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Forord
Kraftberedskapsforskriften setter krav til IKT-sikkerhet hos KBO-enhetene og andre
virksomheter der NVE har fattet vedtak. NVE er tilsynsmyndighet på området, og følger
opp etterlevelsen av forskriftens krav gjennom revisjoner. Disse revisjonene bygger på
dokumentkontroll, intervju og inspeksjoner. NVE gjennomfører nå et
digitaliseringsprosjekt der spørsmål og maler standardiseres. Deler av tilsynsprosessen vil
med dette automatiseres. I den digitaliserte prosessen blir tilsyn fortsatt gjennomført ved
fysisk tilstedeværelse. Revisjonsrapporten blir derimot produsert tilnærmet automatisk,
basert på registrerte svar på kontrollspørsmål gitt under tilsynet.
Korona-pandemien ga et støt til rask digitalisering med bruk av skytjenester og
hjemmekontor. Den økte digitaliseringen satte også søkelyset på IKT-sikkerhet.
Sommeren 2020 engasjerte NVE tre studenter med henholdsvis juridisk, IT-teknisk og
elkraftbakgrunn til å se nærmere på bruk av digitale verktøy i forbindelse med tilsyn med
IKT-sikkerhet. Studentene arbeidet fra hjemmekontor, søkte etter informasjon på internett
og gjennomførte virtuelle møter med ulike myndigheter og kontrollorgan. I arbeidet
intervjuet de revisjonspersonell hos NVE, reguleringsmyndigheten for energi (RME) hos
NVE, Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM, Finanstilsynet, Petroleumstilsynet,
Datatilsynet og stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen. Studien viser at
dokumentkontroll, intervju og fysiske møter fremdeles er hovedarbeidsformen. Bruk av
virtuelle møter ved tilsyn var lite utbredt.
Rapporten her tar ideene om digitalisering av tilsyn ett steg videre ved å undersøke bruk
av digitale verktøy i form av programvare som avdekker tekniske sårbarheter i den
digitale infrastrukturen til selskapene. Mens Riksrevisjonen bruker digitale verktøy for å
«realitets-teste» IKT-sikkerheten etter at verktøyet først er testet internt og godkjent av
revidert virksomhet, var enkelte av tilsynsmyndighetene mer reserverte mot bruk av slike
verktøy. Flere hevdet likevel at bruk av digital teknologi vil kunne bli mer relevant i
framtidens revisjoner og tilsyn. NVE vurderer denne rapporten som nyttig for vårt eget
tilsyn. NVE vil derfor for egen del foreta en konkret vurdering av bruk av slike verktøy
og eventuelt hvilke som er mest egnet for vårt tilsyn, sett opp mot de argumenter som er
gitt i denne rapporten og erfaringer NVE allerede har fått gjennom egne tilsyn på IKTsikkerhet.
NVE vil også ta et initiativ overfor de intervjuede tilsynsmyndighetene med sikte på et
utviklingsarbeid for å avklare rammer og metoder for bruk at digitale verktøy i tilsyn.
Rapporten har vist at dette er en tidsaktuell problemstilling i flere etater. De intervjuede
etatene har godkjent at denne rapporten blir offentlig.

Ingunn Åsgard Bendiksen
Direktør

Eldri Naadland Holo
Seksjonsleder
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Sammendrag
Den digitale utviklingen i samfunnet skjer i et stadig økende tempo. En forutsetning for
en vellykket digitalisering, er at digital sikkerhet ivaretas i prosessen [1]. Dette er spesielt
viktig i energisektoren, ettersom energiforsyningen er en del av Norges samfunnskritiske
infrastruktur. Cyberangrep er en del av trusselbildet, og tilsynsmyndigheter må derfor ta
hensyn til det.
I rapporten undersøkes det hvordan digitale verktøy kan brukes som en del av tilsyn for
IKT-sikkerhet når NVE fører tilsyn med KBO-enhetenes1 etterlevelse av
kraftberedskapsforskriftens krav til IKT-sikkerhet. Metoden består av et litteratursøk hvor
ulike digitale verktøy er undersøkt, samt intervju av utvalgte tilsynsmyndigheter og
Riksrevisjonen, stortingets kontrollorgan.
Riksrevisjonen benytter digitale verktøy som en del av sin rutine ved kontroll av IKTsikkerhet. Flere av tilsynsmyndighetene har undersøkt muligheten for bruk av digitale
verktøy og noen inkluderer slike verktøy som en del av sin fremtidsvisjon for tilsyn. De
som har benyttet seg av digitale verktøy ved tilsyn har hatt positive erfaringer.
Det foreslås fire ulike måter NVE kan inkludere digitale verktøy i sine tilsyn: ved bruk av
åpne etterretningsverktøy (OSINT) verktøy, egenbruk av digitale verktøy, bruk av
ytelsesrangeringsverktøy eller å utvikle et eget verktøy. Et av hovedargumentene som blir
trukket frem for hvorfor tilsynsmyndighetene bør bruke digitale er verktøy, er at
verktøyene kan fortelle hvordan den reelle IKT-sikkerheten til tilsynsobjektet er.
Rapporten konkluderer med at digitale verktøy trolig vil spille en større rolle i fremtidens
måte å føre tilsyn på, men bruk av slike verktøy kan også medføre risiko for
virksomheten som blir revidert.

1

KBO-enheter er forklart under kapittel 3.1.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Den digitale utviklingen i energisektoren og samfunnet generelt, fører til en endring i
kraftsystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Tidligere var strømforsyningens største trusler
og farer fysiske elementer som vær, innbrudd, terror og krig. På grunn av den digitale
utviklingen er cyberangrep i dag en del av dette trusselbildet. Endringen i trusselbildet er
bakgrunnen til at NVE har vedtatt en endring i kraftberedskapsforskriften, og lagt til et
helt kapittel 6 om krav til informasjonssikkerhet [2].
Sommeren 2019 gjennomførte tre studenter ved NVE en kartlegging av tilgjengelig
kraftsensitiv informasjon på internett for tre KBO-enheter [3]. Metoden bestod av å
benytte ulike søkemotorer og digitale verktøy for å kartlegge virksomhetens digitale
fotavtrykk på internett. I prosjektet ble sensitiv informasjon av ulik grad avdekket for alle
tre KBO-enhetene de undersøkte. Prosjektets resultat var en metode for å avdekke
kraftsensitiv informasjon på internett som både kan benyttes av NVE for revisjon, og av
virksomhetene selv for å kontrollere egen informasjonsprofil [3].
I dag fører NVE tilsyn med KBO-enheters IKT-sikkerhet ved bruk av dokumentkontroll,
intervju og inspeksjon. Tilsyn for IKT-sikkerhet skiller seg ut fra andre tilsyn fordi det er
vanskelig å vurdere med kun en fysisk inspeksjon. Dokumentkontroll og intervju gir
gjerne et godt bilde av virksomhetens rutiner og hvordan IKT-sikkerheten burde være,
men ikke hvordan tilstanden faktisk er. Metoden presentert i [3] og andre digitale verktøy
på markedet kan bidra til å gi en evaluering av virksomhetens IKT-sikkerhet.
I denne rapporten undersøkes flere digitale verktøy for tilsyn av IKT-sikkerhet og
hvordan disse kan inkluderes i NVEs tilsynsmetode. Rapporten baserer seg på
litteratursøk og empiriske data fra andre tilsynsmyndigheter i Norge og fra
Riksrevisjonen.

