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Du bør besitte grunnleggende IKT-

kompetanse ved tjenesteutsetting.



NSM og tjenesteutsetting



Hvorfor tjenesteutsette IKT-tjenester?
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• Lavere kostnader, mer forutsigbare kostnader

• Bedre prioritering av virksomhetens kjerneområder

• Bryte opp hegemonier/småkonger

• Bli kvitt teknisk gjeld

• Mer stabile, tilgjengelig og oppgraderte tjenester

• Bedre sikkerhet

• Bedre tilgang til riktig kompetanse

Hvorfor tjenesteutsette IKT-tjenester?

«Fornuftige mål, men som 

ofte blir ofret under 

kontraktsforhandlinger for 

å oppnå lavest mulig 

kostnader.»

Gartner: IT Key Metrics Data 2018: Key Outsourcing 

Measures: Outsourcing Profiles: Current Year

«Flere virksomheter vi har vært 

i kontakt med har satt ut viktige 

tjenester til underleverandører

som har dårligere sikkerhet 

enn virksomheten selv.»

NSM, Helhetlig IKT-risikobilde 2018



… at det er ikke er gjennomført gode risikovurderinger

… at beslutning om tjenesteutsetting ikke er tatt av øverste 

ledelse

… at øverste ledelse ikke forstår hva tjenesteutsettingen 

innebærer og/eller har for stor risikoappetitt

… økt konsentrasjonsrisiko («alle eggene i en kurv»)

… manglende nasjonal kontroll på kritisk infrastruktur

… at kritisk infrastruktur ukritisk tjenesteutsettes til risikoland

NSM er bekymret for …



En bekymring over to akser
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Tjenesteutsetting kan medføre økt sikkerhetsrisiko på grunn av 

redusert kontroll på stadig mer komplekse verdikjeder.

Økt sikkerhetsrisiko



 5 råd!
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# 1 Oversikt og kontroll på hele livsløpet

Forberedende Anskaffelse Forvaltning Opphør

Kontrakt

Husk! Foretakene har det hele 

og fulle ansvar for egen 

virksomhet, dette gjelder også 

for tjenesteutsatt virksomhet.



# 2 God bestillerkompetanse

Virksomhets-

kompetanse

Sikkerhets-

kompetanse

Integrasjons-

kompetanse

Kompetanse om 

anskaffelser

Juridisk 

kompetanse

- For å kunne definere 

behov og stille 

nødvendige krav.

- For å kunne vurdere 

risiko og stille riktige 

sikkerhetskrav. Dette 

gjelder alle områder av 

sikkerhet dvs. fysisk, 

personell- og 

informasjonssikkerhet.

- For å kunne forstå 

hvordan tjenestene kan 

integreres i 

virksomheten på best 

mulig måte.

- Slik at anskaffelsen 

kan gjennomføres på 

en måte som støtter 

virksomhetens 

forretningsmessige og 

funksjonelle behov på 

best måte.

- Slik at virksomhetens 

juridiske krav og behov 

ivaretas og at kontrakten 

kan oppfylles i 

produksjonen.

Grunnleggende IKT-kompetanse er en forutsetning for kvalitet i 

kompetanseområdene over.



# 3 Gode risikovurderinger for å kunne ta riktig beslutning

Forberedende Anskaffelse Forvaltning Opphør

NSMs erfaringer tilsier at det i altfor stor grad er 

et primærfokus på kostnader og at det kun 

vurderes økonomisk risiko eller risiko ved 

gjennomføring av selve tjenesteutsettingen 

(prosjektrisiko).

Kostnader/økonomisk risiko Prosjektrisiko
Risiko-

vurdering
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# 4 Riktig og gode krav til IKT-tjenesten og til leverandør

Leverandør har

løsning/tjeneste

K
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Virksomhet har et behov

«Hva»
«Hvordan»

En tjenesteutsetting blir ikke 

bedre enn kravene, som 

ikke blir bedre enn din 

forståelse av behovet. 
Kontrakt = bindeleddsfunksjon



# 5 Riktig beslutning på riktig nivå

Avtaler om tjenesteutsetting av IKT-tjenester, 

og endringer i slike avtaler skal behandles og 

besluttes av virksomhetens øverste ledelse. 

For virksomhetskritiske leveranser, anbefaler 

NSM at det for

• private virksomheter – behandler og vedtar 

tjenesteutsettingen i styret

• offentlige virksomheter – beslutningen 

godkjennes av overordnet fagdepartement



Fem sikkerhetsfaglige anbefalinger

1. Ha oversikt/kontroll over hele livsløpet til 

tjenesteutsettingen

2. Ha riktig kompetanse (bestillerkompetanse)

3. Ha gode risikovurderinger (for å fatte riktig 

beslutning)

4. Sett krav til IKT-tjenesten og leverandøren

5. Sørg for høyt forankret beslutning



• «Alle» bruker e-post (91 % av befolkningen, SSB)

- E-post er det mest brukte saksbehandlingsverktøy i offentlig sektor

• E-post en vanlig og attraktiv angrepsvektor!

