
Sikkerhetsfestivalen 2019

Evalueringsrapport og videre veivalg



SAMMENDRAG
Sikkerhetsfestivalen ble arrangert på Lillehammer for første gang i august 2019. Norsk 

Informasjonssikkerhetsforum (ISF) var initiativtager og hovedarrangør. 

Sikkerhetsfestivalen ble arrangert i samarbeid med: ISACA, Den norske dataforening, 

Cloud Security Alliance (CSA), Kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), IKT-Norge, 

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune,

NTNU og Universitetet i Oslo.

Sikkerhetsfestivalen ble en stor suksess med 906 påmeldte deltakere. Med alle sidearrangementer

og åpne arrangementer var opp mot 2000 mennesker innom Lillehammer den uken for å delta på 

et sikkerhetsarrangement. I evalueringen svarer 90% av deltakerne at de ønsker å delta igjen.

Det var stor økonomisk usikkerhet knyttet til arrangementet i forkant fordi det var utfordrende å estimere 

antall deltakere til et nytt arrangement. ISF søkte derfor om, og fikk tilsagn om støtte på kr 800.000 fra 

Oppland fylkeskommune. I etterkant ser vi at arrangementet ble en stor suksess ogsåmed tanke på antall 

deltakere. Men, 40% av deltakerne meldte seg på så sent som i august. 

Foreløpig regnskap viser et overskudd på 2,5 millioner eks. mva.

Samarbeidspartneren har i fellesskap vurdert videre veivalg, med utgangspunkt i tre alternativer.

I evalueringsmøtet 18. september pekte de fleste samarbeidspartnerne på at det var mest 

hensiktsmessig å gå videre med alternativ 1 der ISF fortsetter som hovedarrangør på kort sikt. 

Evalueringsmøtet tok ingen beslutninger, men ga viktige innspill til ISF styret. Styremøtet for ISF besluttet 

å gå videre med alternativ 1. ISF fremmer dette til beslutning for sine medlemmer i ekstraordinær 

generalforsamling 21. oktober. Overskuddet fra årets arrangement vil settes av for å ha en økonomisk 

buffer/risikoavsetning for fremtidige arrangement.
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1. BAKGRUNN FOR SIKKERHETSFESTIVALEN



Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) er 
en ideell organisasjon som arbeider med 
informasjonssikkerhet for medlemmene. 
ISF ble etablert i 1994 og har nå 198 norske 
virksomheter som medlemmer. 

I 2019 feirer ISF sitt 25-årsjubileum. I 
anledning 25-års jubileet ønsket ISF å utvide 
og endre den årlige Høstkonferanse til en 
større sikkerhetsfestival med fokus på 
samarbeid og med et ønske om å skape en 
samlende arena for alle som jobber med 
informasjonssikkerhet i Norge. ISF ønsket å 
legge grunnlaget for en «Nasjonal møteplass 
for cybersikkerhet».

ISF inviterte derfor høsten 2018 andre 
virksomheter og organisasjoner som jobber 
med informasjonssikkerhet og cybersikkerhet 
til et samarbeid om en større konferanse med 
festivaldrakt. 

Høsten 2018 ble det etablert en programkomité 
med følgende samarbeidspartnere: 

▪ ISACA

▪ Den norske dataforening

▪ Cloud Security Alliance (CSA)

▪ Kommunal informasjonssikkerhet (KiNS)

▪ Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

▪ Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

▪ IKT-Norge 

▪ Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) 

▪ NTNU

▪ Universitetet i Oslo



Ulike geografiske lokasjoner ble vurdert, og 
beslutning om å legge arrangementet til 
Lillehammer ble tatt av flere grunner: 
egnethet for et slikt arrangement i byen, 
tilgjengelig hotellkapasitet og at regionen har 
en satsning på cybersikkerhet som 
arrangementet vil støtte opp under. 

Det var derfor naturlig for ISF å søke 
samarbeid med sentrale aktører i Oppland om 
arrangementet. 

Lillehammer kommune gikk aktivt inn som en 
samarbeidspartnere og bidro med ressurser 
til planlegging og gjennomføring.

ISF søkte Oppland fylkeskommune om 
tilskudd til festivalen og fikk tilsagn om støtte 
på kr 800.000 ref. sak 656/19.

