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Bankenes Standardiseringskontor – hvem er vi?

• Opprettet av Sparebankforeningen og Den Norske 
Bankforening 1994.

• Skal ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings- og 
informasjonsformidling i bankenes infrastruktur.

• Stiftelse og «spleiselag»– ingen aksjer å få kjøpt!
• Har både kravsettende og kontrollerende oppgaver.
• Hovedområder:

• Kortsystemer (BankAxept)
• Interbank utveksling
• Kravstilling til nettbank og bruk av eID i bank
• Generelt opptatt av områder der én bank kan påføre en annen 

bank, eller dens kunder, risiko.
• 8 ½ ansatt.
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Hvem er BankID Norge?

• Enheten ”BankID Norge” ble opprettet av 
Finansnæringens- og Sparebankforeningens 
Servicekontorer (nå FNO) i desember 2008

• Formål: Ivareta felles forvaltnings- og operasjonelle 
oppgaver knyttet til utstedelse og bruk av BankID

• Opptrer på vegne av BankID Samarbeidets fellesskap 
overfor bl.a. IT-leverandører og teleoperatører 
• Innkjøpskontor for felles infrastruktur.

• Forvalter spesifikasjoner.

• Enheten er lokalisert i Oslo, med 4 medarbeidere.
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Hvem er BankID Samarbeidet?

• De sentrale aktørene:
• Alle banker som har sluttet seg til FNOs regler om BankID
• BankID Norge
• Bankenes Standardiseringskontor (BSK)
• FNO med myndighetskontakt og overordnet forretningspolicy
• Felles operasjonell infrastruktur, driftet og utviklet på Nets (ex 

BBS).
• Opprettet som et frivillig samarbeid i 2003.
• Ble drevet av en koordinator + «frivillige» ressurser t.o.m. 2008.
• Profesjonalisert gjennom opprettelsen av BankID Norge.

Ved utgangen av 2010:
2.4 mill. personer har BankID

137 banker deltar.
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Hvorfor er risikoanalyser viktige for oss?

• BankID infrastruktur har verdier som er må beskyttes og er utsatt for 
trusler.

• Bankenes tjenester er utsatt for trusler.
• BankID kan forandre risikobildet for sine brukere og brukersteder.

• Vi er lovpålagt å gjøre risikoanalyser:
§ 3, Risikoanalyse i Forskrift om bruk av IKT (Finanstilsynet):

Foretaket skal fastsette kriterier for akseptabel risiko forbundet med bruk av IKT-
systemene. 
Foretaket skal ha en dokumentert prosess for gjennomføring av risikoanalyser av IKT-
virksomheten. Prosessen skal blant annet definere klare ansvarsforhold og omfatte 
oppfølging av tiltak som iverksettes som et resultat av den gjennomførte risikoanalysen. 
Foretaket skal minst en gang årlig, eller ved endringer som har betydning for IKT-
sikkerheten, gjennomføre risikoanalyser for å påse at risiko styres innenfor akseptable 
grenser i forhold til foretakets virksomhet. Resultatet av risikoanalysen skal 
dokumenteres. 
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Hva har vi gjort selv i 2007-2008?

Utført av arbeidsgrupper satt sammen av bank, BBS og BSK med 
prosjektledelse og sekretariat fra BSK.
• Høsten 2007
Startet som en teknisk risikoanalyse.
Tok inn i seg organisatoriske og omdømmemessige aspekter som ble 
dominerende.
Teknisk risiko peker ut trojanere og tjenestenektangrep.
Mann-i-midten angrep var demonstrert: Nye tiltak lagt inn senhøstes -> risiko for 
nedadgående.

• Høsten 2008
Mer teknisk orientert enn 2007-utgaven. 
Vurderer formuleringer og punkter fra Kredittilsynets «RoS»-analyse fra året før.
Phishing og (spesialtilpasset) malware, gjerne i uskjønn kombinasjon.
Hva kan utro tjenere hos bank og tjenesteleverandør utføre?
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Status 2009

BankID og norsk banknæringen opplever svært få hendelser og svært lave beløp i 
tap på nettbaserte tjenester. (fortsatt sant)

Det finnes tiltak i systemet for å forebygge og oppdage malware, mann-i-midten 
og phishing. 

Enheten BankID Norge er etablert (Q4-2008) for å svare på organisatorisk risiko.

Det har vært arbeidet med ekstern kommunikasjonsrådgiver for å organisere 
beredskapsarbeid og få ned omdømmemessig risiko.

Kredittilsynet tilskriver næringens organisasjoner og sier at de setter pris på 
arbeidet som er utført, men savner en helhetlig risikoanalyse.
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Risikoanalyse høsten 2009 / våren 2010

BankID Norge kontakter SINTEF
Finner arbeidet i KST-gruppa interessant og vil gå nærmere samarbeid med bruk 
av CORAS-metodikk.

Våre ønskemål for risikoanalysen:
1. Identifisere hull (dvs. åpne sårbarheter) innenfor scope m/ tilhørende forslag til tiltak. Tiltak skal 

være på forholdsvis overordnet nivå, og ”videre drilling” kan være eksempel på tiltak.
2. Dokumentasjon overfor tilsynsmyndighet.(Særlig Kredittilsynet, men også Post- og Teletilsynet)
3. Ekstern review av trusselbildet. Bekreftelse eller korreksjon av våre egne forutsetninger.
4. Etablere første RoS-analyse for produktet BankID på mobil. Dette er første år hvor BankID på 

mobil er et produkt med eksterne kunder.
5. Gi et startpunkt til Beredskapsutvalget som BankID Norge skal opprette. 

