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Facts and figures 



Vår historie 

EVRY består av 50 år med IT innovasjon 
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The strongest IT service provider in the Nordics 

2001-2005  
ErgoGroup foretar flere oppkjøp i 
markedet for å styrke sin posisjon 
i markedet 
 
2002-2008  
EDB foretar flere oppkjøp i 
markedet for å styrke sin posisjon 
i markedet 
 
2006  
ErgoGroup vokser i Sverige med 
oppkjøp av Systeam 
 
2007 
EDB inntrer i Global Sourcing ved 
oppkjøp av Miratech og Span. 
ErgoGroup kjøper opp Bekk 
Consulting 
 
2008  
ErgoGroup inntrer i global 
sourcing-markedet gjennom 
oppkjøp av ION 
 
 
 
 

1961 
EDB etableres som Elektronisk 
Databehandling AS 
 
1972 
ErgoGroup etableres som Statens 
Driftssentral 
 
1995  
Posten kjøper Statens  
Datasentral SDS 
 
1999 
EDB AS fusjonerer med Telenor 
Programvare 
 
2000  
EDB fusjonerer med Fellesdata 
 
2001 
EDB etablerer seg i Sweden 
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EVRY Norge presentasjon 

En del av din hverdag  

Når du: 

…mottar en hentelapp fra Posten via 

SMS 

…blir kredittvurdert eller noen gjør et 

oppslag i Folkeregisteret 

…mottar skatteoppgjøret fra 

Skatteetaten  

…passerer en bomring 

…gjør et oppslag i motorvognregisteret 

…bruker nett, kort eller mobile 

banktjenester 

…henter eResepten på et hvilket som 

helst apotek 

…skal finne et telefonnummer og ringe 

noen  

…skal energimerke din bolig ved salg 
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Nærhet og bransjeforståelse med global leveransekraft 

EVRY 

Financial Services Sverige 
 

Norge 

Global Sourcing 

Nordic Operations 

Regions Private Public 

Kundefokusert organisering 

EVRY Norge presentasjon 

Geografi Bransje Sektor 

INDUSTRI OLJE & GASS RETAIL FORSIKRING BANK STAT HELSE KOMMUNE 



“Finanstilsynet fillerister 
bankene og EDB Ergogroup” 
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«Når det gjelder håndtering av risiko generelt og 

spesielt identifisering av kritiske komponenter for 

EDBs kunder i finanssektoren, har håndteringen 

av risiko ikke vært tilfredsstillende,» konkluderer 

tilsynet. 

- Vi ser meget alvorlig på driftsproblemene som har medført betydelig ulempe 

for bankene og deres kunder. Dette gjør at vi har iverksatt en grundig revisjon 

for å se på forbedring av både systemer og prosesser. Vi har en tett dialog 

med våre kunder om disse tiltakene og rapporterer status og tiltak til 

Finanstilsynet, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup. 

«EDBs egenutviklede økonomisystem ERV er en gigantisk 

tapsbombe, og et prosjekt som stadig volder dem store utgifter 

og kritikk fra kommune-Norge.» 

“EDBs økonomisystem gir mareritt” 

Alle minibanker som Evry sørger for drift av, er ute av drift. 

Kortterminaler i kiosker og butikker virker med systemet 

BankAxept, men her kan folk med kredittkort oppleve 

problemer, opplyser Remman til NTB 



Traditional Risk Management 

Reaktivt fokus.  

Risikoprosessen tar ofte ikke tilstrekkelig hensyn til 

hendelser med ekstremt høy konsekvens og lav 

sannsynlighet   
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BP Deep Water Horizon 

Konsekvenser 

• Blir regnet for å være den største ulykken 

innen oljenæringen noensinne 

 

• 11 omkomne 

 

• Den totale mengden utslipp er beregnet til å 

være ca 4.9 millioner fat olje (780,000 m3) 

 

• Ulykken rammet det biologiske mangfolded 

mest. (Ulykke-området bestod av 8,332 arter) 

 

Rot-årsaker 

• Feil sement i brønnen 

 

• Katastrofale kost-kutt i forkant av ulykken 

 

• Ikke tilstrekkelige sikkerhetssystemer 

 
Beslutninger ble tatt uten tilstrekkelig 

oversikt og forståelse for konsekvenser 

 

Hoveddelen av rotårsakene var allerede 

kjent I organisasjonen 



Hvordan ble risikoene håndtert? 
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Risiko-eierskap? 

1 

1 



Ingen konsistent estimering av risiko 
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Characteristics Low Loss Medium Loss High Loss Very High 

Loss 

Negative budget deviations at BU 

(1) level of more than x % in terms 

of Revenue, EBITA and Net Profit 

Loss. 