- Den mest brukt angrepsvektor siste to år (NSM)

- PST har advart mot dette i sin trusselvurdering

• E-post må sikres! Hvordan?

Behov for kompetanse

Eksempel: E-post
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$ dig +short nsm.stat.no mx
15 mx2.nsm.stat.no
10 mx1.nsm.stat.no
$ telnet mx1.nsm.stat.no 25
Trying 91.206.34.235...
Connected to mx1.nsm.stat.no.
Escape character is '^]'.
220 mx1.nsm.stat.no ESMTP
EHLO gnist.org
250-mx1.nsm.stat.no
250-8BITMIME
250-SIZE 52428800
250 STARTTLS
MAIL FROM: lars.strand@gnist.org
250 sender <lars.strand@gnist.org> ok
RCPT TO: lars.strand@nsm.stat.no
250 recipient <lars.strand@nsm.stat.no> ok
data
354 go ahead

<Deretter er det bare å skrive e-posten slik du vil den skal fremstå for mottaker!>

Forfalske e-post er svært enkelt
Hva er NSMs 

e-post-tjenere?

DNS gir oss svar

Så kobler vi til

e-post-tjeneren og

«snakker» SMTP

for å sende e-post



From: NSM Lonn NSMlonn@nsm.stat.no

Subject: Nytt lonnssystem

To: lars.strand@nsm.stat.no

Date: Tue, 23 Aug 2022 08:42:00 +0200

[...]

<html>

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">

<p>Hei,</p>

<p>Vi har endelig fått oppgradert NSMs lønnssystemer. Hvis du skal få lønn neste måned må du logge deg inn på vår lønnsportal og 

legge inn kontonummer:</p>

<p><a href="http://malware.crackme.ru/NSM.html">http://lonn.nsm.stat.no</a></p>

<p>Hilsen NSM/Lønn</p>

<br>

</body>

</html>

--------------BC604E9ACC277CBC77BE6647--

.

250 ok: Message 4195364 accepted

Forfalske e-post er svært enkelt (2)

E-post er levert



Forfalske e-post er svært enkelt (3)



Forfalske e-post er svært enkelt (4)



Forfalske e-post er svært enkelt (5)





Sikringstiltak for e-post – mange valg!

• Antivirus («e-post-vaskeri»)

• STARTTLS

• SPF

• DKIM

• DMARC

• S/MIME

• PGP/GPG

• DNSSEC

• DANE

• ….
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Sikringstiltak for e-post – en slags gruppering

B. Sikring av innhold / ende-til-ende

- PGP/GPG, …

E. Sikring av kringliggende tjenester

- DNSSEC, DANE, …

C. Sikring av ‘lokal transport’

- IMAPS, MAPI, STARTTLS, AV, …

D. Sikring av ‘ekstern transport’

- SPF, DKIM, DMARC, S/MIME, STARTTLS, …

A. Sikring av klient

- Herding av Outlook, …



• Bakgrunn: Å håndtere e-post selv krever 

kompetanse, ressurser og tid

• Strategisk valg: E-post skal 

tjenesteutsettes

• Hva skal bestilles og kravstilles utover 

«sikker e-post»?

- Mener du da A, B, C, D eller E?

Tilbake til tjenesteutsetting: Et e-post-scenario



Mønsterpraksis – peke til…

27002

27018

27019

…



# 2 God bestillerkompetanse

Virksomhets-

kompetanse

Sikkerhets-

kompetanse

Integrasjons-

kompetanse

Kompetanse om 

anskaffelser

Juridisk 

kompetanse

- For å kunne definere 

behov og stille 

nødvendige krav.

- For å kunne vurdere 

risiko og stille riktige 

sikkerhetskrav. Dette 

gjelder alle områder av 

sikkerhet dvs. fysisk, 

personell- og 

informasjonssikkerhet.

- For å kunne forstå 

hvordan tjenestene kan 

integreres i 

virksomheten på best 

mulig måte.

- Slik at anskaffelsen 

kan gjennomføres på 

en måte som støtter 

virksomhetens 

forretningsmessige og 

funksjonelle behov på 

best måte.

- Slik at virksomhetens 

juridiske krav og behov 

ivaretas og at kontrakten 

kan oppfylles i 

produksjonen.

Grunnleggende IKT-kompetanse er en forutsetning for kvalitet i 

kompetanseområdene over.



• Du må vite hva du trenger

• Du må kunne kravstille det du trenger

• Du må kunne vurdere tilbud

• Du må kunne sjekke/validere at tjenesten leveres riktig

• Du må kunne bruke tjenesten riktig

Til det kreves grunnleggende IKT-kompetanse.
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Oppsummering
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Les mer




