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Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagorgan for forebyggende sikkerhet, og 

sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NSM skal gi 

informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid.  

Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal 

bidra til å forebygge, avdekke og motvirke tilsiktede handlinger som direkte eller 

indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.  

Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer og for 

leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte 

anskaffelser. De enkelte departementer skal innenfor sitt ansvarsområde vedta at 

andre virksomheter skal underlegges loven dersom de behandler sikkerhetsgradert 

informasjon eller råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller 

infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, 

eller driver aktivitet som har avgjørende betydning for disse funksjonene.  

NSMs veiledninger utdyper regelverkforståelsen, herunder den tematiske 

sammenhengen mellom ulike bestemmelser i sikkerhetsloven og tilhørende 

forskrifter. Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å 

forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.  

NSM gir i tillegg ut håndbøker og tekniske råd som gir mer utfyllende 

anbefalinger om hvordan lovens funksjonelle krav kan oppfylles. Håndbøkene og de 

tekniske rådene beskriver fremgangsmåter, prosedyrer og gir eksempler på tiltak for 

å hjelpe virksomhetene i regelverksanvendelsen.  

Håndboken anbefales lest i sammenheng med lov og forskrift, samt NSMs øvrige 

relevante veiledere, håndbøker og tekniske råd.  
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 Introduksjon og målgruppe 

Formålet med dokumentet er å gi anbefalinger om hvordan lovens krav om forsvarlig sikkerhet kan 

oppfylles for et skjermingsverdig ugradert informasjonssystem. Slike systemer omhandles i 

sikkerhetsloven kapittel 6 og i virksomhetsikkerhetsforskriften kapittel 7. Disse kapitlene må imidlertid 

leses i sammenheng med regelverkets øvrige krav. 

Et skjermingsverdig informasjonssystem er et system for innsamling, registrering, sammenstilling, 

lagring og utlevering av skjermingsverdig informasjon og/eller et system som har avgjørende 

betydning for en grunnleggende nasjonal funksjon. Slike systemer må sikres av hensyn til 

konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet.  

Med begrepet informasjonssystem menes både systemer av kategorien informasjonsteknologi (IT) og 

operasjonell teknologi (OT). Et informasjonssystem er derfor systemer som anvendes for å løse en 

oppgave eller utføre en funksjon. Det omfatter menneskelige, organisatoriske og tekniske ressurser, 

metoder og teknikker. Begrepet favner alt fra saksbehandlingssystemer, kontorstøttesystemer og rene 

kommunikasjonssystemer til kontroll- og styringssystemer.  

Dokumentet retter seg mot virksomheter som eier, forvalter eller planlegger å anskaffe et 

skjermingsverdig ugradert informasjonssystem, og som dermed er eller vil bli underlagt 

sikkerhetsloven med forskrifter. Målgruppen er virksomhetens ledelse samt IKT- og sikkerhetsmiljø.  

Håndboken gir råd og anbefalinger til virksomheten for å ivareta forsvarlig sikkerhet i 

skjermingsverdige ugraderte informasjonssystemer.  

Håndboken må leses i nær sammenheng med NSMs «Veileder for godkjenning av 

informasjonssystem» som veileder i forståelsen av de bestemmelser som er relevant for godkjenning 

av skjermingsverdige informasjonssystemer. 

Håndboken henviser til en rekke veiledere og andre dokumenter fra NSM, som er å finne på nsm.no. 

 Hvorfor er temaet viktig 

De informasjonssystemer som er tema i dette dokumentet er av en slik betydning at et helt eller delvis 

bortfall av informasjonssystemet vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta grunnleggende 

nasjonale funksjoner. 

Virksomheten skal sørge for et forsvarlig sikkerhetsnivå for skjermingsverdige informasjonssystemer. 

De generelle kravene til forebyggende sikkerhet i lov og forskrift er gitt som funksjonelle krav. Et 

funksjonelt krav beskriver hva virksomheten skal oppnå, men ikke hvordan. De sikringstiltak som 

velges bør være tilpasset systemets totale omfang og kompleksitet gjennom hele systemets levetid. 

De fleste virksomheter, også de som besitter skjermingsverdige informasjonssystemer, benytter seg 

av digitalisering for å sikre nødvendig innovasjon og konkurransekraft. For å oppnå dette benytter 

mange seg av tjenesteutsetting, hovedsakelig fordi de mangler evne og/eller kapasitet til å holde følge 

med teknologiutviklingen. Denne utviklingen bidrar til å øke risikoen i allerede komplekse verdikjeder. 
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Muligheten til å oppnå forsvarlig sikkerhet for de skjermingsverdige informasjonssystemene må derfor 

vurderes nøye gjennom blant annet risikovurderinger. 

 Oppbygging og innhold 

Virksomheter som råder over informasjonssystemer utpekt som skjermingsverdig, må innfri krav gitt i 

lovens kapittel 4, 5 og 6. Skjermingsverdige informasjonssystemer som har avgjørende betydning for 

grunnleggende nasjonale funksjoner, må sikres tilsvarende funksjonen som systemet understøtter. 

Informasjonssystemsikkerhet må ses i nær sammenheng med objekt - og infrastruktursikkerhet. Det 

kan i flere tilfeller være aktuelt å utpeke skjermingsverdige ugraderte informasjonssystemer som 

skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. Det er følgelig naturlig å ta utgangspunkt i 

klassifiseringssystemet for objekt og infrastruktur for å fastlegge hvilken grad av sikring som er 

nødvendig for et ugradert skjermingsverdig informasjonssystem. I slike tilfeller vil også kapittel 7, 8 og 

9 i sikkerhetsloven komme til anvendelse. 

De to første kapitlene beskriver hvorfor dokumentet er utarbeidet, hvem det er tiltenkt for, hva det 

omhandler, og hvorfor det er viktig. Kapittel 3, 4 og 5 tar for seg virksomhetens ansvar for 

forebyggende sikkerhet relatert til ugraderte skjermingsverdige informasjonssystemer. Kapittel 6, 7 og 

8 inneholder overordnet informasjon om objekt- og infrastruktursikkerhet, personellsikkerhet og 

sikkerhetsgraderte anskaffelser. 

