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Rådgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat

Internkontroll for informasjonssikkerhet 
– en fleksibel tilnærming med høy nytteverdi

Norges vassdrags- og energidirektorat
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Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

■ Hva er internkontroll for informasjonssikkerhet

■ Hva er virksomhetens behov 

■ Hvordan tilpasse systemet til virksomhetens behov

■ Eksempler
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Hva er internkontroll for informasjonssikkerhet

Myndighetskrav

eForvaltningsforskriften § 15, Personopplysnings-

loven § 14, etc, etc

Internkontroll

Sette i system oppfølging av krav

Difi

«Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik 

sikring»

«Grunnlaget for det som oftest regnes som god styring med 

informasjonssikkerhet ligger i den sekvensielle prosessen: 

styrings-signal fra ledelsen, informasjonsidentifisering, 

risikovurderinger og valg av sikringstiltak (styrings- og 

kontrolltiltak innen sikkerhet)»

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kjært barn har mange navn

 Internkontroll for informasjonssikkerhet

 Styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS)

 Kvalitetssystem for informasjonssikkerhet

 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

 Information security management system (ISMS)
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Norges vassdrags- og energidirektorat

System for god internkontroll og 

informasjonssikkerhet
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Ledelse

Verdioversikt

Risikostyring

Avviksbehandling

Rutiner

Dokumentasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat

Hvordan få til et godt system 
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Norges vassdrags- og energidirektorat

Lett å bruke

Enkelt å navigere

Plassering alle kjenner til

Enkelt språk i dokumentene

Kun relevant informasjon

«Enkelt, kort og konsist»
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Hvorfor er internkontroll for informasjonssikkerhet viktig

• Effektiv drift (hvis det gjøres riktig)

ELLER

• Sikker drift (lavere risiko og lærer av feil)

• Følge loven

«Det du trenger når du trenger det»
-Statoil

Norges vassdrags- og energidirektorat

Implementer i internkontrollsystem for informasjonssikkerhet

Fungerer 

det?

Ja

Nei Fungerer noe 

av det fra før?

Ja Er det like-

vel nød-

vendig å 

endre det?Nei Ja

Må det 

endres 

totalt?

Nei

Ja

Nei

Endre i.h.t. 

veiledning/ 

standard

Fjern det som ikke fungerer eller som 

hindrer fungering og behold resten (gjerne 

lagret et sted brukerne gjenkjenner)
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1 Overordnede dokumenter

Policy (mål, strategi, ansvar/roller)

Ledelsens årlige gjennomgang (mål og resultater)

2 Styrende dokumenter

Risikovurdering

Hva har vi av verdifull informasjon

Hva er risikoen for brudd på informasjonssikkerheten

Hva kan vi gjøre for redusere risikoen

Avviksbehandling

Hva skjer av uønskede hendelser

Hvordan skal vi håndtere det

Egne rutiner tilpasset virksomheten

Administrative

Teknisk sikkerhet

Informasjonssikkerhet

3 Resultatdokumentasjon

Dokumentér dokumentér dokumentér

Taushetserklæringer, verdifull informasjon, avviks-

statistikk, utførte risikovurderinger, utførte rutiner

Norges vassdrags- og energidirektorat

1 Overordnede dokumenter

Policy (mål, strategi, ansvar/roller)

Ledelsens årlige gjennomgang (mål og resultater)

2 Styrende dokumenter

Risikovurdering

Hva har vi av verdifull informasjon

Hva er risikoen for brudd på informasjonssikkerheten

Hva kan vi gjøre for redusere risikoen

Avviksbehandling

Hva skjer av uønskede hendelser

Hvordan skal vi håndtere det

Egne rutiner tilpasset virksomheten

Administrative

Teknisk sikkerhet

Informasjonssikkerhet

3 Resultatdokumentasjon

Dokumentér dokumentér dokumentér

Taushetserklæringer, verdifull informasjon, avviks-

statistikk, utførte risikovurderinger, utførte rutiner

«Styrings-signal fra ledelsen, informasjonsidentifisering, 

risikovurderinger og valg av sikringstiltak (styrings- og kontrolltiltak 

innen sikkerhet)» -Difi
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1 Overordnede dokumenter

Policy (mål, strategi, ansvar/roller)…………………………. Integreres med andre policyer

Ledelsens årlige gjennomgang (mål og resultater)….……. Integreres med gjennomgang av flere områder?

2 Styrende dokumenter…...……………………………….. Alene, sammen med HMS, øk, andre?

Risikovurdering                                                  

Hva har vi av verdifull informasjon

Hva er risikoen for brudd på informasjonssikkerheten

Hva kan vi gjøre for redusere risikoen

Avviksbehandling

Hva skjer av uønskede hendelser

Hvordan skal vi håndtere det

Avklar på hvilket nivå og hvem som er ansvarlig 

Egne rutiner tilpasset virksomheten…...…………………… for utarbeidelse og oppfølging av rutinene

Administrative

Teknisk sikkerhet

Informasjonssikkerhet

3 Resultatdokumentasjon

Dokumentér dokumentér dokumentér……………………… Avklart sted for resultatdokumentasjon?

Taushetserklæringer, verdifull informasjon, avviks-

statistikk, utførte risikovurderinger, utførte rutiner

Hvor skal de ulike oppgavene plasseres i virksomheten?

Norges vassdrags- og energidirektorat

Takk for meg!

Kontaktinfo om det skulle dukke opp spørsmål i etterkant:

oyat@nve.no (t.o.m. 30. juni)

oyvindat@outlook.com (f.o.m. 1. juli)

mailto:oyat@nve.no
mailto:oyvindat@outlook.com

