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Jostein Ramse (Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS)
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Presentasjon selskap xxxx 2

Sikkerhetsarbeid i en juridisk ramme: Den 
nye sikkerhetslovens betydning for private 
virksomheter



• Arbeider som advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

• 35 år med juridiske problemstillinger innenfor IKT

• Jobber i et team med 12-15 andre advokater dedikert til IKT og jus

• Et av de største juridiske kompetansesentrene innen IKT og jus i advokatbransjen i Norge

• Mye compliance i forhold til lover og regler

• Bistand i forbindelse med enkeltvedtak
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Min bakgrunn
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Krav til sikkerhet

Sikkerhet

Lov om behandling 
av 
personopplysninger

Kommersielle hensyn
- Omdømmerisiko
- Forretningshemmeligheter
- Drift av virksomheten

Energilovgivningen

Finanslovgivningen

Krav i standarder 
osv

Sikkerhetsloven

Privatrettslige 
avtaler

Forskrifter
- Kryptosikkerhet
- Klarering
- Sikkerhetsarbeid

IKT sikkerhet (NIS-
direktivet)



• Måten det offentlige organiserer sin virksomhet i forhold til tidligere

• Avhengigheter mellom virksomheter og sektorer har økt

• Globaliseringen

• Trusselbildet

• Terror

• Teknologiutviklingen

5

Bakgrunnen for behov for ny lov

SamfunnssikkerhetStatssikkerhet
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Fra Prop 153 L (2016
-2017) side 33
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Utvidelse i to dimensjoner

Sikkerhetsloven

Flere 
virksomheter 

omfattes

Flere hensyn skal 
ivaretasMange 

presiseringer og 
justeringer

Typisk rammelov

Utvidelser



• Omfattende detaljkrav i forskrifter til 

hvorledes informasjon og objekter skulle 

sikres
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Detaljeringsnivå endret

Tidligere 
sikkerhetslov

Ny
sikkerhetslov

• Mindre detaljerte krav om hvorledes man skal 
forholde seg

• Funksjonskrav

• Det er så først og fremst virksomhetene som er 
ansvarlig for å gjøre det som er nødvendig i 
forhold til å oppfylle de funksjonskrav som 
settes opp



Loven skal bidra til

a) å trygge Norges suverenitet, territorielle 

integritet og demokratiske styreform og andre 

nasjonale sikkerhetsinteresser

b) å forebygge, avdekke og motvirke 

sikkerhetstruende virksomhet

c) at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar 

med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i 

et demokratisk samfunn
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Formuleringen av formålet endret
Tidligere 
sikkerhetslov

Ny
sikkerhetslov

Formålet med denne lov er å

a. legge forholdene til rette for effektivt å 

kunne motvirke trusler mot rikets 

selvstendighet og sikkerhet og andre vitale 

nasjonale sikkerhetsinteresser,

b. ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og

c. trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for 

kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste.
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Fra Prop 153 L (2016-
2017) side 33
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Definisjonshierarki
Nasjonale sikkerhetsinteresser

Grunnleggende nasjonale 
funksjoner

Skjermingsverdig 
informasjon 

Skjermingsverdige 
informasjonssystemer 

Skjermingsverdige 
objekter og infrastruktur 

Personellsikkerhet

Understøtte

Sikkerhetsloven

Beskytte

Skade

TilgangTilgang

Skade

Behandle

Avgjørende betydning

Sikkerhetsgradert anskaffelse

Behandle/
Tilvirke Tilgang

Trygge



Grunnleggende nasjonale funksjoner 
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DSB har, basert på disse kriteriene, sortert relevante samfunnsfunksjoner i fire behovskategorier:

• Nasjonal styringsevne og suverenitet

• (1) nasjonal styring, (2) forsvar

• Befolkningens sikkerhet

• (3) lov og orden, (4) helse og omsorg, (5) redningstjenester, (6) sikkerhet mot eksponering av 
farlige stoffer, (7) informasjonssikkerhet, (8) overvåkning av naturfarer

• Befolkningens velferd

• (9) matforsyning, (10) vann og avløp, (11) sosiale ytelser og tjenester, (12) finansielle tjenester, 
(13) energiforsyning, (14) elektronisk kommunikasjon, (15) transport, (16) satellittbaserte 
tjenester

• Kultur og natur

• (17) vern av kulturelle verdier, (18) vern mot forurensning



• Kongen i Statsråd

• Treffe vedtak etter §2-5: Vedtak for å hindre sikkerhetstruende virksomhet eller annen 

planlagt eller pågående aktivitet.