 Generelle krav til forebyggende sikkerhetsarbeid 

Det er først og fremst den enkelte virksomhet som har ansvar for sikkerheten. Loven med forskrifter 

trekker opp de ytre rammene for både myndighetenes og virksomhetenes skjønnsutøvelse. Det stilles 

gjennomgående funksjonelle krav, og legges til rette for sektorspesifikke tilpasninger og 

kostnadseffektive løsninger.  

Kravet om etablering av styringssystem for sikkerhet gjelder for alle virksomheter underlagt 

sikkerhetsloven, se NSMs Veileder i sikkerhetsstyring.  

 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon 

Informasjon er skjermingsverdig dersom det kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser at 

informasjonen blir kjent for uvedkommende, går tapt, blir endret eller blir utilgjengelig. 

Skjermingsverdig informasjon kan være ugradert eller gradert, men merk at informasjon skal 

sikkerhetsgraderes dersom det kan få skadefølger hvis uvedkommende får tilgang til informasjonen. 

NSM sin generelle anbefaling er gitt i NSMs Veileder i håndtering og beskyttelse av sikkerhetsgradert 
informasjon. 

Informasjon om et skjermingsverdig informasjonssystem kan være skjermingsverdig av 

konfidensialitetshensyn, selv om informasjonen som behandles i informasjonssystemet ikke er det. 

Denne informasjonen bør behandles i et sikkerhetsgodkjent informasjonssystem. Eksempel på slik 

informasjon kan være: 
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1. Systemteknisk dokumentasjon: Omfatter blant annet informasjon om systemets arkitektur, 

design, konfigurasjon, tester, risikovurdering, funksjoner, komponenter, brukerroller, rutiner, 

kapasiteter og sårbarheter relatert til forebyggende sikkerhet.  

 

Informasjon om hvilke produkter og versjoner som benyttes i systemet, hvordan produktene 

brukes og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt vil gi en god indikasjon på hvilke sårbarheter 

som kan la seg utnytte og slik gi en eventuell trusselaktør bedre forutsetning for å lykkes med 

en kompromittering enn om denne informasjonen ikke var kjent.  

 

2. Metadata: I noen tilfeller kan «informasjon om informasjonen» være skjermingsverdig, og 

virksomheten bør derfor ha en policy for håndtering av metadata.  

 

Metadata kan blant annet avsløre navnekonvensjon for virksomhetens servere, e-

postadresser og brukernavn. Dette er informasjon som kan misbrukes i e-post-baserte 

angrep, eller passordgjetting i informasjonssystemet. 

Tilgang til detaljert systemspesifikk informasjon bør begrenses til personell som har tjenstlig behov for 

det, eksempelvis personell som utvikler og drifter systemene, samt sikkerhetsansvarlige. 

Virksomheten bør som et minimum fjerne metadata fra filer som er offentlig tilgjengelig. 

 Informasjonssystemsikkerhet 

Skjermingsverdige informasjonssystem skal beskyttes slik at de fungerer slik de skal, at 

uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen som behandles, at informasjonen ikke endres eller 

går tapt og at informasjonen er tilgjengelig for de med tjenstlige behov. Et ugradert skjermingsverdig 

informasjonssystem behandler enten skjermingsverdig ugradert informasjon eller har i seg selv 

avgjørende betydning for grunnleggende nasjonal funksjon. Et slikt system kan være utpekt og 

klassifisert som skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.  

En virksomhet med et skjermingsverdig informasjonssystem må kunne opprettholde og tilby sine 

avtalte leveranser med forsvarlig sikkerhet etter de behov som er stilt i fred, krise og krig. Dette kan 

bety at det må stilles større krav til robusthet og tilgjengelighet enn for vanlige kommersielle systemer.  

Skjermingsverdige informasjonssystemer kan være av interesse for statlige trusselaktører. Digital 

spionasje kan benyttes for å påvirke nasjonale beslutningsprosesser. I en spent situasjon kan digital 

sabotasje benyttes som pressmiddel og for å skape kaos. Dette er scenarioer eiere av 

skjermingsverdige informasjonssystemer må vurdere og ta hensyn til for å ivareta nasjonal kontroll og 

beredskap i hele leveransekjeden.  

Økende bruk av mobile enheter og skybaserte tjenester medfører at virksomhetens sikringsbehov 

strekker seg ut over det virksomheten normalt har kontroll på, noe det må tas hensyn til i det 

forebyggende sikkerhetsarbeidet.  

NSM anbefaler virksomheten å vurdere spesielt tre områder med hensyn til informasjons-

systemsikkerhet (se figur 1):  
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o Sikker IKT-infrastruktur/sikker plattform 

o Sikker drift  

o Sikker hendelseshåndtering 

 

 

 
 

En sikker IKT-infrastruktur er en forutsetning for at et informasjonssystem skal fungere etter hensikten. 

Videre må denne infrastrukturen driftes og vedlikeholdes på en sikker måte. Det må finnes teknologi, 

prosesser og personell som kan oppdage og håndtere en uønsket hendelse, samt sørge for å 

reetablere tjenestene etter hendelsen og gjenskape tilliten til systemet. 

Virksomheten bør utdype områdene i mer konkrete policyer for å ivareta IKT-, personell- og fysisk 

sikkerhet tilpasset det gjeldende informasjonssystemet.  

 Vurder risiko 

Sikkerhetsloven med forskrifter stiller gjennomgående funksjonelle krav, hvor det legges til rette for 

sektorspesifikke tilpasninger og kostnadseffektive løsninger. Virksomheten står relativt fritt til å velge 

sikkerhetstiltak, så fremt tiltakene ivaretar forsvarlig sikkerhet. Forsvarlig sikkerhetsnivå for 

skjermingsverdige informasjonssystemer er beskrevet i virksomhetsikkerhetsforskriften §49.  Hva som 

anses å være tilstrekkelige tiltak avhenger av risikovurdering og -aksept. 

Gode risikovurderinger er viktige, da de bidrar til at virksomheten vil kunne prioritere og benytte sine 

ressurser på områder hvor de har størst effekt. 