1.2 Digitale verktøy
Med begrepet «digitale verktøy» i rapporten refereres det til skripts, det vil si
ytelsesrangeringsverktøy av IKT-sikkerheten og andre applikasjoner som innhenter og
presenterer informasjon. Skripts kan hente ut tabeller fra databaser eller annen
informasjon fra IKT-systemer. Andre verktøy som kan brukes i tilsynsprosessen er
verktøy som gir en overordnet oversikt over mulige sikkerhetsrisikoer bedrifters nettverk
står ovenfor. Det finnes også verktøy som kan gi en bredere forståelse av hvordan
virksomhetens nettverk er satt opp og hvordan komponenter kommuniserer internt. Slike
verktøy gir en oversikt over nettverksinnstillinger og hvem som har
administrasjonsrettigheter.
Verktøy som gir en ytelsesrangering av IKT-sikkerheten, blir ofte levert av
firmaer/konsulenter i et rapportformat. Security Scorecard, Bitsight, Fico og Upguard er
eksempel på virksomheter som spesialiserer seg innen ytelsesrangering med fokus på
IKT-sikkerhet. Verktøyene leverer en plansje med enten en bokstavkarakter A-F [4] eller
en poengsum 0-1000 [5]. De vurderer forskjellige punkter av virksomhetens IKT-
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sikkerhet slik at bedriften kan se om de har noen mulige sikkerhetshull eller uforutsette
svakheter. Oversikten er basert på eksterne observerbare data fra flere ulike kilder.
Verktøyene utfører ikke penetrasjonstester på bedriftens nettverk. Rangeringen avhenger
av hvor godt bedriften er sikret mot blant annet botnet infeksjoner2, spam3 og malware4.
Videre ser verktøyene på om det er åpne porter, lett tilgjengelige systemer eller servere og
om bedriften jevnlig oppdaterer programvare. I tillegg gir for eksempel Bitsight [5] en
oversikt over hvordan bedriftens sikkerhets-score er i forhold til gjennomsnittet av andre
bedrifter i samme bransje. Disse verktøyene gjør det enkelt for bedrifter å få en rask
oversikt og er forståelig for mange. Til gjengjeld er ikke informasjonen så spesifikk og gir
ikke et nøyaktig bilde av hvor feilen ligger og hvordan den kan løses. Dette er noe
bedriften må løse på egenhånd, verktøyene brukes kun som en pekepinn på om
sikkerheten er god nok og om eventuelle forskrifter er fulgt.
For å få mer grundig informasjon kan det brukes verktøy som går inn i bedriftens
nettverk. Disse kan være mer kompliserte og krever høyere kompetanse for å være
effektive. Mange av disse er open-source skripts og applikasjoner som er tilgjengelig for
alle på internettet. Eksempler på slike verktøy er Nmap, BloodHound og Wireshark.
Disse brukes til å kartlegge nettverket ved å oppdage verter som er tilgjengelige og hva
disse brukes til. De identifiserer også hvilke enheter som kjører på systemene, finner åpne
porter og vurderer sikkerhetsrisikoen [6]. BloodHound er et verktøy som kan gjøre en
analyse av tilganger og sesjoner. Programmet bruker grafteori5 for å finne skjulte
relasjoner og angrepsveier i Active Directory [7]. Det finnes også verktøy som kan trekke
ut informasjon som man kan legge inn og analysere i Excelark. Denne informasjonen kan
brukes til å oppdage «varsellamper» [8].
I de fleste virksomheter eksisterer det mange «Internet of Things» (IoT). IoT er enheter
som er koblet til internett og som er sårbare for utnyttelse, for eksempel smart-printere i
en bedrift [3]. Shodan og Censys er kraftige søkemotorer som hjelper brukere med å finne
enheter tilkoblet internett. Om man kjenner IP-rangen til en virksomhet, blir det med
Shodan utført tilkoblingsforsøk til alle IPv4 og IPv6 adressene som er funnet. Dersom en
enhet er konfigurert for å akseptere tilkoblinger, vil det nå være mulig å innhente
informasjon om driftstjenestene til denne enheten, f.eks. via HTTP, SSH, FTP, Telnet og
SNMP [3]. Mange verktøy er helt gratis, men Shodan kommer både i form av en
begrenset gratisversjon eller versjon med månedlig avgift [9]. Gratisversjonen gir ikke
like mange muligheter for uthenting av informasjon og begrenser antall søk som en kan
utføre per dag.
Det finnes også enklere tester, for eksempel fra NSM sin nettside. På NSM sin nettside
kan man gjøre en sjekk av bedriftens domene på dmarc.no. Her finner en ut om et gitt
domene har DMARC- og/eller SPF-oppføring [10]. SPF er en metode for e-postverifisering som oppdager falske avsenderadresser ved levering. SPF sjekker om avsender
har tillatelse til å bruke domenet. DMARC bygger på SPF. DMARC gjør det enklere å
bekrefte om e-poster faktisk blir sendt fra den avsenderen den utgir seg for å være fra.

2

Et botnet er et nettverk av infiserte enheter som blir styrt av en angriper i samkjørte angrep til å
utføre svindel og nettangrep.
3
Spam er uønsket post som er masseutsendt, det kan inneholde alt fra reklame til virus.
4
Malware er programvare som er skrevet med hensikt for å stjele data eller skade dataenheten.
5
Grafteori er strukturer som viser relasjoner mellom enheter.
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Tjenesten gjør det også mulig for virksomheten å motta rapporter for å finne ut om
domenet misbrukes.

Tabell 1.1 Oversikt over priser for de ulike verktøyene (2020-priser)

Digitale verktøy
Shodan
Censys

BitSight
Security Scorecard
Upguard
Fico
Bloodhound
Nmap
Wireshark

Pris
299USD eller 899USD per måned. Gir ubegrenset antall søk i måneden
av opptil 300 000 IP-adresser og nettverksovervåkning av disse.
Mellom 99USD og 1000USD per måned, pris blir satt etter
demonstrasjon med Censys. Gir ubegrenset antall søk i måneden,
overvåking av virksomhetens system og forslag til risikoreduserende
tiltak.
Minstepris på 20 000USD i året pluss 2000USD for hver leverandør
virksomheten ønsker å ha med. Pris blir satt etter demonstrasjon med
BitSight.
Minstepris på 15 000USD i året pluss 2000USD for hver leverandør
virksomheten ønsker å ha med. Pris blir satt etter demonstrasjon med
Security Scorecard.
3500USD i året med mulighet for å legge til flere funksjonaliteter. Pris
blir satt etter demonstrasjon med Upguard.
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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2 Metode
2.1 Litteratursøk
Litteratursøket er utført i søkemotoren Google, Google Dorks og Duckduckgo. Det er
også utført søk ved hjelp av tilsynsmyndighetenes egne nettsider. I tillegg til dette er en
rekke kjente digitale verktøy for tilsyn av IKT-sikkerhet kartlagt og undersøkt i
litteratursøket. Verktøyenes nettside, produktinformasjon, brukermanualer og videoer er
benyttet som informasjonskilde.

2.2 Intervju, tilsynsmyndigheter og Riksrevisjonen
For å kartlegge bruken av digitale verktøy hos andre tilsynsmyndigheter er det utført
intervju sommeren 2020 av personer i ulike statlige organisasjoner som driver med tilsyn.
I tillegg er Stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen, intervjuet. Intervjuene har fokusert
på tilsyn og kontroll med IKT-sikkerhet spesifikt. Nordiske tilsynsmyndigheter ble også
kontaktet, men det er ikke mottatt svar på henvendelsen. Tilsynsmyndighetene som er
intervjuet er derfor: NVE, RME, Petroleumstilsynet, Finanstilsynet, NSM og
Datatilsynet.
Før intervjuene ble det utarbeidet en spørsmålsliste. Spørsmålslisten var utgangspunktet
for intervjuene. Spørsmålene dekket blant annet tilsynsmyndighetens forarbeid før
tilsynet, tilsynsmetode og oppfølging etter tilsynet, samt fremtidsbetraktinger om bruken
av digitale verktøy i tilsyn. Intervjuene ga innblikk i myndighetenes tilsynsprosess,
vurderinger av digitale verktøy og utviklingstrekk.
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3 Tilsynsmyndighetenes
tilsynsprosess og
Riksrevisjonens kontrollprosess
3.1 NVE
Den sentrale lovgivingen for beredskap i energiforsyningen er energiloven6 og
kraftberedskapsforskriften7. Kraftberedskapsforskriften er gitt med hjemmel i energiloven
kapittel 9. NVE fører tilsyn med IKT-sikkerheten hos tilsynsobjektene, med hjemmel i
kraftberedskapsforskriften kapittel 6 om informasjonssikkerhet, jf.
kraftberedskapsforskriften § 8-1. Tilsynsobjektene som NVE fører tilsyn med er
virksomheter med klassifiserte anlegg etter kap. 5 i kraftberedskapsforskriften, og
defineres i forskriftens § 2-1. Disse virksomhetene regnes som KBO-enheter. KBO er
kraftforsyningens beredskapsorganisasjon og omfatter bl.a. NVE og enheter som eier og
driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, samt overføring og
distribusjon av kraft og fjernvarme over en viss størrelse [11]. KBO-enheter plikter å
sørge for effektiv sikring og beredskap og skal sette i gang forebyggende tiltak og
håndtere ekstraordinære situasjoner for å redusere konsekvensene av hendelsen [11].
Olje- og energidepartementet har besluttet at NVE skal være tilsynsmyndighet for
kraftsektoren også etter sikkerhetsloven8 [12]. At NVE er tilsynsmyndighet for
virksomheter innen kraftsektoren etter sikkerhetsloven innebærer at NVE har ansvaret for
å føre tilsyn etter kravene satt i sikkerhetsloven for disse virksomhetene. Etter
sikkerhetsloven § 1-3 kan departementene fatte vedtak om at loven skal gjelde for
virksomheter som faller inn under bokstav a, b eller c. Bokstav c gjelder virksomheter
som «driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale
funksjoner». Det er ikke tilstrekkelig at virksomheter er viktige bidragsytere for
grunnleggende nasjonale funksjoner for at virksomheten skal falle inn under
sikkerhetsloven. Det er kun de «aktørene som har en så sentral rolle for funksjonene at de
må anses som avgjørende for evnen til å opprettholde funksjonsdyktighet, som vil
omfattes» [13]. Vurderingen av om virksomheten omfattes eller ikke baseres på «hvilken
betydning bortfall eller svekkelse av virksomheten har for den funksjonen som
virksomheten understøtter» [13]. Vurderingen skal gjøres konkret.
At NVE er tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven for kraftsektoren betyr at NVE skal
føre tilsyn med virksomhetene etter sikkerhetsloven. Denne oppgaven tillegges ikke
NSM. NVE fører derfor tilsyn etter både energiloven med forskrifter og sikkerhetsloven
med forskrifter.