Sikkerhetsfestivalen 2019 ble arrangert 26.-
28. august 2019 på Lillehammer og benyttet 
store deler av Lillehammer sentrum.

Scandic Lillehammer Hotel sammen med 
Lillehammer Biblioteket, Stortorget, 
Lillehammer kino, Verdensteateret, Scandic 
Hotel Victoria og Kulturhuset Banken er noen 
av lokalene som ble brukt.



2. SAMARBEIDSMODELL



ISF feiret sitt 25 års jubileum med å invitere andre medlemsorganisasjoner og 

ikke-kommersielle aktører til å bidra til jubileumsarrangementet

Sikkerhetsfestivalen 2019. Konseptet bygger videre på og utvidere ISF sin 

mangeårige suksess – ISF Høstkonferansen. 

▪ ISF var hovedarrangør og ansvarlig for festivalen.

▪ To hovedsamarbeidspartnere:

▪ Oppland fylkeskommune 

▪ Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

▪ 11 samarbeidspartnere: ISACA, Den norske dataforening, Cloud Security Alliance 

(CSA), Kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), Lillehammer kommune, Direktoratet 

for forvaltning og IKT (Difi), IKT-Norge, Norsk Senter for Informasjonssikring 

(NorSIS), NTNU, Universitetet i Oslo

▪ Samarbeidspartnerne bidro i planlegging av det faglige programmet og gjennomføring 

av festivalen.

▪ Alle samarbeidspartnere reklamerte for Sikkerhetsfestivalen i sine kanaler. Slik nådde 

vi ut til veldig mange uten å bruke midler på annonsering.



Samarbeidspartnere



3. SIKKERHETSFESTIVALEN 2019



Et arrangement basert dugnad
 Tre heldagsmøter med alle samarbeidspartnere 

 To samlinger på Lillehammer – november 2018 og juni 2019

 Ukentlig programkomitemøter fra november 2018 til august 

2019

 Ukentlige møter i lokal komite på Lillehammer

 ISF fulgte opp de ulike ansvarsområdene – program, budsjett, 

sponsorer og praktisk

 Samarbeidspartnere tok ansvar for innhold i spor 

 ISF service bisto med design, websider, kommunikasjon og 

mange praktiske oppgaver

 Gyro AS hyret inn som eventbyrå med lokal erfaring

 Totalt ble det lagt ned mer enn 20 månedsverk i planlegging og 

gjennomføring av festivalen

 Med unntak av Gyro og ISF Service jobbet alle gratis. 

Arrangementet lykkes på grunn av et stort dugnadsarbeid.
11

Mer enn 
20 

månedsverk
totalt



I tillegg til hovedprogrammet for festivalen, pågikk de en rekke 
større og mindre sidearrangementer på Lillehammer samme uken.

• 757  betalende deltakere på Sikkerhetsfestivalen
• 165 foredragsholdere på Sikkerhetsfestivalen
• 500 elever fra videregående deltok på NorSIS-arrangement
• 300 deltakere på Cybermaktkonferansen til Cyberforsvaret 

torsdag og fredag samme uken
• Åpne arrangementet rettet mot innbyggere, seniorer, studenter

og skoleelever

Nær 2000 personer deltok på 
et sikkerhetsarrangement på 
Lillehammer den uken



Totalt 906 registrerte deltakere på 
Sikkerhetsfestivalen
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40% meldte seg på i august
Early-bird

frist i mai 

– lavere 

pris ved 

tidlig 

påmelding



Faglig 
program

Mandag
•Åpning ved 

digitaliserings-
minister

•6 utvalgte 
plenums-
foredrag

Tirsdag
•Faglig program i 

10 ulike lokaler

•3 spor åpen for 
publikum

• Lunsjforedrag

15

Onsdag

•Faglig program 
i 9 spor

•1 spor åpent 
for publikum

• Lunsjforedrag

165 foredragsholder 
150 foredrag

14 sporansvarlige
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1 hovedsponsor
4 sponsorer
21 utstillere



4. Tilbakemeldinger



Evalueringsmetode
Det ble sendt ut evalueringsskjema til deltakerne mandag, tirsdag og 
onsdag for å samle tilbakemeldinger per dag. Mandag hadde fokus på 
plenumssesjonene, tirsdag på bruk av byen som arena for festivalen og 
onsdag var et oppsamlingsskjema for hele festivalen.