Vurdering av risiko skal utføres i forhold til behovene til nasjonale sikkerhetsinteresser og 

grunnleggende nasjonale funksjoner. Det vil si at det er samfunnets behov som skal vurderes og ikke 

virksomhetens. Hvilken verdi har informasjonssystemet for samfunnet, eller hvilken skade vil 

samfunnet lide om systemet ikke fungerer som det skal? En slik vurdering kan være utfordrende for 

virksomheten å gjennomføre alene, og bør derfor utføres i dialog med overordnet sektormyndighet. I 

denne dialogen bør det etableres en felles forståelse for truslene det skal beskyttes mot, herunder 

trusselaktørene og deres evne og vilje til å gjennomføre både logiske og fysiske operasjoner. 

Figur 1: Tre områder som bør vurderes med hensyn til informasjonssystemsikkerhet. 
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Virksomheten må kartlegge leveransene og tjenestene som underbygger den grunnleggende 

nasjonale funksjonen, herunder identifisere viktige verdikjeder, avhengigheter og sårbarheter (se figur 

2). Dersom virksomheten er avhengig av leveranser og tjenester fra samarbeidspartnere, 

tjenesteleverandører eller underleverandører må disse inngå i risikovurderingen. En kompromittering 

hos en underleverandør, eller en tjenesteleverandørs manglende evne til å levere, kan få alvorlige 

konsekvenser for informasjonssystemet.  

Eksempler på vurderinger som virksomheten bør gjøre:  

Robusthet 

o Tilgjengelighet på informasjonssystemet/tjenesten (oppetid) - for hele eller deler av 

systemet/tjenesten. 

o Hvor raskt en tjeneste skal kunne gjenopprettes hvis avvik oppstår. 

o Kapasitet og kvalitet på tjenesten, samt styring av denne – automatisert eller manuelt. 

o Behov for å differensiere mellom kategorier av brukere, tjenester og/eller lokasjoner. 

 

Beredskap 

o Ivareta funksjon(er) på alternativ måte eller ved alternativ drift hvis infrastruktur faller ut. 

o Redundans og replikering. 

o Kunne flytte produksjon til en alternativ lokasjon. 

 

Grad av kontroll 

o Skal virksomheten kontrollere alle ressurser selv (herunder personell og materiell)? Hvis ikke, 

hvor raskt og hvordan skal nødvendige ressurser kunne stilles til rådighet. 

o Hvordan ivaretas tilgangen til og behandlingen av informasjon. 

 

Kompetanse 

o Anskaffe, utvikle og opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 

o Tilgjengelighet på ekspertkompetanse. 

Figur 2: Vurder risiko. 
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Et informasjonssystem og miljøet rundt vil normalt være gjenstand for hyppige endringer, blant annet 

som følge av funksjonalitetsendring, endringer i organisasjon og eierskap. Ved slike endringer bør 

virksomheten verifisere sine risikovurderinger. Helhetlige risikovurderinger av skjermingsverdig 

ugradert informasjonssystem gjennomføres som følge av større endringer og minimum årlig.  

 Forholdet til andre virksomheter 

Endringer hos underleverandører og samarbeidspartnere, som utfører aktiviteter med betydning for 

virksomhetens sikkerhet, kan påvirke sikkerhetsnivået i virksomheten. Risiko for slik påvirkning må 

håndteres til akseptabelt nivå og forholdet til andre virksomheter må derfor omfattes av de 

risikovurderinger som ligger til grunn for det forebyggende sikkerhetsarbeidet. 

Ansvar og myndighet for forebyggende sikkerhetsarbeid mellom virksomheten og andre virksomheter 

må være avklart og i nødvendig grad formalisert gjennom avtale. Anskaffelser som kan gi leverandør 

eller dennes personell tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, skjermingsverdige objekter eller 

skjermingsverdig infrastruktur skal håndteres som sikkerhetsgradert anskaffelse, se NSMs Veileder i 

anskaffelser etter sikkerhetsloven. 

 Tjenesteutsetting 

Et viktig valg for alle virksomheter er valg av tjenestemodell, det vil si om en tjeneste skal produseres i 

egen infrastruktur eller om virksomheten velger å få den levert av en ekstern leverandør.  

Det er en økende trend at virksomheter benytter seg av tjenesteutsetting, inkludert skytjenester, som 

virkemiddel for å holde følge med teknologiutviklingen og digitaliseringen. For mange virksomheter 

kan en tjenesteutsetting gi bedre sikkerhet, mer stabile og tilgjengelige tjenester, lavere og 

forutsigbare kostnader, samt tilgang til ekspertkompetanse og verktøy.  

Økt grad av tjenesteutsetting endrer risikobildet for virksomhetene, det blir introdusert flere aktører og 

økt kompleksitet i leveransekjeden. En tjenesteutsetting medfører andre krav til egen virksomhet og 

kompetanse enn om tjenesten leveres av egen organisasjon. 

Tjenesteutsetting av IKT og informasjonssystemer er en anskaffelse. En virksomhet med 

skjermingsverdig informasjonssystem må kunne opprettholde og tilby sine avtalte leveranser med 

forsvarlig sikkerhet etter de behov som er stilt i fred, krise og krig. Dette ekskluderer ikke virksomheter 

fra muligheten til å tjenesteutsette til profesjonelle aktører, men de må håndtere risikoen en slik 

utsetting kan innebære. Det er virksomhetens plikt å vurdere og varsle sitt departement om hvorvidt 

anskaffelsen innebærer en sikkerhetsrisiko. Nærmere bestemmelser om dette er gitt i 

sikkerhetslovens § 9-4 og virksomhetssikkerhetsforskriftens § 18. Se også NSMs Veileder i 

anskaffelser etter sikkerhetsloven. 

Virksomheten må sørge for at forsvarlig sikkerhetsnivå fortsatt opprettholdes i forbindelse med 

tjenesteutsetting. Kravene til sikring av tjenester vil ikke være annerledes når de blir satt ut til 

tredjepart enn når de leveres av virksomheten selv.  

Virksomheten må ha en helhetlig arkitektur og forstå hvilke funksjoner i det totale systemet som 

ivaretas av andre og hvilke grensesnitt som er etablert mellom virksomhet og underleverandør. 
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Virksomheten bør kartlegge hvilke verdier som eksponeres ved tjenesteutsetting og vurdere dette opp 

mot behovet for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Virksomheter bør utarbeide et detaljert 

kravdokument som dekker tjenesteleveransen og alle faser av tjenesteutsettingen. Det vil si 

anskaffelsen, forvaltningen og driftsfasen samt ved terminering av kontrakten. Se NSMs 

sikkerhetsfaglige anbefalinger ved tjenesteutsetting. 