6

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av
energi m.m. (energiloven).
7
Forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
(kraftberedskapsforskriften).
8
Se under NSM for mer informasjon om sikkerhetsloven.
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Fremgangsmåte ved tilsyn
Metoden som NVE bruker når NVE gjennomfører tilsyn med blant annet IKT-sikkerhet,
baserer seg på dokumentgjennomgang og intervju. NVE er tilsynsmyndighet for mange
virksomheter. Det er derfor ikke mulig å rekke over alle virksomhetene i løpet av ett år.
Valget av hvilke virksomheter som det skal føres tilsyn med baseres blant annet på en
vurdering av hvor samfunnskritisk virksomhetene er. Hvem de skal føre tilsyn med blir
gjerne bestemt mot slutten av året, slik at varsel til tilsynsobjektet blir sendt ut i god tid
før tilsynet.
Før NVE møter opp hos tilsynsobjektet ber de om å få tilsendt en del dokumentasjon.
Hvilken dokumentasjon de ber om er ganske likt for hvert tilsyn. De kan for eksempel be
om en oversikt over hvilke systemer som er koblet sammen. Dokumentasjonen blir
gjennomgått før tilsynsdagen. Ut ifra dokumentasjonen og en standard spørsmålsliste,
bestemmes hvilke tema det skal fokuseres på under tilsynet. Spørsmålslisten blir sendt til
tilsynsobjektet samtidig med at tilsyn varsles, i god tid før tilsynsdagen, slik at
virksomheten kan forberede seg på tilsynet og ha de rette personene tilgjengelig. På
tilsynsdagen har NVE et standarddokument de følger om hvordan tilsynet skal gjøres.
I ettertid sender virksomheten inn hvordan de har håndtert eventuelle anmerkninger og
avvik.

3.2 Petroleumstilsynet (Ptil)
Petroleumstilsynet har faglig myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i
petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og i enkelte anlegg på land [14].
Grunnlaget for Ptil sin tilsynsrolle
Det sentrale regelverket for petroleumssektoren er petroleumsloven9 med underliggende
forskrifter. Petroleumstilsynet fører tilsyn etter fem forskrifter. Rammeforskriften10 er
hjemlet blant annet arbeidsmiljøloven11. Styringsforskriften12 gitt med grunnlag iblant
annet el-tilsynsloven13. Innretningsforskriften14 har hjemmel iblant annet
petroleumsloven. Aktivitetsforskriften15 er gitt med hjemmel iblant annet
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Lov 29. november 1996 nr. 65 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven).
Forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på
enkelte landanlegg (rammeforskriften).
11
Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
12
Forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på
enkelte landanlegg (styringsforskriften).
13
Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).
14
Forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrustninger av innretninger med mer i
petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).
15
Forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten
(aktivitetsforskriften).
10
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arbeidsmiljøloven. Til slutt er teknisk og operasjonell forskrift16 gitt med hjemmel i
brann- og eksplosjonsloven17 [15].
Regelverket til petroleumstilsynet har menneskets liv og helse samt miljø som
hovedfokus [15]. Dette gjenspeiles også i kravene til IKT-sikkerhet. Regelverket er
begrenset til å gjelde operasjonsteknologi, og det stiller ingen spesifikke krav til
virksomhetenes IT-systemer eller beskyttelse av disse [15]. Når Petroleumstilsynet fører
tilsyn med IKT-sikkerhet som tema, knytter de dette opp mot forskriftene over.
Sammenlignet med kraftberedskapsforskriften, har ikke Petroleumstilsynet de samme
spesifikke kravene etter lov eller forskrift til å føre tilsyn med IKT-sikkerhet [16].
Petroleumstilsynet benytter derfor en funksjonell tilnærming, hvor målet er beskrevet i
lovverket og krav til IKT-sikkerhet tolkes ut fra forskriftene. For eksempel står det i
innretningsforskriften §§ 32-34 at kontroll- og sikkerhetssystemer skal være uavhengige
og ikke kunne påvirkes negativt i sammenheng med andre systemer. Av paragrafene kan
man da tolke at bedriftene må ha på plass et system som ivaretar kontroll- og
sikkerhetssystemet deres. Ettersom styringsforskriften stiller krav til virksomhetene for å
utarbeide interne krav, fører Petroleumstilsynet tilsyn med om virksomhetene følger sine
egne krav til IKT-sikkerhet [16].
Når lovutvalget til den nye sikkerhetsloven18 skriver om grunnleggende nasjonale
funksjoner, nevnes norsk petroleumsvirksomhet som en sentral del av landets
økonomiske trygghet og velferd. Så langt er ikke petroleumssektoren underlagt
sikkerhetsloven [17]. Enhetene innen petroleum blir ikke ansett som samfunnskritiske
nok til at sikkerhetsloven gjelder for dem, se sikkerhetsloven §§ 1-2 og 1-3.
Petroleumstilsynet fører heller ikke tilsyn.
Fremgangsmåte ved tilsyn
Petroleumstilsynet benytter intervju og revisjon som metode ved tilsyn. De gjennomfører
tilsynene ved å møte opp fysisk hos tilsynsobjektene. Tilsynsobjektene får varsel i god tid
før tilsynet skal gjennomføres. Under selve tilsynsdagen legges det stor vekt på samtaler
med dem som arbeider på anleggene [16]. Petroleumstilsynet har gode erfaringer med å ta
tilsynet ut av møterommene og inn på selve arbeidsplassen. I tillegg til intervju har det
blitt gjennomført en spørreundersøkelse i 2012. I 2017 ble tilsynsobjektene i tillegg bedt
om å holde en presentasjon av virksomhetens forståelse av IKT-sikkerhet. Disse
metodene har ført til økt oppmerksomhet og forståelse for IKT-sikkerhet.
Petroleumstilsynet svarer avkreftende på om de benytter digitale verktøy når de utfører
tilsyn [16]. Grunnen til dette er at Petroleumstilsynet ikke har samme rettslige grunnlag
som for eksempel NVE til å utøve myndighet overfor tilsynsobjektene. NVE har
kraftberedskapsforskriften og fører nå også tilsyn etter sikkerhetsloven. En så
detaljregulert forskrift om IKT-sikkerhet som kraftberedskapsforskriften, eller en lov som
gir hjemmel til inngripen ut ifra hensynet til nasjonal sikkerhet, har ikke
Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet kan ikke på grunn av manglende rettslig grunnlag,
16

Forskrift 29. april 2010 nr. 612 om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i
petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift).
17
Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven).
18
Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
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føre tilsyn ved å benytte metoden beskrevet i NVEs faktaark fra 2019. [3]
Petroleumstilsynet ønsker derfor at tilsynsobjektene gjør dette på eget initiativ.
Tilsynsobjektene kan ha store økonomiske incentiver for å benytte en slik metode for å
sikre IKT-sikkerheten [16].
Petroleumstilsynet har benyttet konsulenter ved tilsyn, men dette er ikke noe som gjøres
regelmessig [16]. I 2018, etter en IKT-sikkerhetshendelse, brukte Petroleumstilsynet en
konsulent for å kvalitetssikre egen kompetanse. Erfaringene etter dette tilsynet var at det
var vanskelig å finne en konsulent med erfaring innen sektoren, som ikke var inhabil. De
erfarte også at det ikke var nødvendig å benytte konsulenter ved tilsyn, hvor det ikke var
et klart behov for spesialkompetanse. I januar 2020 var NSM med på et tilsyn etter
invitasjon fra Petroleumstilsynet. Dette tilsynet opplevdes interessant og lærerikt [16].

3.3 Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)
Hovedoppgaven til RME er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like
konkurransevilkår i kraftmarkedet, og et effektivt drevet strømnett [18]. RME skal
overvåke de nasjonale markedene for elektrisitet og naturgass, samt utvikling og
oppfølging av markedsregelverket. Videre skal de samarbeide med andre norske
myndigheter, andre lands reguleringsmyndigheter og internasjonale organisasjoner i
samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser [19].
Grunnlaget og bakgrunnen RMEs tilsynsrolle
RME forvalter deler av energiloven og naturgassloven19 og er underlagt forvaltningsloven
som andre myndigheter20. RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som
reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og skal
utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RMEs oppgave er fortsatt å
sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i
kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett. En uavhengig reguleringsmyndighet er et
krav gjennom den tredje energimarkedspakken i EU. Den tredje energimarkedspakken
trådte i kraft i EU i 2011. I 2018 ble det bestemt at pakken også skulle bli en del av EØSavtalen. Den tredje energimarkedspakken inneholder direktiver og forordninger som skal
bidra til et mer velfungerende indre marked for elektrisk kraft. Konsekvensen av at den
tredje energimarkedspakken ble innlemmet i EØS, er at både energiloven og
naturgassloven har blitt endret [20].
RME skal bidra til å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, omsetting,
overføring og bruk av energi i Norge [21]. RME er forvalter de samme lovene som NVE.
De har i oppgave å sørge for at aktørene overholder regelverket, som sikrer like
konkurransevilkår i strømmarkedet og at strømnettet er effektivt driftet [21].
Alle norske hjem skulle innen 2019 tilknyttes en automatisk strømmåler (AMS). RME
fører tilsyn med nettselskapene. RME har hovedfokus på at riktige data skal komme fram
til rett tid. Dermed ivaretas markedsprosessene og det økonomiske systemet tilknyttet
energi [10].
19
20

Lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marknad for naturgass (naturgassloven).
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
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Fremgangsmåte ved tilsyn
RME velger tilsynsobjekter ut fra en risikoanalyse [10]. Etter at de har valgt
tilsynsobjekter, ber de om å få tilsendt dokumentasjon fra tilsynsobjektene.
Dokumentkontrollen gjennomføres ved at nettselskapene sender inn dokumentasjonen på
forhånd. Selve tilsynet er et intervju, som gjøres ved fysisk oppmøte hos nettselskapet.
Spørsmålene ved intervjuet gjelder for eksempel AMS, og er utarbeidet likt for alle tilsyn.
RME sikrer, i likhet med NVE, at informasjon innhentet ved tilsyn er sendt via kryptert epost og at det er streng tilgangsstyring ved oppbevaring av tilsynsdokumenter [10].
Tradisjonelt benytter ikke RME digitale verktøy ved tilsyn [10]. Dette er noe de vurderer
å åpne opp for. Ved å benytte digitale verktøy for tilsyn vil RME kunne hente inn
informasjon ved tilsyn selv, noe som vil være helt nytt. Bruken av digitale verktøy vil i
tilfellet inngå som en del av forarbeidet, men vil ikke kunne erstatte nåværende
tilsynsmetoder. Digitale verktøy som er tilgjengelige på markedet gir et godt innblikk i
den generelle IKT-sikkerheten til virksomheten. Verktøyene er ikke utarbeidet spesifikt
for AMS-målere slik RME tilsyn er [10].
I dag kan RME gjøre enkle tester selv, uten at det inngår i rutinen for tilsyn [10]. Dette
kan for eksempel gjøres ved NSM sin nettside, eller domenesjekk på for eksempel
dmarc.no. Dersom RME ønsker å ta i bruk digitale verktøy, kommer de først til å gjøre en
risikovurdering av verktøyet. Ved fremtidig bruk av digitale verktøy ser RME på
muligheten til å lage et eget verktøy for tilsyn. Dette kan brukes i tillegg til, eller som
erstatning for digitale verktøy på markedet [10].
Tradisjonelt bruker ikke RME tredjeparter ved tilsyn [10]. Det har forekommet at eksternt
konsulentfirma har blitt leid inn av NVE som støtte til tekniske vurderinger samt å gi
RME tilgang til tekniske kontrollverktøy. RME er forpliktet til å følge lov om offentlige
anskaffelser i forbindelse med anskaffelse av denne type konsulent-tjeneste. RME gjør
også en vurdering av om de bør undersøke selskapet ytterligere dersom selskapet er nytt
for RME [10].

3.4 Finanstilsynet
Hovedmålet til Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
[22]. Tilsynsområdene til Finanstilsynet inkluderer finanssektoren (bank, forsikring og
verdipapir-virksomheter) i tillegg til eiendomsmegling, inkasso, revisor og
regnskapsføringsvirksomheter [22].
Grunnlaget for Finanstilsynet sin tilsynsrolle
Finanstilsynet forholder seg til en rekke lover. Det mest sentrale sektorregelverket for
finanssektoren er blant annet finansforetaksloven21, verdipapirhandelloven22 og
betalingssystemloven23. Med hjemmel i finanstilsynsloven24 er Finanstilsynet det sentrale
offentlige organet som kontrollerer og vurderer om finansinstitusjoner følger de lover og
21

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforteak og finanskonsern (finansforetaksloven).
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).
23
Lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven).
24
Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)
22
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regler som er vedtatt for finansmarkedet. For tilsyn med IKT-sikkerhet er forskrift om
bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi25 utgangspunktet for grunnlaget
Finanstilsynet fører tilsyn etter. Forskriften er hjemlet i finanstilsynsloven og
betalingssystemloven.
Fremgangsmåte ved tilsyn
I Finanstilsynet er det seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester som fører tilsyn med
IKT-sikkerhet i finansforetakene. Seksjonen har en større andel ansatte med teknisk
kompetanse enn resten av Finanstilsynet, hvor økonomer og jurister dominerer.
For å avgjøre hvilke foretak Finanstilsynet skal føre tilsyn med, gjøres det en risikobasert
vurdering med vekt på aktørens størrelse, spesielle hendelser, informasjon om
leverandørbytte eller at nye systemer implementeres i virksomheten. Tidspunkt for
tilsynet avtales pr telefon. Det sendes så ut et varselbrev ca. 2 måneder før tilsynet.
Tilsynsobjektet har da ca. én måned til å sende inn dokumentasjonen til Finanstilsynet.
Finanstilsynet har deretter ca. én måned til å gjennomgå all dokumentasjon. Verdifull
informasjon ved tilsyn med IKT-sikkerhet er foretakenes egne sikkerhetsanalyser som de
har bestilt av tredjeparter. Foretakene hyrer inn selskap som er spesialister på IKTsikkerhet til å gjennomføre slike sikkerhetsanalyser. Finanstilsynet kan i sine tilsyn følge
opp om eventuelle funn av sikkerhetshull er fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Hos
tilsynsobjektene er det et stort økonomisk incentiv for å ha god IKT-sikkerhet for å unngå
svindel [23].
Selve tilsynet gjennomføres som oftest i løpet av én dag med et fysisk møte. Dersom
tilsynet dekker flere enn ett IKT-sikkerhetsområde, for eksempel endringshåndtering,
leverandørstyring og/eller beredskap, kan tilsynet vare i flere dager. For å sikre trygg
overlevering av dokumentasjonen som sendes inn før tilsyn, bruker Finanstilsynet Altinn
og Altinn sine sikkerhetsmekanismer. Alternativt kan dokumentasjonen leveres med
fysisk overlevering av minnepinne.
Finanstilsynet benytter i liten grad digitale verktøy ved tilsyn av IKT-sikkerhet [23]. I
enkelte tilfeller har Finanstilsynet gjennom bruk av åpne verktøy undersøkt om det er
mulig å få tilgang til tilsynsobjektenes servere via internett. Men dette gjøres ikke ofte, og
er per dags dato ikke implementert i Finanstilsynets rutine for tilsyn. Det diskuteres om
slike undersøkelser skal gjøres oftere.
I 2020 besluttet Norges Bank og Finanstilsynet at det skal utarbeides et forslag til
rammeverk for å teste cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet i Norge.
Rammeverket vil bygge på et eksisterende rammeverk, som er utarbeidet av den
europeiske sentralbanken - TIBER-EU.
TIBER EU
TIBER EU er et rammeverk som beskriver hvordan myndigheter, tilsynsobjekt og
tredjeparter kan jobbe sammen for å gjennomføre et kontrollert cyber-angrep [24].
Rammeverket skal vise hvordan man kan etterligne angripernes metoder, og dermed teste
IKT-sikkerheten i et foretak. Etter en test med TIBER EU vil tilsynsobjektene sitte igjen

25

Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
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med en liste av styrker og svakheter ved deres IKT system. Rammeverket er utviklet for
nasjonale myndigheter som fører tilsyn med kritisk infrastruktur [24].
TIBER EU fordeler ulike funksjoner inn i «team» [24]. Det er et trussel-etterretningsteam
som gjennomfører en rekognoseringsprosess. Dette kan være en tredjepart som
automatiserer prosessen, eller et team som bruker søkemotorer for å samle informasjon.
«Red Team» er et team som simulerer cyber angrep og det å skade kritiske funksjoner.
«White team» er de eneste i organisasjonen, under tilsyn, som vet at angrepet skjer og
leder og kontrollerer testen underveis. Til slutt er det et team fra tilsynsmyndigheten som
er ansvarlig og overvåker testen. De sørger for at alle kravene i forskrifter og
rammeverket følges [24].
Rammeverket TIBER EU er ment som veiledende for bruk av verktøy og metoder som er
nevnt i rapporten. Rammeverket er utviklet av European Central Bank og EU national
central banks, og selv om alle tilsynsmyndigheter kan benytte det, er finanssektoren
hovedmottaker [24]. Av tilsynsmyndighetene som er intervjuet er det Finanstilsynet som
er eneste myndighet som har nevnt rammeverket og muligheten for å bruke det ved sine
tilsyn i fremtiden [23]. Å benytte rammeverket vil trolig kreve samarbeid mellom
tilsynsmyndigheter og tredjeparter.

3.5 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NSM er et fagorgan som arbeider med forebyggende sikkerhet og er sikkerhetsmyndighet
etter sikkerhetsloven [25]. NSM utgir «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet». Dette
er prinsipper som IKT-tilsynene til NVE i stor grad baserer seg på [25]. Hovedformålene
med NSM sine tilsyn er å vurdere den enkelte virksomhets sikkerhetstilstand og å
avdekke behov for forbedring av virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid [26].
Grunnlaget for NSM sin tilsynsrolle
NSM fører tilsyn etter sikkerhetsloven. Etter den tidligere sikkerhetsloven var NSM
tillagt ansvar direkte i loven. I dagens sikkerhetslov står det at oppgavene blir lagt til
sikkerhetsmyndigheten. Ifølge ikrafttredelsesforskriften skal sikkerhetsmyndigheten være
NSM, se forskriftens punkt 3. fordeling av myndighet bokstav c26. NSM har derfor
gjennom sikkerhetsloven myndighet til å føre tilsyn med de enhetene som sikkerhetsloven
gjelder for.
Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, jf.
sikkerhetsloven § 1-2 første ledd. Den gjelder også for leverandører av varer og tjenester i
forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser, jf. § 1-2 andre ledd. Etter § 1-3 kan
departementene fatte vedtak om at loven skal gjelde for virksomheter som faller inn under
bokstav a, b eller c. Bokstav a gjelder virksomheter som behandler sikkerhetsgradert
informasjon. Bokstav b gjelder virksomheter som råder over informasjon,
informasjonssystemer, objekter eller infrastrukturer som har avgjørende betydning for
grunnleggende nasjonale funksjoner. Bokstav c gjelder virksomheter som driver aktivitet
som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.
26