▪ Svarprosent: 35

Sponsorer og utstillere mottok et eget evalueringsskjema.
▪ Svar fra 2 sponsorer og 7 utstillere

Samarbeidspartnerne fikk tilsendt et eget evalueringsskjema i tillegg til 
at det ble gjennomført et evalueringsmøte 18. september med disse.



Oppsummert –
tilbakemeldinger fra deltakere
Sikkerhetsfestivalen 2019 var en suksess: 9 av 10 deltakere sier de vil delta også neste 
gang.

Mange deltakere på festivalen var ikke medlem av noen av foreningene som var med i 
samarbeidet. Største enkeltgruppe var ISF medlemmer (cirka 40%).

Scandic Lillehammer og Lillehammer sentrum egnet seg svært godt til gjennomføring 
av plenumsdag og festivaldager.

Informasjonsflyten til deltakere før og under festivalen ble opplevd som god

De fleste faglige foredrag under plenumsdag fikk gode til svært gode tilbakemeldinger.

Å bygge en arena for nettverking er lettere på et hotell enn spredt i sentrum av en by. 

Utstillere og sponsorer var godt fornøyd med deltakelse og utbytte, og ønsker å være 
med også neste gang.
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Av de som deltok mandag var:

 85 % fornøyd med informasjon før ankomst
 93 % fornøyd med mottakelsen ved ankomst
 89 % fornøyd med informasjon gjennom dagen
 72 % fornøyd med serveringen og logistikk på 

hagefesten

 78 % var fornøyd med mulighetene for nettverking 
(første dag)
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Av de som deltok tirsdag var:

 63 % fornøyd med utstillingsområdet
 43 % fornøyd med lunsjen
 81 % fornøyd med logistikken ved lunsjen
 60 % fornøyd med lokalene i sentrum
 81 % fornøyd med Lillehammer sentrum som 

arrangementssted
 60 % er fornøyd med muligheten til nettverking



Oppsummering fra deltakerne

87,5 % var fornøyd med Sikkerhetsfestivalen

90 % vil delta igjen 

1,5 % vil ikke delta igjen

8,5 % svarer «vet ikke» på dette spørsmålet



100 % er alt i alt fornøyd med å 
være utstiller på Sikkerhetsfestivalen 
2019

…og alle vil delta som utstiller 
eller sponsor på nytt

Evaluering fra sponsorer og utstillere



5. MEDIA



43 mediesaker 
▪ 21 saker på nett

▪ 13 saker på papir

▪ 5 radioinnslag

▪ 4 TV-innslag



Noen medieklipp 



ØKONOMI



Priser

▪ Hovedsponsor: 200.000xmva

▪ Sponsor (4 stk): 100.000xmva

▪ Utstiller (21 stk): 35.000 xmva

▪ Deltaker (tidlig påmelding eller ISF-

medlem): 6.500xmva

▪ Deltaker sen påmelding: 8.000xmva



Nøkkeltall regnskap, eks mva
Inntekter, deltakere, sponsorer, utstillere 5 404 324,00

Overnatting (betalt direkte til festivalen som betaler 

hotellene, for de som booket hotell ved påmelding)
1 110 382,06

Støtte fra Oppland fylkeskommune 800 000,00

Totale inntekter, eks mva 7 314 706,06

Hotell, bespisning og sosialt 3 170 430,64

Forelesere 93 724,19

Design og adm utgifter 215 209,94

Event og sekretariat 711 370,00

Møterom, telt mv 604 413,42

Totale kostnader, netto 4 795 148,19

Resultat, eks mva 2 519 557,87



6. VIDERE VEIVALG FOR SIKKERHETSFESTIVALEN



Tre alternativer

1. Videreføre dagens modell der ISF er 

hovedarrangør

2. Opprette en ny «Sikkerhetsfestival-

organisasjon» (for eksempel en stiftelse)

3. En annen aktør overtar eierskapet for 

Sikkerhetsfestivalen



Alternativ 1 – videreføre dagens modell
▪ Dette innebærer:

▪ ISF fortsetter som hovedarrangør

▪ Modellen med samarbeidspartnere videreføres

▪ Overskudd fra årets arrangement benyttes til å 
bygge opp en økonomisk buffer/risikoavsetning