 Sikkerhet i anskaffelser 

NSMs forståelse av sikkerhetslovens krav til sikkerhet i anskaffelser er gitt i Veileder i anskaffelser 

etter sikkerhetsloven. 

Uavhengig av om tjenestemodellen er intern eller ekstern vil det være nødvendig med en prosess for å 

ivareta sikkerheten i anskaffelser. Dette for å sikre at maskinvare, programvare og tjenester som 

innføres og integreres i informasjonssystemet, ikke innfører nye sårbarheter i form av mangelfull 

sikkerhetsfunksjonalitet eller feilkonfigurasjon.  

Sårbarheter kan enten skyldes feil og mangler i produktet, eller være plantede sårbarheter fra en 

trusselaktør. Sårbarheter kan også oppstå i etterkant gjennom manglende oppdateringer eller 

vedlikehold. Virksomheten må derfor ha gode prosesser for test og verifikasjon. 

Ved utstyrsanskaffelser bør følgende momenter vurderes: 

Hvem kontrollerer produksjonen av utstyret? 

o Er produsenten fra et land alliert med Norge? 

o Er produsenten bundet av lovgivning som vil beskytte norsk informasjon? 

o Kan produsenten påvirkes av kriminelle aktører eller av myndigheter til å produsere 

komponenter med sårbarheter som kan utnyttes som bakdør eller ondsinnet kode? 

Hvordan produseres utstyret? 

o Produseres utstyret i et miljø som forhindrer at uautorisert eller ikke tiltrodd personell får 

tilgang til utstyret? 

o Hvem kan legge inn programkode i utstyret? 

o Gjennomgås programkoden før den brukes? 

o Er produsenten villig til å gi norske myndigheter tilgang til informasjon om utviklingsprosess, 

produktdesign og kildekode slik at dette kan evalueres? 

o Hvilken kvalitet har utstyret? For å sikre tilgjengeligheten bør man velge utstyr fra anerkjente 

leverandører. 

Hvem selger utstyret?  

o Her gjelder de samme momentene som for produksjon av utstyret. En selger kan potensielt 

gjøre endringer i produktet og innføre svakheter i det. 
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Hvordan bestilles utstyret? 

o Gjør bestillingsmetoden det enklere for en trusselaktør å gjennomføre målrettede angrep?  

o Vet selgeren eller produsenten hvilken organisasjon, organisasjonsenhet eller person som 

skal bruke utstyret? 

o Vet de hva utstyret skal brukes til, eventuelt hvilket system det skal inngå i? 

o Inngår noe av den ovenfor nevnte informasjonen i bestillingsskjemaet? 

o Sendes bestillingen på en trygg måte, eller kan den avlyttes? 

Hvordan sikres utstyret under forsendelsen? 

o Merkes utstyret på en slik måte at en trusselaktør kan målrette angrep? 

o Er utstyret forseglet eller på annen måte beskyttet mot at noen tukler med det? 

o Hvem foretar innpakking, transport og utpakking? 

o Er pakkene i personlig varetekt under transport eller blir de liggende ubevoktet, f.eks. i en bil? 

Hvordan sikres utstyret etter levering? 

o Lagres utstyret på et sikkert sted mens det venter på å bli utplassert? 

o Er utstyret forseglet eller på annen måte sikret mot at noen tukler med det? 

o Er utstyret merket på en slik måte at det hjelper en trusselaktør i gjennomføring av et målrettet 

angrep? 

 Håndtere risiko 

Risiko kan håndteres ved å implementere tiltak som begrenser sårbarheter, eller reduserer 

konsekvenser av at sikkerhetstruende virksomhet inntreffer. Forsvarlig sikkerhetsnivå er oppnådd når 

risiko er håndtert til akseptabelt nivå. Hvilken risiko som kan aksepteres kan avledes av forsvarlig 

sikkerhetsnivå og bør være konkret nok til å fungere som sammenligningsgrunnlag for resultater fra 

risikovurderinger (se figur 3).  
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Tiltak kan være av teknologisk art, men også omfatte administrative og operasjonelle prosesser. 

Prinsipper ved valg og utforming av sikkerhetstiltak er gitt i virksomhetsikkerhetsforskriften §15 

For informasjonssystemsikkerhet anbefaler NSM at virksomheten tar utgangspunkt i NSMs 

grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre 

et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan.  

Virksomheten bør kunne dokumentere sin beslutning hvis nivået legges lavere enn grunnprinsippene. 

Hvorvidt disse prinsippene er tilstrekkelige må vurderes i forhold til informasjonssystemets 

sikkerhetsmål, gjeldende risikovurdering og hva som anses som akseptabel risiko. Det er en vesentlig 

forskjell på å sikre seg mot en aktør som besitter avanserte midler og en aktør som benytter enkle 

midler.  

 Sikker IKT-infrastruktur 

En sikker IKT-infrastruktur er en forutsetning for at et informasjonssystem skal fungere etter hensikt. 

Infrastrukturen må ha tilstrekkelig sikkerhetsfunksjonalitet. Komponentene som ivaretar 

sikkerhetsfunksjonaliteten må være plassert hensiktsmessig, installert og konfigurert på 

sikkerhetsmessig god måte. Sist men ikke minst, komponentene må fungere som de skal både hver 

for seg og sammen (se figur 4). Det finnes en rekke veiledninger, anbefalinger og standarder som 

virksomheten kan støtte seg på ved etablering av sikker IKT-infrastruktur.  

Figur 3: Etablere tiltak for å oppnå forsvarlig sikkerhet 
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Tilnærmingen vil imidlertid være avhengig av om informasjonssystemet er eksisterende eller under 

etablering. 

 Eksisterende informasjonssystemer 

Det er utfordrende å oppnå forsvarlig sikkerhet i eksisterende infrastruktur dersom sikkerhet ikke har 

vært i fokus fra start. NSM anbefaler at virksomheten begynner med å få oversikt over dagens status 

på egen IKT-infrastruktur. Det er hensiktsmessig å benytte NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 

når virksomheten gjør opp status over hvilke tiltak som er implementert.  

