
Rikke Bødtker Skoe

8. Norske arkivmøte 8. april 2019

Senior rådgiver

Hva vi har fått til og hva gjenstår?
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Litt om NVE

Internkontroll for informasjonssikkerhet 

Internkontroll GDPR

Informasjonsforvaltning

Veien videre

Agenda



NVE – kort om oss



FOR AT DU SKAL VITE AT DAMMEN HOLDER



FOR AT DU SKALVÆRE TRYGG NÅR FJELLET FALLER



FOR AT DU SKAL BO TRYGT I ET ENDRET KLIMA 



FOR AT DU IKKE SKAL BETALE MER ENN NØDVENDIG



FOR AT NESTE GENERASJON SKAL LEVE GODT 



FOR AT DU SKAL SE I MØRKET



NVE i Norge



Internkontroll for informasjonssikkerhet i NVE –

litt historikk 

KPMG – ISO 27001 sertifisering - 2013

Nytt prosjekt oppstart 2015 - klart mandat 

Følge og tilpasse Difis veiledning

Dokumentasjonen for internkontrollsystemet godkjent av øverste 

ledelse juni 2016

Oppfølging og opplæring

Informasjonssikkerhet - informasjonsforvaltning



Sikkerhetsområder definert i mandatet

1. Sikkerhet mot uautorisert ekstern adgang til IKT-systemene (både infrastruktur og data).

2. Intern tilgangsstyring og logging av intern tilgang til sensitiv informasjon.

3. Sikkerhet mot at gradert eller sensitiv informasjon som NVEs medarbeidere har legitim tilgang 

til, kommer på avveie ved uhell eller tyveri.

4. Sikkerhet mot tap av NVEs informasjon, eller midlertidig bortfall av tilgang til NVEs informasjon, 

pga manglende redundans 

5. Sikkerhet mot uautorisert fysisk adgang til lokaler eller deler av lokaler som NVE disponerer.

6. Sikker utvikling/endring av programvare i NVE, for å sikre nødvendig kompatibilitet med andre 

IT-systemer.



Hva er et internkontrollsystem?

Systematisk oppfølging av lover og regler

Verktøy for overordnet styring og kontroll

Omhandler som regel minimum hovedelementene:

• Overordnet policy

• Risikostyring

• Avvikshåndtering

• Årlig gjennomgang

Ønsket resultat:

Mer effektiv og sikker 

drift



Internkontroll for informasjonssikkert - dokumentasjon



Oversikt over informasjonstyper, arbeidsoppgaver, 

arbeidsprosesser og systemer

• I hvilken grad disse er skjermingsverdige 

• Hva som er riktig grad av beskyttelsestiltak

• Hvilke systemer benyttes

• Krav til oppetid - tilgjengelighet

Grunnlag for internkontroll – digitale verdier - verdivurdering



file://nve/fil/home/oyat/Dokumenter/SSIS/Systemoversikt/Digitale verdier i NVE/Systemer.xlsx


Orden i eget hus  - KIT

Rett person Rett tidRettt informasjon

System
(Konf. Nivå)

Tilgangs-

kontroll
Versjon
(Historikk)

Ekte og 

unikt

Systemer

oppe

Oversikt 

over info



Risikotabell 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t

Hyppighet pr år
Sannsynlig-

hetsnivå
<-- Risikonivå -->

Over 25 Svært høy Moderat Høy Høy Svært høy

Inntil 25 Høy Moderat Moderat Høy Høy

Inntil 5 Moderat Lav Moderat Moderat Høy

1 Lav Lav Lav Moderat Moderat
K

o
n

se
kv

en
s

Kategori Indikatorer Lav Moderat Høy Svært høy
Konse-

kvensnivå

Vår økonomi Økonomisk tap < = 10.000 < = 100.000 < = 500.000 <

Liv og helse 
(HMS)

Behandlingsbehov
Skader < må til 

lege
< = 2 dager på 

sykehus
< = 2 uker på 

sykehus
<

Sykemelding < = 1 uke < = 5 uker < = 25 uker <

Uføregrad < = 1% < = 5% < = 25% <

Personvern
Krenkelse, 

økonomi, liv og 
helse

Noen kan føle seg 
krenket <

De fleste ville følt 
seg krenket < 

Påvirker 
fungering i 

samfunnet <

Vesentlig hindrer 
fungering i 
samfunnet

Nasjonal 
sikkerhet

Norges eller 
samarb. lands 
sikkerhetsint.

