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Kort om Difi
Samfunnsoppdrag

Være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling 
av offentlig sektor

Strategiske satsningsområder
Effektivisering – Brukerorientering - Samordning

Områder
Ledelse og organisering
Digital forvaltning (herunder informasjonssikkerhet)
Offentlige anskaffelser
Forvaltning og utvikling av (5) felleskomponenter
Tilsyn etter forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Cirka 280 ansatte
Oslo og Leikanger



Difis rolle og mandat innen
informasjonssikkerhet

Statsforvaltningen
Arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming
Være en pådriver for, og bidra til, bedre styring og 
kvalitetssikring

Stat og kommune
Gi anbefalinger og veiledning til forvaltningsorgan om 
internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet 

jf. eForvaltningsforskriften §15



Aggregering av risiko

Hva skal aggregeres?
Hva skal man bruke det til?
Gir aggregering pålitelig og nyttig informasjon?
Er det samsvar mellom ressursbruk og nytte?

Hva mener man?
I risikovurderinger Opp gjennom organisasjonen



Hva er dette?

Minesveipersyndromet
Mer opptatt av teknikker, verktøy og fine presentasjoner enn 
risikoforståelse, risikoanalyse og god risikokommunikasjon



FORSTÅ RISIKO



Øko-
nomi

Tjeneste-
nivå

? ?



Øko-
nomi

Tjeneste-
nivå

? ?

utløsende hendelse, følgehendelse, følgehendelse, …. konsekvens ….. …….

Uønsket hendelse / Risikobeskrivelse / Scenario

Hva er risikoen?
Hvilken konsekvens?
Sannsynlighet for hva?
Hva er hendelsen?



ISO 31000 Risikostyring
Prinsipper og retningslinjer

Risikoidentifisering

Risikoanalyse

Risikoevaluering

Risikohåndtering

Risikovurdering

Bestemmelse av kontekst

Kommunikasjon
og

konsultasjon

Overvåking 
og

gjennomgåelse

Risikostyringsprosessen



ISO 31010 
Metoder for risikovurdering

31 metoder/verktøy nevnt
Er likevel ikke en komplett liste
Kan kombineres til sammensatte og helhetlige metoder

Gir ulik støtte under
identifisere
analysere
evaluere

Mange er også relevant under
håndtere risiko
i kommunikasjon



Utfordringer ved aggregering
Forskjellene mellom strategisk-, taktisk-, 
operativ/operasjonell-, finansiell- og prosjekt-risiko
Ulike risikovurderinger kan ha behov for ulike metoder og 
støtteverktøy
Ulik kunnskapsstyrke i analysene
Man benytter ofte forenklinger – bevisst eller dessverre 
ubevist

En uønsket hendelse vil oftest ha flere mulige konsekvenser med 
ulik sannsynlighet
Man velger ofte bare å uttrykke en kombinasjon
Man bør ofte supplere med skriftlige kvalitative vurderinger

Minesveipersyndromet
Mer opptatt av teknikker, verktøy og fine presentasjoner enn 
risikoforståelse, risikoanalyse og god risikokommunikasjon



Formål med risikovurderinger
Både risikovurderinger og forslag til håndtering 
av risiko er beslutningsgrunnlag for ledere

om aksept av risiko
og annen risikohåndtering

Beslutningene bør skje 
i samsvar med virksomhetsledelsens krav og føringer
på tilstrekkelige beslutningsgrunnlag 
på hensiktsmessig og riktig ledernivå



Virksomhetsledelsens behov 1
Få etablert en systematikk

der risikoer rundt om i hele virksomheten blir identifisert, 
analysert, håndtert mv. i samsvar med virksomhetsledelsens 
føringer
herunder at virksomhetsledelsen og andre ledernivå blir involvert 
når det er nødvendig

Systematikken kalles internkontroll (styring og 
kontroll)

eller styringssystem, ledelsessystem, sikkerhetsadministrasjon…



Difis forklaringsmodell for 
internkontroll/styringssystem



Policy for 
Informasjonssikkerhet

Mål (Policy) for 
HMS

Ev. Mål (Policy) for 
andre områder?  