NSM har utarbeidet en rekke veiledninger, alt fra enkle sjekklister, tekniske veiledere til mer 

omfattende rammeverk (se nsm.no). Disse veiledningsproduktene kan anses som en verktøykasse 

som virksomheten fritt kan benytte. NSM anbefaler en stegvis prosess hvor de mest effektive tiltakene 

fra verktøykassen implementeres først (se figur 5): 

o Start med sjekklisten Fire effektive tiltak mot dataangrep. Denne beskriver fire enkle men 

effektive tekniske tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot internett-relaterte dataangrep.  

 

o Neste steg legger på ytterligere seks tiltak og en 10-punkts sjekkliste relatert til sikkerheten i 

virksomhetens interne nettverk.  

De virksomheter som ikke implementerer disse tiltakene gjør seg unødvendig sårbare og vil 

ha store utfordringer med å begrense skadeomfanget ved en kompromittering. Sjekklistene 

forklarer ikke hvordan tiltakene skal implementeres, men viser videre til andre dokumenter 

hvor virksomheten får ytterligere veiledning.  

 

Figur 4: Sikker IKT-infrastruktur 
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o Det neste trinnet er hentet fra handlingsplanen til regjeringens nasjonale strategi for digital 

sikkerhet. Her listes ti anbefalte tiltak for å øke virksomheters egenevne til å beskytte seg mot 

og håndtere uønskede digitale hendelser. Disse ti anbefalte tiltakene bygger på NSMs 

grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. 

 

o NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet ivaretar trinn 1-3 og utvider med ytterligere tiltak slik 

at de spenner over alle de tre overordnede målene; sikker IKT-infrastruktur, sikker drift og 

sikker hendelseshåndtering. Her gis det både målsetting, begrunnelse og forslag til tiltak.  

 

o NSM har utarbeidet en rekke tekniske råd som går i dybden og beskriver implementering av 

enkelttiltak, eksempelvis sikring av kommunikasjon med TLS, og veiledning i DNS-filtrering.  

 

o NSM har også et sett tekniske råd som beskriver hvordan en skal beskytte sikkerhetsgraderte 

informasjonssystemer mot avanserte trusler.  

 

Figur 5: En vei mot forsvarlig sikkerhet i eksisterende systemer. 

 

 Informasjonssystemer under etablering 

Ved etablering av nye systemer er det viktig å ha fokus på sikkerhet fra starten av. Det må gjøres 

gode vurderinger og beslutninger knyttet til sikkerhetsfunksjonalitet, design, installasjon og 

konfigurasjon, samt til implementasjon og tillit (se figur 6).  

NSM har utarbeidet dokumenter som beskriver hvordan sikkerhetsgraderte informasjonssystemer skal 

beskyttes mot avanserte trusler. Disse dokumentene er ikke offentlighet tilgjengelig. Dokumentene kan 

være krevende å sette seg inn i og tiltakene kan være omfattende og ressurskrevende. Eiere av 

ugraderte skjermingsverdige informasjonssystemer kan få tilgang til veilederne ved behov, det er 

imidlertid viktig å ha i bakhodet at disse er utarbeidet for et annet formål. 
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Figur 6: Eksempler på vurderinger som må tas ved etablering av et skjermingsverdig informasjonssystem. 

 Bruk av evaluerte produkter og tjenester 

For å sikre et system er det vesentlig at funksjonaliteten faktisk fungerer i henhold til intensjonen. En 

sikkerhetsevaluering er en måte å undersøke om så er tilfelle. Det foregår ved at en uavhengig og 

tiltrodd tredjepart foretar en undersøkelse av produktet eller tjenesten. Evalueringen vil gi økt tillit til at 

sikkerhetsfunksjonaliteten i produktet eller tjenesten er korrekt implementert. Det gir også økt tillit til at 

produktet eller tjenesten ikke inneholder sårbarheter. Det er imidlertid viktig å være klar over at en 

vellykket evaluering ikke er noen garanti for at sårbarheter ikke finnes. 

Sikkerheten i et informasjonssystem avhenger av at den underliggende plattformen er sikker. Man bør 

derfor konsentrere seg om å gjøre gode valg når man designer plattformen. For funksjonalitet og 

produkter som legges på plattformen er det viktig at de gjenbruker sikkerhetsfunksjonaliteten fra 

plattformen og ikke lager sitt eget sikkerhetsregime. God integrasjon er viktigere enn evaluering og 

sertifisering. Gitt valget mellom to produkter der det ene er sertifisert, men ikke integrerer godt, og det 

andre ikke er sertifisert, men har god integrasjon med plattformen, bør man altså velge sistnevnte 

produkt. Produkter som både integrerer godt og er sikkerhetsevaluert er å foretrekke. Evaluering er et 

krav dersom produktet er avgjørende for at personer ikke kan overta eller sette ut av drift infrastruktur 

eller objekter som er klassifisert KRITISK eller MEGET KRITISK. I disse tilfellene skal i evalueringen 

utføres av NSM eller akkreditert laboratorium utpekt av NSM. 
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Evaluering er en kostbar og tidkrevende prosess. Det er derfor krevende å gjøre dette for små 

leverandører med et begrenset kundegrunnlag. For produkter med stor utbredelse kan kostnadene 

ved evalueringen fordeles på mange kunder og dermed bli mer overkommelig. Dersom virksomheten 

ser behov for å få evaluert et produkt eller en tjeneste, anbefales det at man tar kontakt med 

godkjenningsmyndigheten for å avklare behovet før man setter i gang. Dette for å unngå å legge ned 

mye arbeid og penger uten å oppnå ønsket resultat. Det er viktig å sørge for at evalueringen utføres 

på riktig nivå, og ser på de delene av produktet eller tjenesten som er relevant for den tiltenkte bruken. 

 Kryptering 

Kryptering har avgjørende betydning for beskyttelse av informasjon, og er derfor en forutsetning for 

sikkerhet i elektronisk kommunikasjon. Kryptoteknologi benyttes for å sikre informasjonens opphav, 

hindre innsyn og avdekke endring. Kryptoteknologi bør benyttes for å understøtte sikkerhet i IKT-

systemer, sikring av personopplysninger, offentlige digitale tjenester og sikker elektronisk 

kommunikasjon i forvaltningen og i næringslivet.  

Det anbefales å benytte evaluerte krypteringsmekanismer for å ivareta forsvarlig sikkerhet.  

