FSPOS aktiviteter 2020
Översikt och inbjudan
FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta
genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma
förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.
För överblick av de aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret 2020, skickar FSPOS
härmed ut en aktivitetskalender och inbjudan till samtliga aktiviteter. För anmälan till
respektive aktivitet, se kontaktuppgifter på följande sidor.
Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB),
varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt. Deltagande vid fler än en aktivitet
uppmuntras. Eftersom deltagarantal i vissa fall är begränsat ber vi er dock att meddela om ni
får förhinder efter att anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS
rätten att fördela platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta. Om ni
är många från samma organisation som anmält er till ett och samma tillfälle kan därför några
av er bli tillfrågade att byta tillfälle.
För dig som inte har möjlighet att delta vid utbildningstillfällena, eller bara vill lära dig mer
om FSPOS eller krishantering/kontinuitetshantering, finns interaktiva utbildningsmaterial
och rapporter tillgängliga att ladda ner från fspos.se.
Varmt välkomna!
FSPOS genom ordförande Mats Wallinder, Riksbanken

AKTIVITETSKALENDER 2020

*** Inbjudningar till övningsmomenten har skickats ut separat till anmälda organisationer

COVID-19: FSPOS följer rådande myndighetsrekommendationer med anledning av COVID-19. Allt
förberedelsearbete och alla planerade aktiviteter kommer att anpassas efter dessa. Detta innebär att
plats och genomförandesätt för aktiveter kan komma att ändras. Anmälda till respektive aktivitet
kommer löpande att få information via e-mail.

Aktiviteter 2020
Erfarenhetsseminarium – Proaktiv cybersäkerhet
Anmälan:
cornelia.flodell@4cstrategies.com

Tid: 09.00-11.30
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

alternativt
Vattugatan 17 (8 tr), 111 52
Stockholm (kaffe uppdukat
från 8.30)
Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Anmälan

Seminariet vänder sig främst till dig som har erfarenhet av arbete
med cyber- och informationssäkerhetsfrågor, men även till
personer som vill lära sig mer och få insikter från aktörer i
finanssektorn.

Datum: 21 oktober 2020

Tillfällen

AG Analys

Finansiella aktörer tillhandahåller samhällsviktiga tjänster genom
en infrastruktur med komplexa beroenden. Det är av avgörande
betydelse att denna infrastruktur kännetecknas av hög resiliens
mot avancerade former av cyberangrepp. Seminariet belyser
strategier för cybersäkerhet där användning av ”threat
intelligence” och ”threat hunt” är centralt för att aktivt bemöta och
bekämpa angrepp från olika former av angripare. Ämnesexperter
delar med sig av erfarenheter av hur cyber resilience kan utvecklas
genom proaktiva metoder och strategier. Efter presentationerna
inbjuds deltagarna till frågor och diskussion.

Erfarenhetsseminarium – Erfarenheter och lärdomar från hanteringen av Covid-19 hittills
Datum:

Deltagarantal: max 30 deltagare
per tillfälle.
Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Tid: 9.00-11.30
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)

Vilka erfarenheter och lärdomar har organisationerna i den
finansiella sektorn dragit hittills i sin hantering av Covid-19?
Vilka framgångsfaktorer och utmaningar har identifierats i
arbetet? Dessa är några av de frågor som kommer att diskuteras
under erfarenhetsseminariet Erfarenheter och lärdomar från
hanteringen av Covid-19 hittills.

alternativt

Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Anmälan

Vattugatan 17 (8 tr), 111 52
Stockholm (kaffe uppdukat
från 8.30)

Erfarenhetsseminariet genomförs vid två tillfällen under 2020.
Under seminariet ges deltagarna möjligheten att ta del av andra
organisationers erfarenheter och lärdomar, samt ges möjligheten
att dela egna erfarenheter av hanteringen.
Du som, på ett eller annat sätt, varit delaktig i din organisations
hantering av Covid-19 och som vill diskutera lärdomar och
erfarenhet med kollegor i branschen, är varmt välkommen att
anmäla dig till detta erfarenhetsseminarium.

Anmälan:
niclas.wallertz@4cstrategies.com

15 oktober 2020 samt
5 november 2020,
deltagande sker vid ett av
dessa tillfällen

Tillfällen

AG Kunskapsspridning

Utbrottet av Coronaviruset Covid-19 har visat på vikten av
fungerande kris- och kontinuitetsplanering. Smittspridningen har
inneburit påfrestningar för hela samhället, så även för
organisationer verksamma inom den finansiella sektorn med
nödvändiga omprioriteringar av interna resurser som följd. Inom
sektorn har organisationers kontinuitets- och krisplaner kommit
att aktiveras.

