FSPOS aktivitetskalender 2021
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 2021, skickar FSPOS
härmed ut en aktivitetskalender och inbjudan till samtliga aktiviteter. Anmälan sker digitalt,
se information vid varje aktivitet nedan.
Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB),
varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter.
Då deltagarantal i vissa fall är begränsat ber vi er 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.
För dig som inte har möjlighet att delta, eller 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 2021

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 samtliga
aktiviteter i nuläget är planerade att genomföras digitalt. Anmälda till respektive aktivitet kommer löpande att få
information via e-post.

Aktiviteter 2021

FSPOS tog år 2020 fram rapporten Analys av regelverk för
kontinuitet i it-verksamhet, vilken beskriver relevanta regelverk
som aktörer i den finansiella sektorn behöver förhålla sig till
gällande kontinuitet. 2021 förväntas EU-kommissionens nya
förordning – Digital Operational Resilience Act (DORA) –
förväntas, när den träder i kraft, få en stor påverkan i arbete med
dessa frågor framöver.

Anmäl dig här

Tid: 09:00-10:30
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)
Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

Anmälan

Seminariet kommer dels att presentera rapporten, dels blicka
framåt i en diskussion om viktiga frågeställningar och
utmaningar som aktörer med finansiell verksamhet står inför i att
hantera dessa kravställningar.

Datum: 22 april

Tillfällen

AG Analys

Seminarium – Regelverk för kontinuitet i it-verksamhet

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Seminar – Cyber resilience and how to recover from a cyber attack
Date: 2 June
Location: Digital (MS
Teams)

Deadline for registration: one
week before the seminar

Participants will receive
more information about the
arrangement.

Anmälan

The seminar will be held in English.

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

Keynote speaker: Felicity
March, Security and
resilience director, IBM
Europe

FSPOS is arranging an inspirational lecture on the topic cyber
resilience. Cyber resilience is the ability of an organisation to
maintain its core purpose and integrity during and after a cyber
attack. The purpose of the seminar is to give guidance on how to
identify different types of cyber risks, as well as how to
implement effective mitigation measures in order to enable cyber
resilience.
The keynote speaker for this event is Felicity March, Security and
Resilience Director at IBM Europe. Felicity started her career as a
hacker, and has worked for technology giants for over 25 years.
In that time she has worked and advised companies,
governments and standards bodies on the emerging IT trends
and ensuring integrity and sustainability is baked into the heart
of IT.

Register here

Time: 9:00-11:00 AM

Tillfällen

AG Kunskapsspridning

Cyber risk has emerged as a key threat to financial stability,
following a large number of attacks on financial institutions
worldwide. For too long, organizations have focused on building
layers of protection for networks, systems, and data. Cyber
security solutions alone simply can’t keep up to the
sophistication, complexity and changing nature of these attacks.
While it’s still important to build secure systems to protect your
valuable assets, organisations also need to be focusing on how to
effectively identify, detect, respond and recover from an attack, in
order to be resilient.

Seminarium – FSPOS Övningsstrategi 2021-2023
Seminariet syftar till att presentera och förankra FSPOS
Övningsstrategi 2021-2023.

Datum: 8 september

FSPOS Övningsstrategi 2021-2023 inriktar den finansiella
sektorns övningsverksamhet under perioden, och kommer bland
annat att ange övergripande inriktning, målgrupper och
tillvägagångssätt för kommande sektorsövningar.

Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)
Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Tillfällen

Seminariet riktar sig till de aktörer i sektorns som är intresserade
av att delta i kommande övningsaktiviteter.

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Anmälan

Övningsstrategin baseras på FSPOS strategiska plan 2020-2023
samt erfarenheter från tidigare genomförda övningar.

AG Övning

Anmäl dig här

Tid: 09:00-10:00

Utbildningarna fokuserar på hur en aktör upprättar en intern
lägesbild, upprättar en lägesbild för delning samt delar sin
lägesbild genom samverkanskonferenser med olika aktörer både
inom och utanför den finansiella sektorn. Aspekter som metod
och mallar, effektivitet, budskap och informationsklassning
belyses.

Anmäl dig här

Tid: 09:00-11:30

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)
Anmälda får information
om tillvägagångssätt via email när genomförandet
närmar sig.

Anmälan

Utbildningen vänder sig till representanter i
krisledningsorganisationer på olika nivåer, eller till andra i
organisationerna med ansvar för upprättande av lägesbild eller
samverkan med aktörer såväl inom som utanför sektorn.

Datum: 5 oktober och 8
december

Tillfällen

AG Övning

Utbildningar - Upprättande och delning av lägesbild (två tillfällen)

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Utbildningar - Fördjupningsutbildningar i kontinuitetshantering (två tillfällen)
Dagens ständigt föränderliga samhälle innebär både nya
möjligheter och utmaningar för aktörer verksamma inom den
finansiella sektorn. Trots goda förberedelser kan såväl
oförutsedda som i förväg definierade risker leda fram till
allvarliga störningar i verksamheten. Genom ett systematiskt
kontinuitetsarbete kan organisationen minska effekterna av en
inträffad händelse, samt skapa en förmåga att kunna förebygga
och hantera störningar.

Datum: 16 november och 1
december

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

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.

FSPOS arrangerar fördjupningsutbildningar i
kontinuitetshantering med fokus på att ge praktiskt stöd i hur
aktörer inom finansiella sektorn kan arbeta systematiskt med
kontinuitetshantering. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid
genomförandet av tester av kontinuitetsplaner.
Syftet med utbildningen är att stärka kunskapen och förståelsen
för kontinuitetshantering samt ge verktyg för att vidareutveckla
kontinuitetsarbetet inom den egna verksamheten. Utbildningen
bygger på FSPOS vägledning för kontinuitetshantering, samt på
gällande standarder, föreskrifter och direktiv för finansiella
aktörer.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med
kontinuitetshantering eller motsvarande i din organisation, och
som vill lära sig mer inom området.

Anmälan

Utbildningen varvar teori med praktiska moment där deltagarna
själva får dela med sig av sina erfarenheter.

Tillfällen

AG Kunskapsspridning

Anmäl dig här

Tid: 09:00- 11:30

Seminarium – Sektorns hantering av och arbete med Covid-19

Anmäl dig här

Tid: 09:00-11:00
Plats: Digital
konferenslösning (anslut
via Teams eller telefon)

eller på:
www.4cstrategies.com/events/fspos-2021/

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

Sista anmälningsdag: en vecka
innan genomförandedatum

Anmälan

Vid seminariet kommer vi att lära oss mera om vilka
konsekvenser de nya arbetssätten fått, vilka erfarenheter
aktörerna i sektorn dragit samt vilka lärdomar vi tar med oss in i
framtiden.

Datum: 24 november

Tillfällen

AG Analys

Under 2020 har den finansiella sektorn, liksom övriga
samhällssektorer, påverkats i hög utsträckning av utbrottet av det
nya Coronaviruset Covid-19. Kris- och kontinuitetsplaner har
aktiverats samtidigt som nya rutiner och arbetssätt har behövt
etableras. FSPOS kommer under 2021 att analysera hur den
finansiella sektorn har arbetat med och hanterat de operativa
utmaningar som Covid-19 medfört. Analysen grundar sig på
intervjuer med aktörer från sektorn som delat med sig av sina
erfarenheter.