Forskrift 20. desember 2018 om ikraftsetting av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet
med overgangsregler, fordeling av myndighet, videreføring av forskrifter m.m..
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NSM kan ut fra de overnevnte punktene drive tilsyn av både offentlige og private
organisasjoner og virksomheter. Med virksomhet menes alle former for virksomhet,
uavhengig av eierskap og organisasjonsform [13]￼. Dersom departementet har avgjort at
virksomheten skal være underlagt sikkerhetslovens regler, kan NSM føre tilsyn etter
loven, uavhengig av størrelse eller organisering.
Virksomhetsforskriften27 er gitt i samsvar med sikkerhetsloven og er en samleforskrift for
virksomheters arbeid med sikkerhet. Etter § 89 i forskriften skal tilsynsmyndigheten28
(sitat:) ”kontrollere at virksomhetene overholder kravene i sikkerhetsloven med
forskrifter og bidra til å forbedre virksomhetenes arbeid med forebyggende
sikkerhetsarbeid”. Flere av kapitelene i virksomhetsforskriften inneholder krav til IKTsikkerhet. For eksempel har forskriften en egen hjemmel i kapittel 10 for
inntrengningstesting, testing av sikkerhetstiltak og kommunikasjons- og innholdskontroll
av informasjonssystemer. NSM har myndighet etter virksomhetsforskriften § 61 til å
gjennomføre inntrengingstesting.
Fremgangsmåte for tilsyn
I virksomhetsforskriften § 89 står det at tilsyn som hovedregel skal gjennomføres ved
systemrevisjon, jf. tredje ledd. Men tilsynsmyndigheten kan benytte automatiserte
metoder for å samle inn teknisk informasjon, med formål å kontrollere
sikkerhetstilstanden til informasjonssystemer og infrastruktur, jf. § 89 fjerde ledd. NSM
fører tilsyn med utgangspunkt i standarden NS-EN ISO 19011, understøttet av
fagrevisjon på blant annet IKT [18]. Fordi hele statsforvaltningen er underlagt
sikkerhetsloven, kan ikke NSM føre tilsyn med alle instanser hvert år. Hvilke
virksomheter som blir pekt ut som tilsynsobjekter avhenger av risiko og vesentlighet. I
tillegg får NSM en trusselvurdering fra PST [18].
Ettersom mye av informasjonen som NSM får tilsendt er gradert, kan den bare sendes
elektronisk dersom det finnes systemer som er tilpasset kravene til sikkerhetsgraderingen
[26]. Om det ikke er mulig å sende elektronisk, kan dokumentene overleveres fysisk. Ved
noen tilsyn hentes det ikke inn data fordi informasjonen er for sensitiv [26].
NSM arbeider med et digitalt verktøy som kan utarbeide en spørsmålsliste for dem [26].
NSM har også digitale sjekklister som baserer seg på ISO 27001 og NSM sine
grunnprinsipper. Verktøyet produserer dokumenter som kan kategoriseres som
sårbarhetsrapporter. Disse dokumentene kan brukes i tilsynsrapportene [26].
I et samarbeid med Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) har NSM undersøkt muligheten for
å bruke digitale verktøy, som for eksempel å kjøre et skript for å oppdage feil [26].
Resultatet fra samarbeidet viste at NSM kan gjøre dette, men slike skript skaper stor
risiko for å ødelegge systemene til tilsynsobjektene. NSM ønsker derfor ikke å benytte
slike skript ved tilsyn. NSM mener at deres rolle som tilsynsmyndighet innebærer at de
ikke kan bidra til skade på tilsynsobjektene sine system [26].

27

Forskrift 20. desember 2018 om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet
(virksomhetsforskriften).
28
Tilsynsmyndigheten etter sikkerhetsloven er NSM der ikke andre myndigheter er tildelt denne
rollen.
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NSM har en egen penetreringstestavdeling i organisasjonen [26]. Det gjennomføres kun
planlagte og forhåndsbestilte operasjoner som skal avdekke fysiske, logiske, tekniske,
menneskelige og administrative sårbarheter ved et informasjonssystem.
Penetrasjonstestene bestilles av organisasjonen eller virksomheten som ønsker å få
sjekket sine systemer. Slike tester utføres ikke uten en slik bestilling. NSM er positive til
slike forespørsler. [26].

3.6 Riksrevisjonens kontroll
Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og gjennomfører kontroller og undersøkelser
av departement, statlige virksomheter og statlige eierinteresser i selskaper [27].
Revisjonene tar utgangspunkt i Stortingets bestemmelser, lover og budsjettvedtak. Når
Riksrevisjonen skal velge revisjonsområde er dette med utgangspunkt i risiko og
vesentlighet. Riksrevisjonen undersøker blant annet sikring mot dataangrep [27].
Grunnlaget for Riksrevisjonen sin revisjons- og kontrollrolle
Riksrevisjonen sin myndighet er hjemlet i Grunnloven29.
Riksrevisjonen har en egen lov, lov om Riksrevisjonen30. I tillegg har Stortinget gitt en
instruks til Riksrevisjonen om hvordan de skal arbeide. Riksrevisjonen er et uavhengig
organ og ikke underlagt Stortinget eller statsforvaltningen, jf. riksrevisjonsloven § 2.
Deres hovedoppgave er å fungere som Stortingets revisjons- og kontrollorgan, jf.
riksrevisjonsloven § 1. Riksrevisjonen skal gjennom (sitat:) ”revisjon, kontroll og
veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og
verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger”, jf. riksrevisjonsloven § 1 andre ledd.
Riksrevisjonen skal gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon), jf rrloven § 9.
Jf riksrevisjonsloven § 12 kan Riksrevisjonen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene
Fremgangsmåte for revisjon
Riksrevisjonen starter revisjonsprosessen med å skrive en revisjonsplan [8]. De bruker
flere ulike metoder og teknikker i gjennomføringen av revisjonene, herunder intervju,
dokumentanalyse, test av kontroller, observasjoner, osv. [8].
Revisjonen gjøres med utgangspunkt i gjeldende lovverk for informasjonssikkerhet i
aktuell sektor. Aktuelle lover benyttes som kriterier, dvs. målestokk for kravene som
stilles til virksomhetene og som de må etterleve. Riksrevisjonen bruker også både
nasjonale og internasjonale anbefalinger som målestokk for beste praksis i revisjonene.
Det inkluderer blant annet NSM sine grunnprinsipper, ISO-standardene og CIS (Center
for Internet Security). Skript og verktøy blir sendt over til revisjonsobjektet på forhånd.
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Dette gjøres for at revisjonsobjektet skal ha mulighet til å forberede seg og kunne
godkjenne at slike verktøy blir brukt, blant annet for å hindre at verktøyene skader
systemene deres [8].
Med utgangspunkt i loven og internasjonale standarder har Riksrevisjonen utviklet egne
retningslinjer for revisjon [8]. Retningslinjene er generelle og beskriver
revisjonsmetodikk, de har ikke en fastsatt sjekkliste, men mål for revisjonene og
problemstillinger som skal besvares.
Dersom Riksrevisjonen ber om å få tilsendt dokumentasjon fra revisjonsobjektene,
vurderes ulike muligheter for hvordan dokumentasjonen skal oversendes ut fra hvilken
informasjon det gjelder. Alternativer, som kan være aktuelle i forbindelse med en IKTrevisjon, er kryptert minnepinne eller kryptert e-post der passordet blir sendt via en annen
kanal [8]. Videre har Riksrevisjonen et filutvekslingssystem som de kan bruke, eller de
kan få direkte tilgang til virksomhetens systemer. Riksrevisjonen utvikler nå et verktøy
for å få en mer helhetlig innhenting av informasjon, og gjennom det, få bedre oversikt og
sporbarhet [8].
Riksrevisjonen har egne sikre system for lagring av dokumentene [8]. Det er begrenset
hvem som får tilgang til dokumentasjonen. Dataene som blir hentet inn, ved bruk av
verktøy, blir lagret på egne PCèr med kryptert harddisk. I etterkant av kontrollen
overføres dataene til et system som bare teamet har tilgang til. Alle data som ikke er en
del av dokumentasjonen for revisjonen slettes i etterkant. [8].
Hvilke verktøy Riksrevisjonen bruker vil avhenge av hva målet for revisjonen er [8].
Verktøyene kan hente informasjon om nettverk (oppsett og sonedeling), brannmurer,
servere, klienter, databaser og saksbehandlingssystemer. Det benyttes 20-30 forskjellige
verktøy/skript som har ulike brukspunkter, for eksempel Nmap for kartlegging av
nettverk og BloodHound for Active Directory. I teorien kan enkelte av verktøyene gjøre
skade på systemene til revisjonsobjektene, men verktøyene er testet på forhånd for å
hindre dette. Revisjonsobjektet opplyses om risikoen og de blir bedt om å gjøre egne
vurderinger knyttet til bruk av verktøyene. Resultatene fra verktøyene/skriptene bidrar til
en god samtale rundt IKT-sikkerhet, og enkelte av verktøyene fremstiller resultater som
er mulig å tolke selv om man ikke har høy IKT-kompetanse. Riksrevisjonen understreker
at det er viktig å drøfte alle resultater med virksomheten før det presenteres som funn i
rapport [8].

