupet, Snort i praktiken
Nätövervakning i praktiken med/utan CISCO
Sätta upp ”honeypots”
Incidentkurs runt ett tema med extern föreläsare
Utbyte av erfarenheter
Bäst tidpunkt för incidentkurs okt-nov och jan-feb