Krypteringsmekanismer bør benyttes både på data som er i ro og i transitt for å redusere muligheten 

for kompromittering av informasjonssystemet. Den økte digitaliseringen, bruk av 

tredjepartsleverandører og av mobile enheter gjør at informasjonen flyter utenfor virksomhetens IKT-

infrastruktur. En virksomhet må derfor sikre at informasjonen til enhver tid behandles med akseptabel 

risiko. Dette gjelder både når informasjonen er i ro, på lagringsmedium, og når den formidles over 

informasjonskanaler. Bruk av krypteringsmekanismer er en forutsetning for denne sikringen, og gjør at 

virksomheten kan ha tillit til at informasjonen ikke leses av eller endres. 

Informasjonssystemsikkerhet er avhengig av kryptering, som igjen er avhengig av god 

nøkkeladministrasjon. Nøkkeladministrasjonen bør blant annet kunne: 

o Beskytte konfidensialiteten og ektheten av hemmelige og private nøkler, samt beskytte disse 

nøklene mot uautorisert bruk. 

o Beskytte ektheten av offentlige nøkler. 

o Sikre tilgjengeligheten til hemmelige og offentlige nøkler. 

Skal dette kunne ivaretas er det nødvendig å ha kontroll på hele livsløpet til nøklene, det vil si fra de 

blir generert til de destrueres. 

For mer detaljert informasjon se NSMs Cryptographic recommendations.  

 

 Testing 

Testing har blant annet til hensikt å verifisere funksjonalitet, ytelse og konfigurasjonsinnstillinger. 

Testen bør utføres av autorisert personell som er tildelt tilstrekkelige rettigheter, og ved hjelp av 

veldefinerte brukergrensesnitt og standard innebygde systemverktøy.  
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Testing bør gjøres på tre ulike nivåer: 

Enhetstesting: Komponenter som inngår i et system testes hver for seg (bør utføres i et labmiljø) 

Målet er å sikre at hver sikkerhetsfunksjon i seg selv fungerer slik den skal. Eksempler på 

komponenter som bør testes:  

o Grunnleggende systemfunksjoner som operativsystem, brannmur, databaser, kryptografi, 

katalogtjeneste, digitale sertifikater og PKI, systemstyring, konfigurasjonsstyring, 

systemovervåking, sikkerhetskonfigurasjon og verifikasjon, antivirus, nettverksenheter og 

sikkerhetskopiering. 

o Serverapplikasjoner eller grupper av slike som kjører oppå disse grunnleggende 

systemfunksjonene. 

o ITIL-liknende tjenestestyringsfunksjoner. 

o Standardiserte utrullingskomponenter som f.eks. maskin- og node-roller. 

Integrasjonstesting: Teste at komponentene spiller sammen på systemnivå. Sikre at komponentene 

sammen innehar tilstrekkelig interoperabilitet, funksjonalitet og ytelse. Bør gjøres i et labmiljø som på 

en realistisk måte representerer et operativt system. 

Operasjonell testing: Teste at systemet oppfører seg som det skal. Det er viktig å kjøre nye tester 

når det har vært gjennomført endringer, både enhetstester og integrasjonstest.  

Etter at et system er satt i drift, bør det jevnlig kontrolleres at det fortsatt er i en sikker tilstand. Dette 

bør gjøres på to måter: 

o Automatiske tester som jevnlig og ofte kjøres i bakgrunnen som en systemtjeneste. Målet 

med dette er å identifisere enheter som ikke lenger er i sikker tilstand. Eventuelle funn 

rapporteres gjennom systemets overvåkingstjeneste og håndteres av driftspersonellet. 

 

o Ved interne sikkerhetsrevisjoner eller eventuelt inspeksjoner av godkjenningsansvarlig 

kan man kjøre mer omfattende tester. Målet med testene er å identifisere svakheter i design 

eller system som ikke kan avdekkes ved de automatiske maskintestene, men krever en 

menneskelig analyse fra et systemperspektiv.  

Testresultatene bør samles opp av systemverktøyene, slik at man kan lage rapporter om antall og 

type sikkerhetsavvik for intern og ekstern revisjon.  

Sikkerhetstesting er en funksjon som vanligvis må kjøres med omfattende systemrettigheter. 

Eventuelle feil i denne funksjonen kan derfor få ødeleggende virkning på systemet. Verktøy som 

benyttes i testingen må derfor være en del av og fullt integrert i systemet, slik at de er med i 

sikkerhetsvurderingene som gjøres før systemet tas i bruk. De vil da også være inkludert i en eventuell 

sikkerhetsgodkjenning. Eksterne verktøy som passivt avlytter og analyserer data kan allikevel benyttes 

uten å være integrert i systemet, herunder også verktøy som avlytter nettverkstrafikk. 
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 Systemdokumentasjon 

Systemets arkitektur bør dokumenteres i den utstrekning og detaljnivå som anses hensiktsmessig og 

på det format som egner seg best for virksomheten.  

Dokumentasjon som gir oversikt over infrastrukturen, hvordan informasjonssystemet er bygd opp, 

hvordan det forvaltes og hvordan sikkerheten ivaretas, vil være nyttig når det skal gjennomføres 

endringer i ettertid. Dette er særlig viktig når nye personer overtar ansvaret for området og den 

tidligere kompetansen ikke lenger er tilgjengelig.  

Dersom virksomheten baserer seg på støtte fra tredjepart ved en hendelse, bør dette hensyntas. 

Segmentering av nett, tilgangsstyring og forventet dataflyt er eksempler på dokumentasjon som kan 

være nyttige dersom det oppstår en hendelse. 

 Sikker drift og hendelseshåndtering 

Anbefalinger for sikker drift av informasjonssystemer og hendelseshåndtering er gitt i NSMs 

grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. I tillegg gir NSM anbefalinger i Veileder for virksomheters håndtering 

av uønskede hendelser, og i Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. 