3.7 Datatilsynet
Datatilsynet er både ombud og tilsynsmyndighet [28]. Oppgaven til Datatilsynet er å føre
tilsyn med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoners
personvernopplysninger ikke brukes på måter som kan krenke vedkommende. Når
Datatilsynet fører tilsyn, vurderer de om regelverket etterleves etter hensikten. De sjekker
også om sårbarheter og avvik lukkes på en tilfredsstillende måte. Datatilsynet
identifiserer trusler mot personvernet og gir veiledning etter lovverket hvordan
personopplysninger skal behandles [28].
Grunnlaget for Datatilsynet sin tilsynsrolle
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Etter personopplysningsloven31 § 20 er Datatilsynet tilsynsmyndighet på området i Norge.
Datatilsynet fører tilsyn etter personopplysningsloven, helseregisterloven32 og
politiregisterloven33. Personopplysningsloven omfatter personvernforordning (GDPR).
Gjennom EØS-avtalen gjelder personvernforordningen som lov med de tilpasningene
som følger av vedlegg XI, protokoll 1 og avtalen ellers, jf. personopplysningsloven § 1.
Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger, se lovens
artikkel 2 og 3, som gjør at tilsynsobjektene til Datatilsynet omfatter både privat og
offentlig sektor. Tilsynsobjektene kan være alt fra kommuner, banker og kraftselskap.
Datatilsynet baserer sin egen tilsynsmetodikk på standarden ISO 19011.
Hos de tilsynsobjektene som har etablert ledelsessystem for kvalitet basert på standarden
ISO 9001, forventer Datatilsynet å finne gode løsninger for ledelsens styring av
personvern og informasjonssikkerhet. Andre virksomheter har styring av personvern og
informasjonssikkerhet basert på andre rammer og/eller standarder, som også er tillat.
Fremgangsmåte for tilsyn
Før innføringen av personvernforordningen (PVF) ga Datatilsynets konsesjoner til
oppbevaring og bruk av personopplysninger i virksomheter [29]. Etter innføringen av
personvernforordningen og artikkel 5 (2) i PVF, er virksomhetene selv ansvarlig for å
påse at de etterlever regelverket. Datatilsynet har fått en tydeligere rolle med å drive
tilsyn og påse at regelverket etterleves. Personvernforordningen artikkel 33 gir sterkere
føringer for virksomheter som behandler personopplysninger om å melde
konfidensialitet-, integritet- og tilgjengelighetsbrudd på personopplysninger til
Datatilsynet. Datatilsynet skal føre tilsyn på lik linje som øvrige datatilsynsmyndigheter i
EU [29].
Tilsynsprosessen til Datatilsynet har tre faser: forarbeid, feltarbeid og etterarbeid [29].
Tilsynskriterier hentes fra personvernforordningen, tilsvarende for IKT-sikkerhet, jf.
kapittel IV i PVF. Planlagte tilsyn fastsettes av ledelsen året i forveien, i tillegg
gjennomføres hendelsesbaserte tilsyn. I forarbeidet av tilsynet er det naturlig å gjennomgå
tilsynsobjektets innmeldte sikkerhetsbrudd. Datatilsynet har en verktøykasse med ulike
spørsmål som kan benyttes ved planlegging av tilsynskriterier. I forberedelsesfasen
innhenter Datatilsynet relevant dokumentasjon fra tilsynsobjektet [29].
Når Datatilsynet besøker tilsynsobjektet i feltarbeidsfasen, gjennomføres det et eller flere
intervju [29]. Datatilsynet kan også spørre om å få tilgang til ulike deler av tilsynsobjektet
sine systemer og lokasjoner under besøket. Tilsynsobjektet kan selv demonstrere
etterlevelse ved behandlingen og i ulike systemer, mens Datatilsynet observerer.
Feltarbeidet starter med et åpningsmøte og avsluttes med et avslutningsmøte. I
avslutningsmøtet presenteres observasjoner og tilsynsbevis for tilsynsobjektet [29].
I etterarbeidet gjennomgår Datatilsynet observasjoner og tilsynsbevis fra feltarbeidet og
ser om disse kan ledes til et avvik fra personvernregelverket [29].
31

Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
(helseregisterloven).
33
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten
(politiregisterloven).
32
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Datatilsynet benytter i mindre grad digitale verktøy ved sine tilsyn [29]. Datatilsynet kan
for eksempel benytte seg av verktøy som undersøker om ulovlig bruk av cookies på en
nettside, utarbeidet av European Data Protection Supervisor (EDPS). Datatilsynet er
forsiktig med å bruke verktøy som kan skade virksomhetens informasjonssystemer [29].
Datatilsynet har ikke benyttet konsulenter i sin tilsynsvirksomhet, men dette kan være et
alternativ for fremtiden, hvis det oppstår ressursmangel og om de mangler
spisskompetanse [29].
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4 Sammenligning og diskusjon
Fremgangsmåten for tilsyn med IKT-sikkerhet er lik for mange av tilsynsmyndighetene.
De tilsynsmyndighetene som er intervjuet velger ut tilsynsobjekt ut fra risiko,
vesentlighet, størrelse og/eller geografi. Forberedelsene handler om å avtale tidspunkt for
tilsyn, sende ut varsel for tilsyn og be om dokumentasjon fra tilsynsobjektene.
Dokumentasjonen blir gjennomgått på forhånd og kan danne grunnlaget for hva
myndigheten spør om under intervjuet de har på det fysiske tilsynsmøtet. På selve
tilsynsdagen er det intervju den foretrukne metoden tilsynsmyndighetene benytter.
Dersom tilsynsmyndigheten oppdager et avvik, ber de som oftest tilsynsobjektet komme
opp med en plan for å lukke avviket. Noen ganger gir de en tidsfrist for å lukke avviket,
andre ganger lar de tilsynsobjektene sette sin egen tidsfrist. Oppfølgingen av avvik er
basert på tillit og myndighetene kontrollerer ikke om avvikene faktisk er lukket med
mindre de har grunn til å tro det motsatte.
Denne praksisen gjelder ikke for Riksrevisjonen. Riksrevisjonen velger revisjonsobjekt
basert på vurdering av risiko- og vesentlighet. I forkant av revisjonen avtales tidspunkt
for revisjonsbesøk og aktuell informasjon innhentes. Revisjonsbesøk kan vare flere dager
og tidsbruken avhenger av hva som skal kontrolleres. Riksrevisjonen benytter flere ulike
metoder i gjennomføringen, både intervju, dokumentanalyse, observasjon og test av
sikkerhetstiltak ved bruk av digitale verktøy og analyse uttrekk. Riksrevisjonen
rapporterer til Stortinget.
Det er kun Riksrevisjonen som benytter digitale verktøy som en rutinemessig del av IKTsikkerhetsrevisjoner.
Bruk av konsulenter hos tilsynsmyndighetene er mer utbredt, se tabell 4.1.
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Tabell 4.1 Bruk av tredjeparter ved revisjon

Tilsynsmyndighet Svar (forkortet)
Petroleumstilsynet Har blitt benyttet før, men
gjøres ikke i stor grad lengre.

Finanstilsynet

Bruker ikke konsulenter

NSM
Riksrevisjonen

Bruker ikke konsulenter
Bruker konsulenter om de
trenger spesialkompetanse

RME

Har ikke tradisjon for å bruke
konsulenter, men det blir mer
vanlig.
Til tider kan det blitt benyttet
konsulenter
Bruker ikke konsulenter

NVE
Datatilsynet

Kommentar
Resultatene fra konsulenthjelp har
vært blandet. NSM har vært med
på et tilsyn i 2018, dette var
nyttig.
Tilsynsobjektene bruker ofte
tredjeparter for å finne
sikkerhetshull. Dette er verdifull
informasjon ved et tilsyn.
Riksrevisjonen har en
rammeavtale med noen
tredjeparter. Om andre
konsulenter skal involveres vil
dette gjøres etter regler for
offentlig anskaffelse. Det kan føre
til at konsulentene kommer så
sent inn i prosessen at de får lite
nytte av dem.