• Treffe vedtak etter §10-3: Vedtak som innebærer at eieroverdragelser nektes. 

• NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) – Sektorovergripende ansvar

• Sektormyndighet

13

Myndigheter
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Hvem loven gjelder for

Tidligere 
sikkerhetslov

Ny
sikkerhetslov

Stat, fylke og 
kommune

Leverandører i 
tilknytning til 
sikkerhetsgrader-
te anskaffelser

Virksomheter 
under forutsetning 
av vedtak

Forvaltningsor
gan

Leverandører i 
tilknytning til 
sikkerhetsgrader-
te anskaffelser

Virksomheter 
under forutsetning 
av vedtak
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Hvilke ikke-offentlige virksomheter som kan omfattes

Sikkerhetsloven

Behandler sikkerhetsgradert 
informasjon:
- Strengt hemmelig
- Hemmelig
- Konfidensielt
- Begrenset

Råder over
- Informasjon
- Informasjonssystemer
- Objekter
- Infrastruktur
som har avgjørende betydning 
for grunnleggende nasjonale 
funksjoner

Driver virksomhet som har 
avgjørende betydning for 
grunnleggende nasjonale 
funksjoner 
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Prosess for utpeking av virksomheter som skal omfattes av 
sikkerhetsloven

Departementet 
kartlegger

Virksomheten 
forhåndsvarsles

Sikkerhetsmyndighetens rolle
• Kan foreslå for et departement
• Bringe saken evt inn for Justisdepartementet eller Forsvarsdepartementet
• Treffe vedtak overfor virksomheter som ikke omfattes av noe departements ansvarsområde

Enkeltvedtak 
treffes

Evt klagesak



Fordeler:

• Får tilgang til trusselvurderinger og andre opplysninger (§2-3)

• Delta i fora for informasjons- og erfaringsutveksling

• Sikkerhetsmyndigheten får en rådgivningsfunksjon

Ulemper

- Myndighetskrav som må oppfylles

- Varslingsrutiner til myndigheten

- Tilsyn og inspeksjoner

- Eierskapskontroll
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Fordeler og ulemper med å bli underlagt sikkerhetsloven



• Stiller krav til

• Det generelle sikkerhetsarbeidet (kap 4)

• Informasjonssikkerhet (kap 5)

• Informasjonssystemsikkerhet (kap 6)

• Personellsikkerhet (kap 7)

• Sikkerhetsgraderte anskaffelse (kap 8)

• Eierskapskontroll (kap 9)
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Sikkerhetslovens inndeling



• Sikkerhetsarbeidet er et ledelsesansvar (§4-1)

• Regelmessige foreta vurdering av risiko (§4-2)

• Kartlegge hvilke virksomheter man er avhengig av for å fungere

• Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak (§4-3)

• Plikt til å gjennomføre øvelser (§4-4)

• Krav til dokumentasjon (§4-4) (NY)

• Varslingsplikt (§4-5)

• Varselet gis til både sikkerhetsmyndigheten og til andre myndigheter som utfører tilsyn

• Hvis virksomheten er blitt rammet av sikkerhetstruende virksomhet

• Ved mistanke 

• Ved alvorlige brudd på krav til sikkerhet

• Om planlagte eller pågående aktivitet som kan medføre risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser
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Generelle krav



• Paragraf 5.1: Informasjon er skjermingsverdig dersom det kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser at 

informasjonen blir kjent for uvedkommende, går tapt, blir endret eller blir utilgjengelig

• Skjermingsverdig informasjon skal ha et sikkerhetsnivå som gjør at informasjonen:

• Ikke blir kjent for uvedkommende

• Ikke går tapt eller blir endret

• Er tilgjengelig ved tjenstlig behov

• Virksomhetene som tilvirker skjermingsverdig informasjon skal klassifisere informasjonen i:

• Strengt hemmelig

• Hemmelig

• Konfidensielt

• Begrenset

• Vilkår for tilgang: Personer som har tjenstlig behov og er autorisert

20

Informasjonssikkerhet (§5)



• Sikkerhetsmyndighetens adgang til lokaler, bygninger og andre objekter

• Kryptosikkerhet:
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Informasjonssikkerhet (§5)

Leverandører av 
kryptotjenester

Kryptosikkerhet

Kryptosystemer skal 
godkjennes av 

Sikkerhetsmyndigheten 

Sikkerhetsmyndigheten 
skal godkjenne krypto-
algoritmer for eksport

Sikkerhets-
myndigheten

Godkjente 
leverandører



• Paragraf 6.1: Et informasjonssystem er skjermingsverdig dersom det behandler skjermingsverdig 

informasjon, eller dersom det i seg selv har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale 

funksjoner.

• Krav til forsvarlig sikkerhetsnivå slik at:

a) informasjonssystemene fungerer slik de skal

b) uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen som behandles i systemene

c) informasjonen som behandles i systemene, ikke endres eller går tapt

d) informasjonen som behandles i systemene, er tilgjengelig ved tjenstlig behov for tilgang 

22

Informasjonssystemsikkerhet (kap 6)



Informasjonssystemer forstås vidt:

• Både manuelle og digitale systemer

• Alt fra

• Saksbehandlingssystemer

• Kontorstøttesystemer

• Kommunikasjonssystemer 

• Til

• Kontrollsystemer 

• Styringssystemer
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Informasjonssystemsikkerhet (kap 6)

Behandling er alle former for behandling, 

blant annet

• Transport

• Lagring 

• Prosessering



• Skal godkjennes

• Ikke alltid før det tas i bruk

• Kan i visse tilfelle være virksomheten selv

• Godkjennes maksimalt for fem år, jfr §53 i Virksomhetsikkerhetsforskriften

• Særskilt varsling og informasjon

• Nå virksomheten har besluttet å utvikle et skjermingsverdig informasjonssystem

• Til nasjonal sikkerhetsmyndighet

• Informere om skjermingsverdige informasjonssystemer som virksomheten selv godkjenner

• Til nasjonal sikkerhetsmyndighet og til vedkommende departement
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Informasjonssystemsikkerhet (kap 6)



Krav til

- Kontinuerlig overvåking

- Informasjon til de det gjelder dersom det behandles personopplysninger som følge av 

overvåkingen

• Virksomhetene kan be sikkerhetsmyndigheten om

• å forsøke å trenge inn i virksomhetens skjermingsverdige informasjonssystemer

• å kontrollere om virksomhetens informasjonssystemer behandler sikkerhetsgradert 

informasjon utover det systemets sikkerhetsgodkjenning tillater
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Informasjonssystemsikkerhet (kap 6)



• Paragraf 7.1: Objekter og infrastruktur er skjermingsverdige dersom det kan skade grunnleggende 

nasjonale funksjoner om de får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller 

rettsstridig overtakelse

• Reglene gjelder for det som myndighetene utpeker som skjermingsverdig og virksomheten som råder 

over dette skal varsles.

• Vedtaket kan påklages

• Aktuelle sikkerhetstiltak som skal vurderes:

a) fysiske, elektroniske, menneskelige eller organisatoriske barrierer,

b) systemer som skal oppdage og varsle om aktivitet eller hendelser,

c) systemer og rutiner for avklaring vedrørende aktiviteter og hendelser og bakgrunnen for dem,

d) oppfølging av uønskede aktiviteter og uønskede hendelser eller

e) en kombinasjon av tiltakene nevnt i bokstav a til d
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Objekter og infrastruktur (kap 7)



• Paragraf 8-1: Personer som skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, skal autoriseres i 

samsvar med § 8-9. Det samme gjelder personer som skal ha adgang til skjermingsverdige 

objekter og infrastruktur som det er fattet vedtak om etter § 8-3 

• Bestemmelsene er man stort sett kjent med

• For virksomheter som det er besluttet at skal omfattes av loven, vil dette også gjelde 

informasjon som virksomheten selv har gradert.

