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Staten
• Hver tredje statlige virksomhet ikke har tilstrekkelig styring og 

kontroll på informasjonssikkerheten.

• Kun 40 prosent har kartlagt eller målt sikkerhetskulturen i 
virksomheten.

• Under halvparten har årlige øvelser.
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Kommuner
• Svakheter i systematisk internkontroll

• For eksempel ser vi at kun 33 prosent av de små kommunene 
gjennomfører risikovurderinger systematisk og periodisk.

• Få øver årlig
• Rapporten viser at kun 25 prosent av fylkeskommunene og 12,6 

prosent av de små kommunene øver årlig.

• For sjelden kompetanseheving
• Under halvparten av små og mellomstore kommuner gjennomfører 

kompetansehevende aktiviteter minst én gang i året. 
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Oppfølging av Difi rapport 2018:4

• Fem fokusområder:
• Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
• Øvelser for bedre informasjonssikkerhet
• Sikkerhetskultur
• Kompetanse
• Styring og kontroll av informasjonssikkerhet



digdir.no

Helhetlig styring og kontroll

• Utviklet av Digdir, NSM og DFØ
• Dialog med Datatilsynet og KS m/kvalitetssikring underveis

Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet | Digdir

https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-av-informasjonssikkerhet/2284
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-av-informasjonssikkerhet/2284
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Informasjonssystem

IT-komponent

Oppgaver og tjenester

Innbyggere • Virksomheter • 
Samfunnet

Mål og resultater

(«Konsekvenstrappa»)
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Styringsaktiviteter Sikkerhetstiltak
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Fellestrekk for styring og kontroll

Ledelsen må lede 
an

Ha tydelige roller og 
ansvar

Jobb systematisk Jobb risikobasert

Bygg riktig 
kompetanse og en 

god kultur

Gjennomfør 
ledelsens 

gjennomgang

Gjennomfør 
evalueringer

Sørg for kontinuerlig 
forbedring
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Ulike perspektiver gir 
ulikt fokus



Sikkerhetsbrudd
Uaktsomhet

Årsaker Konsekvenskategorier

Virksomhetens leveranser

Personvern

Liv og helse

Virksomhetens økonomi

Nasjonal sikkerhet

Menneskestyrte angrep



Sikkerhetsbrudd
Uaktsomhet

Virksomhetens leveranser

Personvern

Liv og helse

Virksomhetens økonomi

Nasjonal sikkerhet

Fysiske personers (de registrertes) rettigheter og friheter

Personopplysningsloven m/personvernforordningen



Sikkerhetsbrudd
Uaktsomhet

Virksomhetens leveranser

Personvern

Liv og helse

Virksomhetens økonomi

Nasjonal sikkerhet

GNF NSI

Obs: konseptuell forståelse. Det er f.eks. krav om å sikre at informasjonssystem fungerer slik de skal i sl § 6-2 a.
GNF = Grunnleggende nasjonale funksjoner

NSI = Nasjonale sikkerhetsinteresser

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)



Sikkerhetsbrudd
Uaktsomhet

Virksomhetens leveranser

Personvern

Liv og helse

Virksomhetens økonomi

Nasjonal sikkerhet

• Målrettet og effektiv drift 
• Pålitelig rapportering
• Overholdelse av lover og regler

Øk-regelverket i staten / Kommunelovens 
bestemmelser og egenkontroll og internkontroll
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Vi ser forbedring!
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Vi ser forbedring i kommunene

2020 2021
Evaluert, forbedret eller fornyet styringssystemet for 
informasjonssikkerhet 61,2 62,4

Etablert nye sikkerhetstiltak 74,5 80,9
Forbedret eller fjernet sikkerhetstiltak 72,9 80,1
Rapportert erfaringer fra håndtering av uønskede hendelser til bruk i 
risikovurderinger og/eller forbedring av informasjonssikkerheten 54,8 59,5

Rapportert erfaringer fra øvelser til bruk i risikovurderinger og/eller 
forbedring av informasjonssikkerheten 25,8 28,5

Kilde: Bruk av IKT i offentlig sektor, tabell 12042: Tiltak som del av internkontroll for informasjonssikkerhet 2020-2021
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Hjelp til etablering/ 
forbedring av internkontroll 
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Hovedsaken

Hvor er vi, hvor 
skal vi? 