Tilsynsmyndighetene ble spurt om det utføres en risikovurdering av tredjepartene som
involveres i tilsynet. Her svarte RME at de gjennomførte en risikovurdering. I tillegg
følges reglene om offentlig anskaffelser. Riksrevisjonen har rammeavtaler med noen
tredjeparter, og konsulentene må underskrive taushetserklæring.
Ut fra erfaringene til tilsynsmyndighetene kan det være nyttig å bruke konsulenter om det
er behov for spisskompetanse. Tilsynsmyndighetene har erfart at tilsyn med bruk av
konsulenter er mest effektivt når konsulentene har en spisskompetanse som de selv ikke
sitter på. Konsulenter uten spisskompetanse, eller samme kompetanse som
tilsynsmyndighetene selv har, bidrar ikke til større innsikt for tilsynsmyndigheten.
Datatilsynet skiller seg ut, fordi de kan vurdere å bruke konsulenter uten spisskompetanse
på grunn av den store arbeidsmengden.
Noen av myndighetene som ble intervjuet pekte på at inhabilitetsspørsmål kan komme
opp dersom tilsynsmyndighetene skal bruke konsulenter som har oppdrag i bransjen i
tilsynet. Aktuelle kandidater kan allerede ha en nær tilknytning til bransjen og
tilsynsobjektet, og det kan bli utfordrende å finne kandidater som kan opptre som
objektive parter på tilsyn. Inhabilitet er en av flere utfordringer som kan oppstå ved bruk
av konsulenter i en bransje i et lite land som Norge.
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Når det gjelder fremtidige tilsynsmetoder er alle tilsynsmyndighetene vi intervjuet enig i
at digitale hjelpemiddel vil spille en større rolle enn i dag. RME mener at digitale verktøy
vil være viktig for fremtidens måte å føre tilsyn på [10]. Dette fordi systemene blir stadig
mer komplekse, og dokumentasjonen vil ikke gi et tilstrekkelig bilde av virksomhetens
IKT-sikkerhet [10]. Riksrevisjonen tror også digitale verktøy vil spille en stor rolle ved
tilsyn i fremtiden [8]. De har fått gode tilbakemeldinger fra virksomhetene de fører
kontroll med, noen ønsker også å bruke skriptene Riksrevisjonen har benyttet til interne
sikkerhetskontroller [8]. NSM og Petroleumstilsynet mener at bruken av digitale verktøy
er avhengig av virksomhetenes eget initiativ. Finanstilsynet pekte på rammeverket TIBER
EU som vil bli brukt som et ledd i tilsynsarbeidet i finanssektoren i fremtiden [23].
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5 Diskusjon
5.1 NSM, NVE og Riksrevisjonen rolle som
tilsynsmyndighet/kontrollorgan
NSM har sammen med FFI undersøkt om NSM har lov til å kjøre skript hos
tilsynsobjektene for å oppdage feil. De kom fram til at NSM har hjemmel til å gjøre dette.
NSM ønsker ikke å benytte seg av digitale verktøy, som skript, fordi de vurderer risikoen
for å ødelegge systemene til tilsynsobjektene som for stor. I intervjuet sier de at deres
rolle som tilsynsmyndighet tilsier at de ikke kan bidra til å skade systemene til
tilsynsobjektene.
NSM peker også på at de er et myndighetsorgan som fører tilsyn med sensitiv
informasjon. På grunn av at tilsynsobjektene, som NSM fører tilsyn med, sitter på sensitiv
informasjon, passer det seg best at NSM bare gjør penetreringstest dersom virksomhetene
selv ber om det.
Riksrevisjonen gjennomfører systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger, jf rrloven § 9, og
oppfatter at bruken av digitale verktøy gir bedre grunnlag for å vurdere om virksomhetene
ivaretar sitt ansvar for IKT-sikkerhet opp mot Stortingets vedtak og forutsetninger.
Riksrevisjonen gjør dette i dialog og samarbeid med de reviderte virksomhetene, og
gjennomfører ikke tester som virksomhetene mener kan skade systemene. De sa i sitt
intervju at i teorien kan noen av verktøyene gjøre skade på systemene til
revisjonsobjektene [8]. For å forhindre dette tester de alltid verktøyene på forhånd,
opplyser revisjonsobjektet om risikoen og ber revisjonsobjektet gjøre egne vurderinger
knyttet til bruken av verktøyene. Riksrevisjonen har fått mange positive tilbakemeldinger
fra revisjonsobjektene på at skriptene er til god hjelp for dem, blant annet fordi
revisjonsobjektene selv kan bruke dem til å gjøre egne sikkerhetssjekker.
NSM og Riksrevisjonen har ulikt syn på bruk av digitale verktøy i forbindelse med tilsyn
og revisjon. NSM mener at deres rolle tilsier at de ikke bruker digitale verktøy i tilsynet.
Riksrevisjonen vurderer at de kan bruke digitale verktøy i revisjoner, men det gjøres med
varsomhet, og basert på god dialog og enighet med revidert virksomhet.
NVE sin rolle som tilsynsmyndighet
NVE har fått tildelt samme myndighet som NSM etter sikkerhetsloven innen
kraftsektoren. NSM, sammen med FFI, kom fram til at NSM hadde rettslig grunnlag for å
bruke digitale verktøy, som skript, i tilsynet sitt. Da NVE har fått delegert myndighet fra
samme lov, sikkerhetsloven, er det en presumsjon for at også NVE har hjemmel til å
bruke digitale verktøy i tilsynet sitt etter denne loven.
I kraftberedskapsforskriften, gitt med hjemmel i energiloven, skal NVE som
beredskapsmyndighet «føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
forskriften overholdes», jf. § 8-1. Kapittel 6 i kraftberedskapsforskriften regulerer krav til
KBO-enhetene sin IKT-sikkerhet. NVE har etter kraftberedskapsforskriften § 8-1
hjemmel til å «føre kontroll med» kravene i forskriftens kapittel 6. Spørsmålet er om
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tilsyn ved bruk av digitale verktøy omfattes av å «føre kontroll med», se
kraftberedskapsforskriften § 8-1. Å «føre kontroll» er generelt, og kan omfatte mange
ulike fremgangsmåter der beredskapsmyndigheten kan se om tilsynsobjektet følger
regelverket. Hvilken måte beredskapsmyndigheten kan føre tilsyn på avgrenses ikke i
selve ordlyden. Kraftberedskapsforskriften kan derfor tolkes som at den omfatter en
kontroll ved bruk av digitale verktøy, så lenge kontrollen gjøres ut ifra formålet om å
kontrollere at bestemmelsene «gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes», se
kraftberedskapsforskriften § 8-1.
Med forbehold om at det er flere hensyn og andre regler som ikke er dekket i denne
rapporten, er konklusjonen at NVE har hjemmel både etter sikkerhetsloven og etter
energiloven til å føre tilsyn med bruk av digitale verktøy. Det bør uansett gjøres en egen
vurdering av om hvert enkelt verktøy kan brukes i tilsynsprosessen, dersom det skulle bli
aktuelt.
NSM mener at deres rolle som tilsynsmyndighet innebærer at de ikke kan bruke verktøy
som mulig kan skade systemene til tilsynsobjektet, selv om de har hjemmel til det [26].
Formålet med å drive tilsyn generelt er å se at regelverket blir fulgt. Regelverket er der
for å beskytte ulike interesser som lovgiver mener bør beskyttes. Det er derfor et
argument mot å bruke digitale verktøy at noen av verktøyene som tilsynsmyndigheten
eventuelt skulle brukt, kan ødelegge systemene til tilsynsobjektene.
Riksrevisjonen erfarer at deres revisjoner der digitale verktøy benyttes gir bedre bevis for
konklusjonene enn uten digitale verktøy. Begrunnelsen for dette er at ved å bruke digitale
verktøy får de undersøkt om revisjonsobjektet faktisk følger regelverket, til
sammenligning gir ofte dokumentasjon et bilde av hvordan revisjonsobjektet ønsker å
arbeide. Det er et argument for bruk av digitale verktøy at revisjonen kan bli gjort mer
grundig og nøyaktig fordi verktøyene gjør det mulig å undersøke om systemene er så
sikre som revisjonsobjektet dokumenterer at det er. Riksrevisjonen får i større grad
sjekket om systemene er så sikre at revisjonsobjektene etterlever kravene i regelverket og
beste praksis.
Det ser ut som at NVE har rettslig grunnlag til å utføre tilsyn med digitale verktøy. Både
for- og motargumenter som NSM og Riksrevisjonen løfter frem gjør seg gjeldende for
NVE. Avgjørende for om NVE kan bruke digitale verktøy ser ut til å være hvordan NVE
selv vurderer sin rolle som tilsynsmyndighet og hva NVE kan foreta seg overfor
tilsynsobjektene.