Kjerneområde: Teknologi / produkt



Begrepsapparatet vakte umiddelbar gjenkjennelse!

BankID Samarbeidet 2010 
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CORAS metodikken anvendt på BankID I
Området å gå gjennom er stort og sammensatt – behov for en del tid til 
avgrensning.

Vi oppfattet metodikken som systematisk, logisk og lett forståelig.

I vår sammenheng var alle de 7 eller 8 stegene og møtene nødvendige
( + litt mer i begynnelse og slutt).

Arbeidsfordeling:
SINTEF hadde med 2 personer som hhv prosessleder og prosessekretariat.
BSK tok mye av den praktiske prosjektledelsen.
Banker, BankID Norge og tjenesteleverandør deltok som informanter.
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CORAS metodikken anvendt på BankID II
Første utfordring – definere aktiva (verdier) – disse er ikke-materielle for BankID.
Direkte aktiva:

Autentisitet av BankID bruker (person)
Autentisitet av BankID brukersted
Ikke-benektbarhet av signerte dokumenter
Tilgjengelighet av BankID tjenester for sluttbruker
Tilgjengelighet av BankID tjenester for brukerstedene
Samsvar (compliance) med krav fra tilsynsmyndigheter
Publikums tillit til BankID (indirekte aktivum)
Brukerstedenes tillit til BankID (indirekte aktivum)
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CORAS metodikken anvendt på BankID III
Første utfordring – definere aktiva (verdier) – disse er ikke-materielle for BankID.
Direkte aktiva:

Autentisitet av BankID bruker (person)
Autentisitet av BankID brukersted
Ikke-benektbarhet av signerte dokumenter
Tilgjengelighet av BankID tjenester for sluttbruker
Tilgjengelighet av BankID tjenester for brukerstedene
Samsvar (compliance) med krav fra tilsynsmyndigheter

Indirekte aktiva:
Publikums tillit til BankID (indirekte aktivum)
Brukerstedenes tillit til BankID (indirekte aktivum)
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CORAS metodikken anvendt på BankID IV
Neste utfordring – skalering av uønskede hendelser.

Hyppighet:
Logaritmisk med 10 gangen (fra <1 pr tiår til >100 pr år).

Konsekvens:
Skalering fra ubetydelig til katastrofalt (3 eller 5 verdier).
Skalering defineres utfra antall forekomster, nedetid eller tap av anseelse
Noen hendelser er nesten umiddelbart katastrofale (disse har 3 verdier).

Risikotrapp:
Rød
Grønn
Oransje (?)

Erfaring:
Stor risiko for å gå 
seg vill og skalere
en gang for mye

eller for lite!
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CORAS metodikken anvendt på BankID V

 Identifikasjon av trusler, sårbarheter og uønskede 
hendelser:
 Arbeidskrevende, avhengig av input med bransjekunnskap, 

oppfattes ikke som direkte vanskelig.

 Estimering av frekvenser, konsekvenser og risikonivå:
 Her dukker «skaleringsdjevelen» opp igjen og kan gi dobbelt 

utslag.

 Forstå risikobilde og gruppere risiko
 Innplassere og evaluere mottiltak

 Avhengig av bransjekunnskap, kreativitet og vilje.
 Og så…. Ut i verden på egen hånd!
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Hva sitter vi igjen med ved avslutningen

En rapport på 77 sider inkl vedlegg

Et sett av risikotrapper der forskjellige uønskede hendelser er 
plassert inn med hyppighet og konsekvens for de enkelte 
aktiva.

Lister av mulige tiltak mot de enkelte hendelsene
Samme tiltak kan være aktuelt mot flere hendelser.

En observasjon fra analytikerne om 3 sårbarheter som er 
viktige (og som kanskje ikke fikk nok oppmerksomhet under 
den ordinære risikoanalysen),
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Etterarbeid I
Prioriterer de hendelsene som scorer «dypt inne i det røde».

Dette var ikke akkurat det settet av hendelser vi trodde skulle være der på 
forhånd.

Eksempler på trusler og hendelser som ”scorer” høyt ble  identifisert og 
satt opp for oppfølging.
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Etterarbeid II
Sette opp prioriterte tabeller over uønskede hendelser og tiltak.

Velge ut tiltak mot disse. (Kost, nytte, kompleksitet….)
Skal ha minst ett risikoreduserende tiltak (hyppighet eller konsekvens) for 
hver av de prioriterte uønskede hendelsene.
Eksempel på linjene i tabellen vi brukte for å innplassere tiltak.

Oppfølging gjennom utviklingsoppgaver.



Januar 2011

Etterarbeid III

Observasjon: Stort datamateriale –
Kompleks infrastruktur
 En årlig risikoanalyse av denne typen 

gir mye nyttig input, men krever også 
betydelige ressurser.

 Du er ikke i mål når du har gjennomført 
risikoanalysen, men må fortsette 
arbeidet i egen organisasjon.

 Risikoreduksjon og oppfølging tar tid i 
seg selv.
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