Hvordan går
det?

Hvordan skal ting 
fungere hos oss?

Bygge et godt 
grunnlagPrøve ut og 

justere

Forbedre og 
justere

1

2

3
4

5

6

7

Stifinneren

https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/stifinneren/2620

https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/stifinneren/2620
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En mulig vei videre -
Felles sikkerhet i forvaltningen
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Utredningen NOU 2018:14 viser at dagens regelverk 
er krevende å etterleve

NOU 2018:14 om IKT-sikkerhet 
viser at eksisterende 
funksjonsbaserte regelverk er 
krevende å etterleve og at mange 
virksomheter mangler tilstrekkelig 
kompetanse til å vurdere hva som 
ligger i regelverkets krav1. 

Mange har ikke tilstrekkelig kompetanse til å 
etterleve funksjonsbaserte regelverk, og kravene er ofte 
overordnede og vage. For vage krav kan medføre 
dårligere etterlevelse på grunn av usikkerhet rundt hva 
som kreves for å oppfylle kravet. 

Funksjonsbaserte regelverk setter også større krav til 
at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse og 
evne til å vurdere hva som ligger innenfor regelverkets 
krav.

Blir regelverket for generelt eller vagt, kan det gi store 
variasjoner i etterlevelsen og håndhevingen. 

01

02

03

1 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet (NOU 2018:14)

https://www.regjeringen.no/contentassets/0d408600df2f4738a9bbb85040b02b59/no/pdfs/nou201820180014000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0d408600df2f4738a9bbb85040b02b59/no/pdfs/nou201820180014000dddpdfs.pdf
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Hvordan kan man arbeide med å bedre denne 
situasjonen?

I NOU 2018:14 anbefales det at myndigheter tilbyr 
«tilstrekkelig veiledning i regelverksforståelse, for 
eksempel gjennom standardfastsetting, veiledere, 
implementeringsstøtte og forsvarlighetsnivåer». 
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Forslag
• Snu prosessen for å ta utgangspunkt i forvaltningens 

arbeidssituasjon

• Vurdere arbeidsprosesser i forvaltningen

• Plassere informasjonstyper i kategorier

• Koble anbefalte tiltak til kategoriene
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Informasjonstype

Informasjonstype

Informasjonstype

Informasjonstype

Informasjonstype

Oppgave / Tjeneste

Anbefalt
utgangspunkt

K – I - T

Oppgave / Tjeneste

Anbefalt
utgangspunkt

K – I - T

Oppgave / Tjeneste

Anbefalt
utgangspunkt

K – I - T

Oppgave / Tjeneste

Informasjonstype

Informasjonstype

Informasjonstype

Arbeidsprosesser i 
virksomheter

Katalog med anbefalte 
nivåer for KIT
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Tiltaksbank hvor man kan hente anbefalte tiltak 
for din informasjonsbehandling
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Nivå - Basis

Basis
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Nivå - Medium

Basis

Medium
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Nivå - Høyt

Høyt

Basis

Medium
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Vil du være med?
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Workshop: Ønsker å besvare disse spørsmålene
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

2. Hvilke tiltak er relevante?

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor 
varige er de, og hvem blir berørt?

5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
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Vil du være med?
• Ultimo januar / primo februar

• infosikkerhet@digdir.no

mailto:infosikkerhet@digdir.no


digdir.no



digdir.no

Digitaliseringsdirektoratets tilbud
• Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet

• Stifinneren
• Fire historier om styring av informasjonssikkerhet

• Helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet

• Veiledere og virkemidler til kompetanse- og kulturutvikling innen 
informasjonssikkerhet

• Kompetansebeskrivelser for roller innen styring og kontroll av 
informasjonssikkerhet

• Dilemmatrening

• E-læringskurs «Er det sikkert?» på statens læringsplattform

https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/internkontroll-i-praksis-informasjonssikkerhet/2601
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/helhetlig-styring-og-kontroll-av-informasjonssikkerhet/2284
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/kompetanse-og-kulturutvikling-innen-informasjonssikkerhet/2187
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/kompetansebeskrivelser-roller-innen-styring-og-kontroll-av-informasjonssikkerhet/1107
https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/dilemmatrening-innen-informasjonssikkerhet/2057
https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/er-det-sikkert-et-e-laeringskurs-i-informasjonssikkerhet-ledere


Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
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