▪ Bruker i større grad eventbyrå/Gyro

▪ Evt endringer i arrangementet er forbedringer 
basert på erfaringer og innspill fra årets 
arrangement



SWOT – Alternativ 1
STYRKER

▪ Stort nettverk hos ISF og partnere

▪ ISF er nøytral – gjør det lettere å 

samarbeide

▪ Tydelig ansvar og ledelse

▪ Erfaring fra Høstkonferansen

▪ Lett å delta som partner

SVAKHETER

▪ Utydelighet i økonomi (hva skjer med 
over/underskudd). Underskudd tas av ISF

▪ Utydelighet i ansvar mellom/fra partnere

▪ Kapasitet /beredskap med 2 p/spor

▪ ISF-medlemmer får «rabatt»

MULIGHETER

▪ Gjennomføre en gang til for å høste 

erfaringer for annen organisering

▪ Utnytte sponsorer/ utstillere mer aktivt 

(media, merkantilt mv)

▪ Tydeligere ISF vedtekter

▪ Partnere kan/bør ta mer ansvar

TRUSLER

▪ Uklare kriterier – hvem er/kan være 
partnere/ antall partnere

▪ Uklarheter ifht sponsorer

▪ Utfordringer å få større «sponsorer», 
regionale tilskudd (uklar org.form)



Alternativ 2 – opprette en felles 
organisasjon

▪ Dette innebærer:

▪ Eierskap for arrangementet flyttes til 
«Sikkerhetsfestivalen»-organisasjonen

▪ Formålet til stiftelsen vil være å arrangere 
Sikkerhetsfestivalen

▪ Stiftelsens grunnkapital hentes fra overskuddet fra 
årets arrangement

▪ Det må etableres vedtekter og et styre for 
organisasjonen



SWOT – Alternativ 2
STYRKER

▪ Klar organisasjon og ansvar, 

▪ Klarere økonomisk ansvarliggjøring 

mv

SVAKHETER

▪ Tar tid å finne organisasjonsform

MULIGHETER

▪ Kan være en modell på sikt

▪ Lettere å skaffe regionale 

sponsorer/medvirkning

▪ Stabilitet med egen organisasjon

▪ Drives etter kommersielle retningslinjer/ 

verdiskapende / effektivisere

TRUSLER

▪ Usikkerhet mht «inngangskapitalen»

▪ Kan være vanskeligere å være partner for 
offentlige organisasjoner (eks DIFI, KINS mv

▪ Mangler «ildsjel» /kan dempe frivillighetene

▪ Kommersiell virksomhet kan ta overhånd/ 
miste nøytralitet

▪ Kan forstyrre organisering av SF 2020 (støy, 
ekstra jobb mv)

▪ Kan drive opp kostnader



Alternativ 3 – en annen aktør overtar eierskapet

▪ Dette innebærer:

▪ Konseptet Sikkerhetsfestivalen drives videre, 

men ikke av ISF

▪ Må identifisere hvem «annen aktør» kan være

▪ Er noen av samarbeidspartnere aktuelle?

▪ Lillehammer kommune kan ta mer «ansvar» (jfr 

Arendalsuka)

▪ Dataforeningen kan være en aktør



SWOT – Alternativ 3
STYRKER

▪ Klar ansvarliggjøring

SVAKHETER

▪ Tar ikke ansvar for det faglige program

▪ Mangler faglig tyngde

▪ Stedsfokus 

MULIGHETER

▪ Mobilisering av ressurser 

▪ Regionale sponsorer støtter

TRUSLER

▪ Mangler erfaring og må starte på «null»

▪ Fokus på sikkerhet kan «falle bort» (Vil kreve 

mer å ha sikkerhetsfokus)

▪ Enda mer avhengig av samarbeidspartnere 

(«sikkerhetsvenner»)



Videre veivalg

I evalueringsmøtet 18. september pekte de fleste 
samarbeidspartnerne på at det var mest hensiktsmessig å 
gå videre med alternativ 1 på kort sikt. Evalueringsmøtet 
tok ingen beslutninger, men ga viktige innspill til ISF 
styret. Styremøtet for ISF besluttet å gå videre med 
alternativ 1 - ISF er ansvarlig for Sikkerhetsfestivalen også 
videre. 

ISF fremmer dette for sine medlemmer til beslutning i 
ekstraordinær generalforsamling 21. oktober.