Det finnes også internasjonale rammeverk, eksempelvis ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library). ITIL er et strukturert rammeverk eller antologi for kvalitetssikring av leveranse, drift og support 

innen IT-sektoren. (Se figur 7) 

Figur 7: Anbefalinger relatert til sikker drift og hendelseshåndtering 
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 Roller, ansvar og kompetanse 

Virksomheten bør etablere roller og fordele ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av sikkerheten i 

egen virksomhet, eksempelvis hvem er gitt ansvar for å: 

o godkjenne endringer knyttet til tjenesteleveranser og drift 

o autorisere brukere og godkjenne tildeling av rettigheter 

o etablere, øve og oppdatere kriseplan 

o ivareta hendelses- og krisehåndtering 

Virksomheten bør også etablere roller knyttet til oppfølging og kontroll av sikkerheten i underlagte 

virksomheter og hos leverandører. Felles for rollene er at de inngår i en helhetlig plan for det 

forebyggende sikkerhetsarbeidet til det skjermingsverdige ugraderte informasjonssystemet, og dekker 

alle faser fra utvikling til utfasing. 

Det bør dokumenteres hva som forventes av de ulike rollene, samt at rollene må beskrives med 

hensyn til hva som trengs av formell utdanning og erfaring. Sikkerhetsklarering, adgangsklarering og 

autorisasjon er tiltak for å verifisere at personell er sikkerhetsmessig skikket til å få tilgang til 

skjermingsverdige informasjonssystem, infrastruktur og objekt (se også kapittel 7 om 

personellsikkerhet). Det er mulig å være sikkerhetsmessig skikket uten å ha nødvendig digital 

sikkerhetskompetanse, og slik sett ufrivillig utgjøre en trussel for sikkerheten til informasjonssystemet. 

Virksomheten må sørge for at både ansatte og innleid personell har relevant utdanning og opplæring 

innen informasjonssystemsikkerhet, slik at de har forståelse for de sikkerhetsmessige utfordringene og 

hva som forventes av dem. 

Kontroll av identitet og ivaretagelse av kompetanse er like viktig uavhengig av om ressursene skal ha 

logisk eller fysisk tilgang, og om de er ansatte eller innleide.  

Behovet for digital sikkerhetskompetanse vil variere mellom ulike brukerkategorier. 

Sikkerhetskompetansen må være tilpasset den enkelte ansattes arbeidsoppgaver og tilganger i 

systemet. Desto flere tilganger og rettigheter en bruker har jo større vil konsekvensene kunne bli om 

brukerkontoen kompromitteres.  

 Tilgangsstyring 

En forutsetning for forsvarlig sikkerhet er at virksomheten har kontroll på hvem som har tilgang til hva. 

Mangelfull tilgangsstyring vil medføre økt risiko for kompromitteringer og nedetid. Tilgangskontrollen 

utfordres gjennom økt bruk av leverandører/underleverandører, blant annet som støtte i utvikling, drift 

og forvaltning av IKT-infrastrukturen.  

En god tilgangsstyring krever at virksomheten har gode rutiner for hvordan tilganger skal etableres og 

hvilke sikkerhetstiltak som må være implementert hos virksomheten og i hele verdikjeden for 

informasjonssystemet. Dette kan være tiltak knyttet til administrative og operasjonelle prosesser, 

sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, design av IKT-arkitekturen og teknologivalg. 
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 Logging 

For å få kjennskap til pågående eller tidligere hendelser trenger virksomheten logger. For å kunne 

ivareta overvåking kreves det at virksomheten har: 

Hensiktsmessig teknologi og funksjonalitet: Systemkomponentene må registrere 

sikkerhetsrelevante hendelser. Systemet må ha funksjonalitet for automatisk arkivering, 

sammenstilling og analyse av logger. Forsøk på uautorisert tilgang, unormal datatrafikk eller annen 

aktivitet som ikke er autorisert i systemet må automatisk resultere i varsel. 

Gode prosesser og rutiner: Det må være etablert prosesser og rutiner for gjennomgang av varsler 

og håndtering av hendelser. 

Tilstrekkelig ressurser og kompetanse: Virksomheten må ha tilgang til tilstrekkelig med personell 

med nødvendig kompetanse til å konfigurere overvåknings- og logghåndteringsverktøy på en 

hensiktsmessig måte, ivareta etablerte prosesser og rutiner, og uten opphold kunne håndtere 

hendelser. 

For å kunne oppdage unormal aktivitet må virksomheten ha en formening om hva som er 

«normaltilstand». For å få nok data til å oppdage og analysere unormale hendelser og dataangrep er 

det viktig å ha informasjon fra flere kilder. Eksakt hvilke logger en har behov for vil variere fra system 

til system, avhengig av bruksscenario og trusselbilde, og behovet vil kunne endres over tid. 

Virksomheten må derfor ta utgangspunkt i risikovurderingen og selv vurdere hva og hvor mye som 

skal logges.  

NSM erfarer at det kan ta lang tid, både måneder og år, før en kompromittering blir oppdaget. Dette 

gjør at de etablerte loggene derfor bør lagres. Ny sikkerhetslov innehar imidlertid en vesentlig endring 

fra tidligere lov når det kommer til lagring av loggdata. Tidligere var det stilt krav om å lagre loggdata i 

minimum fem år, mens det i ny lov er gitt begrensning på at logger ikke skal lagres mer enn fem år.  

Uavhengig av lagringstid er det viktig at loggdata beskyttes. Loggens integritet er helt avgjørende for å 

kunne rekonstruere hendelser, og for å få grunnlag for eventuelle rettslige forfølgelser. Samtidig kan 

loggene inneholde sensitiv informasjon. Det er derfor viktig å sørge for god tilgangsstyring.  

Analyseverktøy og/eller manuell analyse bør benytte en kopi av loggen, slik at ikke de originale 

dataene blir påvirket. Ved uttak av logg eller sletting av logg bør det registreres/dokumenteres hva 

som er gjort, av hvem og hvorfor.  

 Varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI) 

Skjermingsverdige ugraderte informasjonssystemer bør være tilknyttet varslingssystem for digital 

infrastruktur (VDI). Hensikten med VDI er å oppdage alvorlige digitale angrep og varsle andre.  

Utplassering og forvaltning av VDI-kapasiteter hos virksomheten vil eventuelt bli regulert i en avtale 

mellom virksomheten og NSM. Her vil det fremkomme hvilket ansvar virksomheten har i det daglige, 

og hvilken rolle NSM og virksomheten har dersom det oppstår en hendelse. Dersom det finnes et 
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hendelseshåndteringsmiljø i sektoren, bør også forholdet til det sektorvise responsmiljøet omfattes av 

avtalen. 