Ingen skadefølger
Kan medføre 

mindre skade-
virkninger

Kan skade 
Kan alvorlig 

skade

Omdømme Tillitsnivå
Kan medføre 

mindre skade-
virkninger

Kan skade Vil  skade Vil alvorlig skade



Avviksrapportering i NVE



Fysisk sikring

Personellkontroll

Sikkerhet ved anskaffelse

Nasjonalt begrenset nett

Alle funn blir fulgt opp 

NVE har foretatt internkontroller



Følger med på nasjonal trusselvurderingene fra PST

• Statlig etterretningsvirksomhet

• Politisk motivert vold

• Trusler mot myndighetspersoner

Datatilsynet

Nasjonale sikkerhetsmyndigheter

KraftCERT

Trusselvurderinger 



 Kartlegge personopplysning – behandling, lagring

 Databehandleravtaler

 Innebygget personvern

 Rutiner for behandling av personopplysninger og krav fra registrerte

 Personvernombud

 Tilstrekkelig personvernsikkerhet

Ny personvernlov GDPR prosjektmandat



Dokumenter vedtatt:

• Personvernpolicy

• Prosedyre for behandling av personopplysninger

Personvernerklæringer – eksternt og internt

Databehandleravtalen

GDPR - internkontroll



Krav til dokumentasjon, revisjon og egenkontroll 

Informasjonssikkerhet og risikovurdering

• ROS analyse ved alle endringer; arbeidsoppgaver, informasjonstyper og 
systemer

Dokumentasjon:

• Oversikt over hvilke personopplysninger NVE behandler

• Oversikt over digitale verdier 

• Rutiner for lagringstid, -sted og sletting  

• Varsling ved brudd 

Årlige revisjoner



Drift av 

internkontroll-

systemet



Arkivplan – skal erstattes av internkontroll for dokumentasjon

Utvide internkontrollsystemet med underliggende prosedyrer som skal 

vedlikeholdes og følges

Se sammenheng mellom informasjonssikkerhet –

informasjonsforvaltning og digitalisering

Utfordringer – videre arbeid



Vedlikeholde digitale verdier – grunnlaget for å vite hvilken informasjon 

som er lagret hvor

Implementer og gi opplæring i ansvaret ved å ta risikovurderinger ved 

nye arbeidsoppgaver, behandling av nye informasjonstyper

Senke terskelen for å melde avvik

Utfordringer – videre arbeid



Digitalisering

Automatisering

Prosesstyring  - integrasjoner

Se sammenhenger mellom informasjonssikkerhet og 

informasjonsforvaltning 

Utfordringer



Målbilde integrasjon  P360 

eInnsyn
Filområde

(Azure/sky)

P360 v.5

SIF (P360 integrasjonslag)

eInnsyn
journal

Oppslag
Folkeregister
Brønnøysund

Ekspedering

eInnsyn

eFormidling

Ekspedering

eInnsyn

Process engine

Opplæringsmodul

Fagsystem

Fagsystem

Fagsystem

MinSide / nve.no

Skjema
-portal

nve.no
publisering

eWorker - mobil

Møtemodul

NVE tjenestelag



NVE er underlagt ny sikkerhetslov fordi:

• GNF – grunnleggende nasjonale funksjoner

• KIKS – samfunnskritiske funksjoner

Skal ha overansikt over skjermingsverdig informasjon, systemer, infrastruktur og objekter

Ny sikkerhetslov



Rikke Bødtker Skoe

rbs@nve.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Foto: Thomas Widerberg