FSPOS anordnar ett seminarium med fokus på outsourcing, dess
möjligheter och utmaningar för stärkt kontinuitetshantering.
Seminariet tar utgångspunkt i aktuella regelverk inom området
såsom Finansinspektionens föreskrifter om operativa risker, EBAs
reviderade guidelines, samt framtaget stödmaterial inom FSPOS
(Appendix G: Kontinuitetshantering för outsourcad verksamhet, i
FSPOS vägledning för kontinuitetshantering). Syftet med
erfarenhetsseminariet är att ge aktörer inom den finansiella
sektorn viktig kunskap för att arbeta med outsourcing utifrån
gällande regelverk.

Anmälan:
niclas.wallertz@4cstrategies.com

Tid: 09.00-11.00
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

alternativt
Vattugatan 17 (8 tr), 111 52
Stockholm (kaffe uppdukat
från 8.30)
Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Anmälan

Talar under seminariet gör Natalija Saviceva och Katarina
Nordström från Finansinspektionen. Natalija och Katarina arbetar
båda inom tillsyn med operativa risker, specialiserade mot it-,
informations- och cyberrisker för institut med tillstånd i område
finansmarknadsinfrastruktur respektive bank. Seminariet leds av
deltagare från FSPOS arbetsgrupp Kunskapsspridning.

Datum: 2 december 2020

Tillfällen

AG Kunskapsspridning

Seminarium – Outsourcingens utmaningar och möjligheter

En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april 2019 och
berör alla som enligt lag bedriver verksamhet som är av betydelse
för Sveriges säkerhet, både offentliga och privata aktörer. Till
lagen hör även föreskrifter som Säkerhetspolisen utfärdat.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar inom finansiell
verksamhet och ger en orientering i lagstiftningen och dess
praktiska tillämpning.

Anmälan:
niclas.wallertz@4cstrategies.com

Tid: 09.00-11.00
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon).

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Anmälan

FSPOS anordnar ett seminarium där representant från
Säkerhetspolisen går igenom hur gällande
säkerhetsskyddslagstiftning och föreskrifter ska tillämpas inom
finansiell sektor. Bland annat får vi veta mer om vad som avses
med säkerhetsskydd samt hur en säkerhetsskyddsanalys rent
praktiskt ska genomföras. Seminariet kommer även belysa den
aktuella hotbilden mot den finansiella sektorn.

Datum: 8 oktober 2020

Tillfällen

AG Kunskapsspridning

Seminarium – Hur berörs den finansiella sektorn av nya krav på säkerhetsskydd?

Datum: 2 september 2020
Tid: 9.00-11.00 samt 13.0015.00, deltagande sker vid
ett av dessa tillfällen
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)

Anmälan

FSPOS bjuder in lokala övningsledare från de övade
organisationerna till uppstartsmöte inför övningsstart för FSPOS
Sektorsövning 2020. Under mötet ges detaljerad information om
övningen, dess upplägg och scenario. Informationen ska
underlätta för LÖL vid genomförande av övningen. Syftet är att
du som är LÖL ska få eventuella utestående frågor besvarade och
efter mötet känna dig väl förberedd inför genomförandet av
övningen.

Tillfällen

AG Övning

Sektorsövning 2020 – Uppstartsmöte
Information om anmälan till
uppstartsmötet har skickats till
Lokala Övningsledare för de
organisationer som anmält sig till
FSPOS Sektorsövning 2020.

Sektorsövning 2020 - Genomförande
Genomförandet av FSPOS Sektorsövning
2020 sker mellan den 22–24 september.

Datum: 22–24 september

Anmälda organisationer får löpande mer
information.

Plats: Övning på hemmaplan

Inbjudan till FSPOS
Sektorsövning 2020
skickades ut i april 2020.

22 sept. Övningsdag 1
Deltagare: samtliga övade från samtliga organisationer
Tidsåtgång: rek. minst 5 h
23 sept. Övningsdag 2
Plats förmiddag: branschsamverkanskonferens hos
respektive branschorganisation.
Plats eftermiddag: sektorsamverkanskonferens hos
Riksbanken.
Deltagare: en representant från inbjudna organisationer

AG Övning

Tidsåtgång: ca 2 h per samverkanskonferens

Plats: Övning på hemmaplan
Deltagare: samtliga övade från samtliga organisationer
Tidsåtgång: rek. minst 2 h

Anmälan

Tillfällen

24 sep. Övningsdag 3

Datum: 25 november 2020
Tid: 9.00-12.00
Plats: Sheraton Hotell,
Tegelbacken 6, 101 23
Stockholm

Anmälan

För att möjliggöra diskussioner kring lärdomar, erfarenheter och
åtgärdsförslag genomförs ett erfarenhetsseminarium efter FSPOS
Sektorsövning 2020. Under seminariet redovisar FSPOS resultat
av skattningen av sektorns förmåga och visar preliminära
slutsatser från övningsgenomförandet.

Tillfällen

AG Övning

Sektorsövning 2020 – Erfarenhetsseminarium
Information om anmälan till
erfarenhetsseminariet kommer att
skickas till Lokala Övningsledare
för de organisationer som anmält
sig till FSPOS Sektorsövning
2020.