• Et departement kan fatte vedtak om adgangsklarering til skjermingsverdige objekter eller 

infrastruktur. Vedtaket kan påklages.
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Personellsikkerhet (kap 8)



• Hvem kan gjennomføre tilsyn – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet – Myndigheter med sektoransvar

• Hvem kan det gjennomføres tilsyn hos – Alle som omfattes av loven

• Regler for tilsynet

• Ikke forstyrre tilsynsobjektets daglige drift mer enn nødvendig (§3-3)

• Opplysningen kan bare brukes i forbindelse med tilsynet og i det forebyggende sikkerhetsarbeidet

• Tilsynsmyndigheten kan kreve tilgang til virksomhetens informasjon, informasjonssystemer, 
objekter og infrastruktur, men alt innenfor lovens formål

• Virksomheten skal stille med relevant personell hvis nødvendig

• Det skal varsles skriftlig. Men unntak dersom sikkerhetshensyn gjør det nødvendig

• Behandlingen av personopplysninger

• Som hovedregel skje i virksomhetens systemer

• Kreve kopi utlevert hvis nødvendig for å dokumentere lovbrudd
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Tilsyn



• Pålegg om å oppfylle lovens formål

• Man må angi hvilke formål som ikke er oppfylt

• Virksomheten kan så velge tiltak som gjør at formålet blir oppfylt

• Pålegg om konkrete tiltak

• Tiltakene må være nødvendig for å ivareta lovens formål

• Kostnadene for virksomheten må stå i rimelig forhold til hva som oppnås

• Pålegg kan påklages etter forvaltningslovens regler.
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Pålegg (§3-6)
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Sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forvaltningen

Ny sikkerhetslovTidligere sikkerhetslov

Leverandører

Forvaltningen Andre som 
omfattes av 
loven

Formål: Kontroll med leverandører til virksomheter som omfattes av loven



• Anskaffelser hvor leverandøren kan få 

• Tilgang eller tilvirker sikkerhetsgradert informasjon

• Tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur (ny)

• Virksomhetens plikter:

• Skal vurdere risikoen 

• Det må inngås en sikkerhetsavtale med leverandøren

• Det må vurderes om leverandørens skal klareres
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Sikkerhetsgraderte anskaffelser



• Hvem omfattes

• Meldeplikt

• Når skal det gis melding

• Meldingens innhold

• Saksbehandlingen

• Ikke gjennomføringsforbud før vedtak

32

Eierskapskontroll



• Kan pålegges av tilsynsmyndigheten

• Tvangsmulkt

• Overtredelsesgebyr

• Straff
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Sanksjoner



• Høring fra desember 2018, ukjent når endelig lovforslag blir fremmet

• Gjelder for tilbydere av samfunnsviktige tjenester innenfor

• Energi

• Transport

• Helse

• Vannforsyning

• Bank

• Finansmarkedsinfrastruktur og digital infrastruktur

• Gjelder for tilbydere av digitale tjenester (mindre forpliktelser)

• Unntak for visse selskaper og sektorer, blant annet hvor EU-regelverk stiller tilsvarende eller mer 
omfattende krav
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Utkast til ny lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer



• Implementerer NIS-direktivet fra EU

• Krav til

• Risikovurderinger og tiltak for å redusere risiko

• Tilbyder av samfunnsviktige tjenester skal varsle utpekt organ ved alvorlige hendelser

• Tilsyn, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

• Detaljer her kommer i forskrift som enda ikke er publisert

• Ikke «fisketur» for tilbydere av digitale tjenester som ikke er samfunnsviktige
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Utkast til ny lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer 
(2)



Advokat Jostein Ramse
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

C. J. Hambros Plass 2D

Oslo

Tlf: 41442364

E-post: jr@foyentorkildsen.no
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