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Vedlegg 2 – Eksempler på underlag 

for sikkerhetsgodkjenning 

Det følgende er eksempler på beskrivelse for sikkerhetsgodkjenning av et skjermingsverdig 

informasjonssystem med begrenset kompleksitet. Beskrivelser av mer komplekse 

informasjonssystemer må inneholde samme typer opplysninger men vil nødvendigvis være mer 

omfattende. 

Systembeskrivelse for <informasjonssystem> 

1 Funksjon 

1.1 Formål 

 Informasjonssystemet benyttes for registrering og oppbevaring av trusselvurderinger.  

1.2 Sikkerhetsgradering 

 Høyeste sikkerhetsgradering for informasjon som behandles i informasjonssystemet er 

STRENGT HEMMELIG 

1.3 Teknologi 

 Informasjonssystemet består av en frittstående PC med operativsystem Microsoft Windows 10 

pro. 

1.4 Konfigurasjon 

 Informasjonssystemet består av stasjonær PC med skjerm, tastatur og mus. Systemet har ingen 

perifere enheter og ingen (muligheter for) datakommunikasjon. 

1.5 Tjenester 

 Informasjonssystemet har verktøy for tekstbehandling (Microsoft Word 2010), tekstlesing 

(Adobe Acrobat Reader XI) og applikasjon for arkivering av dokumenter.  

 

2 Operativt miljø 

2.1 Fysiske forhold 

 Informasjonssystemet er plassert i Norge, innenfor nasjonal kontroll og i sperret sone. 

2.2 Elektroniske forhold 

 Informasjonssystemet er ikke koblet sammen med andre informasjonssystemer. Det er ingen 

dataoverføring til/fra informasjonssystemet. 

2.3 Menneskelige forhold 

 5 medarbeidere i <Avdeling> har tilgang og adgang til informasjonssystemet i tillegg har 

Sikkerhetsleder i <Virksomhet> nødvendig tilgang og adgang for oppfølging av 

sikkerhetsarbeid. 

 Ingen andre medarbeidere, innleide eller eksterne har mulighet for tilgang eller adgang til 

informasjonssystemet. 

2.4 Organisatoriske forhold 

 Informasjonssystemet benyttes utelukkende av <Avdeling> 



 

 

VEILEDER FOR GODKJENNING AV INFORMASJONSSYSTEM  

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET | 25 

 Avdelingsleder i <Avdeling> er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av 

informasjonssystemet i hele levetiden. 

 Avdelingsleder i <Avdeling> er ansvarlig for utarbeidelse, vedlikehold og fordeling av 

forutsetninger og regler for sikker bruk. 

 Datasikkerhetsleder i <Virksomhet> påser at informasjonssystemets sikkerhetsgodkjenning 

herunder om endringer gir behov for regodkjenning. 

 Sikkerhetsleder i <Virksomhet> er ansvarlig for oppfølging av det forbyggende 

sikkerhetsarbeidet, herunder den delen av arbeidet som berører informasjonssystemet. 

 

Beskyttelsesbehov og sikkerhetstiltak for <Informasjonssystem> 

1 Beskyttelsesbehov 

1.1 Data i informasjonssystemet må beskyttes mot uønsket lesning og informasjonssystemets 

tjenester skal beskyttes mot uønsket bruk. 

1.2 Data i informasjonssystemet må beskyttes mot uønsket modifikasjon og 

informasjonssystemets tjenester må beskyttes mot uønsket modifikasjon og manipulasjon. 

1.3 Data i informasjonssystemet må beskyttes mot uønsket sletting og informasjonssystemets 

tjenester må beskyttes mot uønsket reduksjon. 

1.4 Brukere må identifiseres og autentiseres før de får tilgang til informasjonssystemet. 

1.5 Introduksjon av falske data og tjenester i informasjonssystemet, må forhindres. 

1.6 Bruk, misbruk og forsøk på misbruk av informasjonssystemet, tjenester og data må registreres. 

1.7 Sikkerhetstiltakenes implementering, effektivitet og hensiktsmessighet må kontrolleres 

systematisk. 

 

2 Scenarier og sikkerhetstiltak 

BESKYTTELSES-
BEHOV 

SCENARIER/HENVISNING 
TIL NSMS ANBEFALING 

SIKKERHETSTILTAK KONTROLL 

… … … … 

1.1 

Egne medarbeidere med 
tilgang til det aktuelle 
informasjonssystemet kan 
kopiere sikkerhetsgradert 
informasjon til medbrakt 
flyttbart lagringsmedia og 
fordele informasjonen ut av 
virksomheten. 

… … 

Tilgangskontroll for 
individuell 
identifisering og 
autentisering er 
etablert. 

Funksjonsprøving av 
system for tilgangs-
kontroll og 
undersøkelse av 
rutiner for 
tilgangskontroll 

Fysiske og 
systemtekniske tiltak 
som forhindrer 
tilkobling av eksterne 
lagringsmedier er 
etablert 

Funksjonsprøving 

… … 

 
 