 Håndtere hendelser 

NSMs generelle anbefaling gis i NSMs Veileder for virksomheten i håndtering av uønskede hendelser. 

Veilederen omhandler også behandling av personopplysninger og metodevalg i hendelses-

håndteringen.  

I tillegg anbefaler NSM at virksomheten gjør seg kjent med rammeverk for håndtering av IKT-

sikkerhetshendelser, som beskriver en nasjonal struktur og organisering for håndtering av IKT-

sikkerhetshendelser. Rammeverket beskriver en systematisk tilnærming til håndtering av IKT-

sikkerhetshendelser på tvers av virksomheter og sektorer. Rammeverket skal være anvendelig i fred, 

krise og krig: Fra alvorlige enkelthendelser i enkeltsektorer til nasjonale, tverrsektorielle kriser, 

sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt.  

Virksomhetene bør sette seg inn i rammeverket og hva som forventes av den enkelte virksomhet 

knyttet til de seks fasene av en hendelseshåndtering:  

o Planlegging og forberedelse 

o Deteksjon og vurdering 

o Varsling 

o Iverksetting av prosesser og tiltak for å håndtere hendelsen 

o Situasjonsrapportering 

o Tilbakeføring og læring av hendelsen 

 Identifisere sårbarheter 

Virksomheten bør jevnlig teste egen forsvarsevne for å identifisere sårbarheter og vurdere egen 

beredskap. NSM anbefaler at det gjennomføres sårbarhetskartlegging (scanning) og 

inntrengningstester (pentest). 

Sårbarhetskartlegging: Det kan være utfordrende å holde systemene oppdatert til enhver tid og ha 

oversikt over sårbarheter. Det er derfor hensiktsmessig å regelmessig søke igjennom systemet etter 

sårbare tjenester, spesielt de tjenestene som er tilgjengelig fra Internett. NSM tilbyr tjenesten Allvis 

NOR for å bedre sikkerheten i offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur. Allvis NOR kan 

fange opp og varsle om spesifikke sårbarheter ved å kartlegge åpne porter og tjenester. Tjenesten 

består i hovedsak av regelmessig kartlegging og sårbarhetsundersøkelse av utvalgte IP-adresser som 

er tilgjengelige over Internett.  

Alle undersøkelser foretatt av Allvis NOR vil være av ren systemteknisk art, og vil ikke erstatte behovet 

for inntrengingstester eller helhetlige sikkerhetsundersøkelser. 

Inntrengningstest: En inntrengningstest tester informasjonssystemets motstandskraft gjennom 

målrettede søk og analyser, og forsøksvis utnyttelse av de sårbarheter, feil og mangler som 

identifiseres. I de tilfellene hvor inntrengingstesten gjelder informasjonssystemer som behandler 

personopplysninger, skal formål og forholdsmessigheten av testen vurderes. Det må foretas en 
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vurdering av konsekvensene for personvernet. Ansatte må informeres om at slike kontroller tidvis kan 

forekomme. Dette kan gjøres i en autorisasjonssamtale eller i en brukerinstruks. 

Dersom virksomheten ønsker en tredjeparts vurdering, er det mulig å anmode NSM om dette. 

Omfanget av testen og testplan avtales mellom virksomheten og NSM. Virksomheten vil i ettertid 

motta en rapport over testens resultater. Basert på denne kunnskapen vil virksomheten kunne utbedre 

den forebyggende sikkerheten.  

For ytterligere informasjon om og kontaktpunkt for Allvis NOR og inntrengningstest se NSMs nettsider. 

 Gjennomføre beredskapsøvelser 

For å teste virksomhetens beredskap for dataangrep anbefaler NSM at det gjennomføres øvelser, 

hvor det simuleres reelle angrep. Det anbefales en helhetlig tilnærming som vil utfordre virksomhetens 

retningslinjer, prosesser og sikringstiltak. Denne type øvelser kan bidra med verdifull og realistisk 

testing av effektiviteten til beredskapsprosesser og personell tilknyttet dette. 

 Godkjenning 

Skjermingsverdige informasjonssystemer skal godkjennes som grunnlag for tillit til at sikkerhetsnivået 

for systemet er forsvarlig. I forbindelse med etablering eller oppgradering av Skjermingsverdige 

informasjonssystemer skal de godkjennes av virksomhetene selv eller av NSM, avhengig av den risiko 

systemene er utsatt for. Sektormyndigheter med tilsynsansvar kan godkjenne skjermingsverdige 

informasjonssystemer, forutsatt at de er gitt godkjenningsmyndighet. 

For informasjon om godkjenning vises det til NSMs Veileder for godkjenning av informasjonssystem.  

 Objekt- og infrastruktursikkerhet 

Informasjonssystemsikkerhet må ses i nær sammenheng med objekt - og infrastruktursikkerhet. Det 

kan i flere tilfeller være aktuelt å utpeke skjermingsverdige ugradert informasjonssystemer som 

skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. 

Et skjermingsverdig informasjonssystem kan bestå av flere komponenter, hvor enkelte av disse, 

eventuelt lokasjonen de er plassert i (for eksempel sentrale serverrom), kan være skjermingsverdig og 

må klassifiseres. Videre kan systemene spenne over et større antall lokasjoner og komme inn under 

definisjonen skjermingsverdig infrastruktur.  

For å sikre behovet for nasjonal kontroll og beredskap må virksomheten ivareta sikkerhetslovens 

kapittel 7 Objekt- og infrastruktursikkerhet. Se NSMs Veileder i fysisk sikkerhet. 

 Personellsikkerhet 

Drift og forvaltning av et skjermingsverdig informasjonssystem vil utøves av virksomhetens egne 

ansatte og/eller av personell hos eksterne leverandører. Disse vil gjennom sitt arbeid kunne få tilgang 

til og kunnskap om informasjonssystemet, objekt og infrastruktur.  

For å sikre behovet for nasjonal kontroll og beredskap må virksomheten ivareta sikkerhetslovens 

kapittel 8 Personellsikkerhet. Se NSMs Veileder i personellsikkerhet.  



 

 

Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet 

 
Postboks 814 
1306 Sandvika 

 
post@nsm.stat.no 
www.nsm.stat.no 