Roller og ansvar i 
internkontroll- og 
sikkerhetsarbeidet

Forstå, vurdere og 
håndtere operativ risiko

Vurdere behov for 
risikovurderinger

(info.sikkerhet og kvalitet)

Retningslinjer

Overordnede styrende dokumenter

Hva som skal gjøres 
av hvem

Kan være behov for 
tilsvarende for 
strategisk-, taktisk-, 
finansiell- og 
prosjektrisiko



Del av retningslinje (eksempel)

Forstå, vurdere og håndtere operativ risiko



Del av retningslinje (eksempel)

Forstå, vurdere og håndtere operativ risiko

Bruk (jf. vedlegg G i eksempelet):
• Estimer nivå først ut fra trolig hyppighet (jf. vedlegg E)
• Vurder justering ut intensjon og kapasitet dersom det gjelder trusselaktører
• Vurder justering ut fra sårbarhet (tiltaksetablering/letthetsvurdering) 



Risikonivå

Normerende beskrivelser 
- konsekvensnivå

Normerende beskrivelser 
- sannsynlighetsnivå

Del av retningslinje (eksempel)

Forstå, vurdere og håndtere operativ risiko



Kriterier for å 
akseptere risiko 
inklusiv føringer for 
risikohåndtering og 
hvem som kan 
akseptere risikoer på 
ulikt nivå

Risikonivå

Normerende beskrivelser 
- konsekvensnivå

Normerende beskrivelser 
- sannsynlighetsnivå

Ofte
«the missing link» 
ved internkontroll / 

styringssystem



Del av retningslinje (eksempel)
Forstå, vurdere og håndtere operativ risiko





Kriterier for å 
akseptere risiko 
inklusiv føringer for 
risikohåndtering og 
hvem som kan 
akseptere risikoer på 
ulikt nivå

Risikonivå

Normerende beskrivelser 
- konsekvensnivå

Normerende beskrivelser 
- sannsynlighetsnivå

Ofte
«the missing link» 
ved internkontroll / 

styringssystem



Virksomhetsledelsens behov 2
Virksomhetsledelsens gjennomgang

Etterleves og fungerer 
internkontrollen/styringssystemet?

Blir pålagte aktiviteter gjennomført rundt om i 
virksomheten? (aggregering)
Avviks- og hendelseshåndtering (aggregering)
Evalueringer og revisjoner

Oversikt over spesielle forhold og risikoer
ut fra virksomhetens egenart og ledelsens fokus
Er (automatisk) aggregering av risikonivå e.l. svaret?
Eller er tilpassede rapporteringskrav mer hensiktsmessig?
Eller er det status på strategiske og taktiske risikoer man 
egentlig er ute etter?



Spørsmål som bør stilles når 
aggregering av risiko vurderes

Hva er formålet ?
Er det på aggregering av risiko eller på god 
internkontroll/styringssystem skoen trykker?
Hvor nyttig er aggregering om man mangler god 
internkontroll/styringssystem?
Forsvinner viktig forståelse av risikoene når man 
aggregerer?
Bør man ha større fokus på nytte og risikostyring 
enn hva som teknisk kan aggregeres og 
automatiseres?



Oppsummert
Minesveipersyndromet

Mer opptatt av teknikker, verktøy og fine presentasjoner enn 
risikoforståelse, risikoanalyse og god risikokommunikasjon

Risikoforståelse og risikokommunikasjon
Risikoen ved å skli på isen som eksempel
Vit og kommuniser at man benytter forenklinger og hva som kan 
skjule seg bak disse

«The missing link» i risikostyringen
Kriterier for å akseptere risiko, med føringer

for risikohåndtering
hvilket ledernivå som kan akseptere risikoer på ulikt risikonivå

Virksomhetsledelsens gjennomgang
Bl.a. aggregering av om pålagte aktiviteter blir gjennomført og 
viktige ting fra avviks- og hendelseshåndteringen

Vær kritisk rundt formål og nytte når man vurderer 
aggregering av risiko



Difis veiledningsmateriell
Internkontroll.infosikkerhet.difi.no

med maler og eksempler bl.a. for overordnede 
styrende dokumenter

http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no/
http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no/maler-og-eksempler
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