5.2 Forslag til NVE om bruk av digitale verktøy i
tilsynsprosessen
Etter å ha intervjuet flere ulike tilsynsmyndigheter samt Riksrevisjonen, og gjennomført
litteratursøk om bruken av ulike digitale verktøy, foreslår vi fire alternative måter til
hvordan NVE kan inkludere digitale verktøy i sin tilsynsmetode. Formålet med
forslagene er å gi NVE bedre verktøy til å identifisere hvordan IKT-sikkerheten i en enhet
faktisk er, fremfor hvordan sikkerheten burde være.
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Open source intelligence (OSINT)
Bruken av OSINT-verktøy er per i dag ikke en del av rutinen i NVE sine tilsyn.
Faktaarket [3] presenterer en digital verktøykasse som inkluderer brukervennlige og enkle
søkemotorer som Google Dorks, DuckDuckGo og Google Street view, samt mer
avanserte søkemotorer som Shodan [3]. Prosessen ved å søke etter informasjon som er
åpent tilgjengelig på internett kan være tidkrevende. Om dette skal innlemmes i NVE sin
tilsynsmetodikk bør det inngå som en del av forberedelsesfasen. Forberedelse til et tilsyn
er en omfattende prosess, som blant annet innebærer kontroll av dokumenter innsendt fra
tilsynsobjektene. Det finnes verktøy som automatiserer rekognoseringsprosessen til
søkemotorene og som dermed vil være svært tidsbesparende for tilsynsmyndigheten. De
fleste OSINT-verktøyene er gratis, eller tilbyr gratisversjoner. Det er hos flere tilbydere
betalingsgebyr for utvidede versjoner. Denne typen verktøy er derfor rimelig å benytte, i
hvert fall i en startfase, hvor gratisversjoner kan være tilstrekkelig. Det kan hende at
behovet for utvidelser kommer på et senere tidspunkt, men det er lurt å teste ut
tilsynsmetoden før et eventuelt kjøp. Fordelen ved å bruke OSINT-verktøy er at det gir en
kartlegging av hva som finnes av kraftsensitiv (og ellers sensitiv) informasjon på
internett.
Egenbruk av digitale verktøy
Ved at tilsynsmyndigheter bruker digitale verktøy som skripts, for eksempel
BloodHound, Nmap og Shodan, kan man få ut akkurat den informasjonen som er viktig
for tilsynet på et enkelt format. Skripts er ressurskrevende å utvikle, men selve bruken av
dem er vanligvis ikke avansert. Dersom kommandoene som brukeren må skrive inn for å
starte skriptet er enkle, og svarene er forståelige, så kan de brukes av folk uten
spesialkompetanse. Det eksisterer gratis, ferdigskrevne skripts på internett som er mulig å
laste ned. Dette er mye mindre ressurskrevende enn å utvikle skripts selv. Det er da viktig
å ha lest gjennom hele skriptet og være sikker på at det ikke blir utført uønskede
handlinger. Verktøy som BloodHound og Nmap krever en høy kompetanse for å kunne
brukes effektivt. De to verktøyene er gratis. Det er viktig å være varsom ved bruk av disse
verktøyene for å ikke gjøre skade på systemene som undersøkes. Shodan kan ikke
overbelaste systemene, men en får heller ikke detaljert informasjon om tilsynsobjektets
systemer. Shodan tilbyr en gratisversjon, mens fullversjonen koster mellom 299 og 899
USD i måneden (2020 priser).
Ytelsesrangeringsverktøy
Digitale verktøy, som gir en ytelsesrangering av IKT-sikkerhet, kan være en god måte å
presentere resultater på og muliggjøre diskusjon av cybersikkerhetsstrategi på et språk
som er forståelig for tilsynsobjektet. Siden ytelsesrangeringen baserer seg på flere ulike
faktorer, inkludert mulige trusler, vil det kunne gi en god oversikt om forskrifter og annet
regllverk er fulgt opp. Dersom tilsynsmyndigheten kun bruker et spesifikt verktøy for
ytelsesrangering over tid, som for eksempel Security Scorecard, trenger nettselskapene
bare å prioritere faktorene Security Scorecard sjekker. Dette hjelper ikke på sikkerheten i
lengden og vil kunne gi en falsk trygghet av at nettselskapene oppfyller
sikkerhetskravene. For å unngå dette kan det være en løsning å bruke ulike leverandører
av slike verktøy. Dette vil føre til at tilsynsmyndigheten må utføre sikkerhetsvurderinger
av flere nye leverandører. Dersom firmaene ikke er kjent, må det gjøres en
selskapsgjennomgang før bruk av verktøyet. Sikkerhetsvurderingen er nødvendig for å
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sikre at tredjepartsfirmaet, som leverer verktøyet, ikke misbruker informasjonen de får fra
å teste tilsynsobjekters sikkerhet. En løsning kan være å utvikle et eget verktøy og ikke
fortelle tilsynsobjekt hva som har blitt testet utenom punktene som de ikke har bestått. Av
ytelsesrangeringsverktøyene er det kun Fico som er gratis å bruke. Resten av verktøyene
har en tilsvarende høy pris som angitt tidligere.
Utvikle eget verktøy
I intervjuet med RME [10] nevnes idéen om at NVE kan utvikle sitt eget digitale verktøy
for tilsyn. Slik kan NVE bestemme hvilke parametere innen IKT-sikkerhet virksomheter
måles etter. Om man velger å bruke et verktøy som allerede finnes på markedet, er ikke
dette like lett. For RME og NVE vil verktøyet kunne tilpasses tilsyn av KBO-enheter.
Ingen av verktøyene på markedet er utviklet for å finne kraftsensitiv informasjon på
internett. Generelle verktøy vil gi et generelt bilde av informasjonen som ligger på
internett, samt hvordan den generelle IKT-sikkerheten i virksomheten er. Å utvikle et
eget verktøy vil garantere at det ikke er en tredjepart som misbruker informasjonen de får
ved å vurdere virksomhetenes sikkerhet. Dette vil på en side redusere risikoen ved bruk
av digitale verktøy, men NVE må håndtere store mengder data som kan være sensitiv.
Dette er informasjon som må behandles på en sikker måte. Å utvikle et eget verktøy vil
være veldig ressurskrevende.
Rammeverket TIBER EU kan benyttes av tilsynsmyndighetene i Norge. NVE bestemmer
selv om de ønsker å bruke tredjeparters digitale verktøy eller utvikle et eget verktøy.
Rammeverket TIBER EU skisserer et omfattende tilsyn som utfører et kontrollert angrep
på et system. Et slikt tilsyn kan være omfattende og inngripende, men rammeverket kan
også kun brukes som retningslinjer for sikkerhet og etiske vurderinger.
Fordeler og utfordringer ved bruk digitale verktøy
De fleste tilsynsmyndighetene vi intervjuet fortalte at de ikke benytter digitale verktøy
som en rutinemessig del av sine tilsyn. Riksrevisjonen benytter skript og digitale verktøy
i revisjon av IKT-sikkerhet. Riksrevisjonen erfarer at bruk av digitale verktøy, som
analysemetode av tekniske data, har ført til flere og nye funn [8]. Dette er sammenlignet
med den vanligste tilsynsmetoden, som er dokumentkontroll og intervju. Ved bruk av
digitale verktøy får Riksrevisjonen vurderinger av faktiske sikkerhetstiltak, og dermed en
bedre innsikt i sikkerhetstilstanden i virksomheten [8].
Tilsynsmyndigheten må vurdere risikoen ved bruk av digitale verktøy, og om de vil
kunne gjøre skade på virksomhetens systemer i sitt forsøk på å trenge inn (ved bruk av for
eksempel BloodHound, Nmap, ulike skripts). Denne problemstillingen framsatte NSM i
vårt intervju med dem. De ønsket heller at tilsynsobjektene skulle gjøre penetreringstester
selv. NSM mener at tilsynsobjektene ikke skal oppleve at de må kjøre et skript som
kanskje skader deres systemer [26].
Riksrevisjonen nevnte også denne problemstillingen under intervjuet [8]. Verktøyene de
benytter er testet på forhånd for å forhindre skader på revisjonsobjektet sitt system. De
trekker frem verktøyet Nmap, som kan frembringe mye trafikk i nettverket ved å sende
mange forespørsler. Det er mulig å kjøre Nmap med ulike innstillinger avhengig av hvor
mye man ønsker å belaste et nettverk. Fordi verktøyet kan kommunisere så mye med en
port at revisjonsobjektet mister tilgangen til den, gjøres det vurderinger om hvorvidt
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Nmap skal benyttes og hvilke parameter som skal settes. Riksrevisjonen understreker at
det sjeldent forekommer problemer når man benytter verktøy, og at det til nå ikke har fått
konsekvenser for sikkerheten fordi man bruker verktøy med varsomhet [8]
Ved egen bruk av digitale verktøy, eller ved bruk av ytelsesrangeringsverktøy, må det
gjøres en risikovurdering. Selskapene som tilbyr verktøyene, ønsker ikke nødvendigvis å
gi innsyn i verktøyene. Ettersom man ikke får innsikt i verktøyenes oppbygging, må man
stole på testene til tredjeparten. Å inkludere et eksternt selskap innebærer derfor
utfordringer med spørsmål rundt informasjonslekkasje fra verktøyet og om tredjeparten
behandler informasjonen de henter inn på en forsvarlig måte.
Det kan også være en ulempe at digitale verktøy vil kreve at NVE må bygge opp et
teknisk fagmiljø som kan håndtere slike tilsyn. Da vil NVE få fordelen med økt
kompetanse, men det krever også mer ressurser. Det finnes verktøy som er enklere å
bruke. Dersom NVE bare ønsker å benytte seg av disse, kan det være de unngår de
økonomiske ulempene ved å opparbeide et nytt fagmiljø.

5.3 Covid-19 og fremtiden
Ved begynnelsen av 2020 inntraff en global pandemi Covid-19. For å prøve å kontrollere
spredningen av viruset bestemte flere land seg for å innføre regler om blant annet fysisk
avstand mellom mennesker. Dette førte til at fysisk møter raskt ble endret til møter på en
virtuell plattform. Det ble en omfattende og rask utvikling av digitale plattformer, også i
offentlig sektor. Tilsynsmyndighetene var intet unntak. Tilsynsmyndighetene kunne ikke
lenger gjennomføre fysiske møter hos tilsynsobjektene for å gjennomføre blant annet
intervju. Pandemien førte til at flere tilsynsmyndigheter ble tvunget over digitale
plattformer, som Teams, Zoom og Skype hvis de skulle kunne gjennomføre tilsyn under
pandemien. Tilbakemeldingene fra de tilsynsmyndighetene som har prøvd dette var
blandet. De fleste var i utgangspunktet negativt innstilt. Blant annet opplevde de
utfordringer med at samhandlingen mellom dem og intervjuobjektene ble dårligere.
På den andre siden har disse digitale løsningene ikke blitt testet ut over en lengre periode.
Norge stengte ned 12. mars 2020, så tilsyn over digitale plattformer har bare vært prøvd
ut i begrenset tid. Det har gått for kort tid siden innføringen av en ny tilsynsform, til å
kunne avgjøre om digitale tilsyn i virtuelle møterom er en god løsning. Dette må testes ut
over en lengre periode om man skal kunne gjøre en reell vurdering.
Når er utviklingen kommet langt nok?
Teknologien går fremover i et stadig økende tempo, systemer blir stadig mer komplekse.
Det er ikke sikkert at vanlig dokumentasjon kan gi et realitetsbilde av hvordan systemene
faktisk fungerer og om sikkerheten er opprettholdt. Selv om en komponent er sikker
alene, kan samspillet mellom ulike komponenter og programvarer skape scenarioer som
åpner for uforutsette sikkerhetshull. Digitale verktøy gjør det mulig å plukke dette opp.
Rapporten peker på mulighetene for bruk av digitale verktøy i tilsynsprosessen.
Resultatet kan bli bedre for både myndigheter og tilsynsobjekt, men det er viktig å
vurdere effekten opp mot risikoen som kan følge med bruk av digitale verktøy, som
påpekt av NSM.
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