3 %  5 % 10 % 15 % 

Lose business (current or potential) 

of top size customer 
A smaller 

customer 

An important 

customer 

A top 10 

customer 

A top 3 

customer 

Major delivery deviation or 

damaged reputation that will 

significantly influence our 

general respect and reduce 

ability to renew current business 

or get new business cooperate 

well with public bodies (2) 

Negative 

impact that is 

accepted 

Significant 

negative 

impact that 

will calm 

down with 

limited long 

term effect 

Major 

negative 

impact – 

major 

business 

impact 

Major 

negative 

impact – 

severe 

business 

consequences 

 

Konsekvens Beskrivelse Finans iel l  konsekvens

1 Minimal <100,000

2 Liten 100 - 1,000,000

3 Moderat 1,000,000 - 5,000,000

4 Stor 5,000,000 - 10,000,000

5 Svært s tor >10,000,000

NIVÅ NÅVERDI AV REDUKSJON I INNTEKT, ØKNING I KOSTNAD OG/ELLER NØDVENDIGE INVESTERINGER  

Kritisk Større enn MNOK 20 

Betydelig Mellom MNOK 5 og 20 

Liten Mindre enn MNOK 5 
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Hvordan snu en reaktiv 

tankegang til proaktiv 

holdning ? 



Hvordan finne en bedre tilnærming til risikostyring? 
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The strongest IT service provider in the Nordics 



Risiko-intelligens 

if it isn't going to stop you reaching your 

current business goals then it isn't a risk 

that you have to worry about 

If you can see it coming, it is already too 

late, you have to know that it is going to 

come 
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Kritiske faktorer 

• Risiko prosessen integreres i 
forretningens beslutningsprosesser og 
kultur 

o Naturlig del av ledermøter 

o Etablere KPI`er til lederne på håndtering av risiko 

o Sørge for en oppaggregering fra det laveste nivået og helt opp 
til styret.  

• Èn felles risiko policy, prosess og rammeverk på 
tvers av selskapet 

• Identifiserte risikoer vurderes mot predefinerte 
faktorer felles for hele selskapet 

• Nøkkelpersoner innen Risk Management må 
besitte nødvendig kompetanse i å utføre 
risikoaktiviteter 

“The core of risk management 

is to assess the uncertainty of 

the future in order to make the 

best possible decision today” 



Mandat og forankring av ansvar 

One definition of risk 

One framework 

Define roles and responsebilities  

Secure transparency 

Board of Directors 

Common Infrastructure 

Develope, Implement and Maintain 

Ensure Risk Ownership and 

objective monitoring 

Senior Management 

Day-to-day risk management 

Risk competence and support 

functions 

Delivering Units 

Source: Deloitte 
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- Myndighetskrav – IKT Forskriften 

- Kundekrav – Kundene blir stadig mer opptatt av at vi gjør våre risikovurderinger  

- Comliancekrav – ISAE3402 / ISO27001 / ISO9001 

 

REAKTIVT: 

- Driftsutfordringer 

- Ikke oversikt over konsekvensgrad 

- Utfordringer med å få informasjonen til å flyte 

- Impact på verdikjeder, hvor? 

What`s in it for me? 

- Interne konsernkrav 

- Rapportering til Konsernsledelsen / Styret 

- Rapportering til Revisjonsutvalget 

PROAKTIVT: 

- Oversikt over forretningsmessige 

risikoer 

- Prioritere tiltak der hvor risiko er 

størst 

- Vurdere usikkerheten for fremtiden 

for å være i stand til å kunne gjøre 

de beste beslutningene i dag. 

 

 



Aggregering og rapportering 
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Aggregering av risikobildet i EVRY 
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• Forutsetning at risikoene blir 
håndtert av rettmessig 
risikoeier 

• En modell for eskalering av 
risikoer etter beslutnings-
myndighet 

• System hvor tekniske 
sårbarheter kobles til 
forretningsmessige 
konsekvenser 

• Diversering av aggregerte 
kontra ikke-aggregerte risikoer 



Kundekrav vs  interne behov 
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The strongest IT service provider in the Nordics 

• EVRY`s kunder setter krav til 
gjennomføring risikovurderinger 

• EVRY deler ikke interne 
risikovurderinger med kunder 

Løsning 

• Risikovurderinger pr. tjeneste / 
verdikjede 

• Driftsapparatet identifiserer og deler 
sårbarheter med vertikalene 

• Kundeeier kommuniserer med kunden 
og gjør evnt risikoanalyse i samarbeid 
med kunden 



Status fra Archer Registreringer (GRC) 
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