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What is this thing called Risk?

• A possible, usually negative, outcome, e.g., a 

danger

• Exposure to the chance of injury or loss; a 

hazard or dangerous chance

• The likelihood of a negative outcome

• The potential (conventionally negative) effect 

of an event, determined by combining the 

likelihood of the event occurring with the 

effect should it occur

• Effect of uncertainty on objectives
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• (Annualisert) forventet tap av hendelse

• Et potensial eller mulighet for uønskede hendelser og tap

• Opptreden av hendelser med påfølgende konsekvenser, og tilhørende 

usikkerhet (en vet ikke hvilke hendelser som vil skje og hva konsekvensene 

vil bli)

• Uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens 

sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen 

• Risiko refererer til usikkerhet om og alvorligheten av hendelser og 

konsekvenser (eller resultater) av en aktivitet med hensyn til noe mennesker 

verdsetter

• Et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 

uønsket hendelse

Risiko
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Et uttrykk for kombinasjonen av muligheten for og konsekvensen av en
uønsket hendelse eller tilstand
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Sikkerhet (sikring, security, trygghet, safety)

• Sikkerhet kan defineres som det å være uten uakseptabel risiko, eller som det motsatte av 

risiko

• Reell eller oppfattet tilstand som innebærer fravær av uønskede hendelser, frykt eller fare

• Security: freedom from danger, risk, etc.; safety

• Security is … the process for ensuring our safety

• På engelsk skilles det ofte mellom security og safety på denne måten:

• security for villede hendelser

• safety for ikke-villede hendelser

• Security is concerned with the risks originating from the environment and potentially

impacting the system, whereas safety deals with risks arising from the system and potentially

impacting the environment
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Sikkerhet (sikring, security, trygghet, safety)

• Safety is the condition of a “steady state” of an organization or place doing 

what it is supposed to do. “What it is supposed to do” is defined in terms of 

public codes and standards, associated architectural and engineering 

designs, corporate vision and mission statements, and operational plans and 

personnel policies. For any organization, place, or function, large or small, 

safety is a normative concept. It complies with situation-specific definitions of 

what is expected and acceptable.

• Security is the process or means, physical or human, of delaying, preventing, 

and otherwise protecting against external or internal, defects, dangers, loss, 

criminals, and other individuals or actions that threaten, hinder or destroy an 

organization’s “steady state,” and deprive it of its intended purpose for being.
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Dette går ikke
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KISS
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Svært høy

Høy

Moderat

Lav

Ubetydelig

• Enkel, kvantifisert skala

• Ingen rom for usikkerhet i presentasjon

• Man må kjenne nivået på en risiko før man kan 

finne egnede og kostnadsriktige tiltak

if you can’t measure it, you can’t manage it

W. Edwards Deming

“It is wrong to suppose that 
if you can’t measure it, you can’t manage it 

— a costly myth”



Så hva betyr de enkelte nivåene?
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Risikonivå Innebærer reaksjon

Svært høy
Svært høy risiko krever umiddelbar innsats. Slik risiko har vi kun når verdien, trusselen og sårbarheten er slik 
at man risikerer virksomhetskritiske tap. Eierdepartement skal varsles når DSS har risikoer på dette nivået.

Høy
Høy risiko krever umiddelbar oppmerksomhet og det må raskt etableres tiltak eller planer for tiltak som 
håndterer risikoen. Direktør DSS kan gi midlertidig eller permanent aksept for risikoer i denne sonen.

Moderat
Når risikoen er så lav at den ikke kvalifiserer til umiddelbar aksjon, men så høy at den krever oppmerksomhet, 
defineres den som Moderat. Tiltak skal vurderes, men må vurderes ut fra en kost/nytte-sammenheng. Denne 
risikoen bør reduseres, men risikoeier (avdelingsdirektør) kan gi unntak.

Lav
Lav risiko betyr at risiko normalt vil aksepteres, men bør overvåkes. Endringer i rammebetingelser eller 
situasjonsbilde kan påvirke risiko, og risikobildet bør derfor overvåkes. Man kan lage planer for tiltak som kan 
effektueres på kort varsel hvis risikonivå endres.

Ubetydelig Ingen tiltak er nødvendig for risiko som er vurdert som Ubetydelig. 

Risikonivåtabell



Modell for 

gjennomføring

• Årshjulet

• Planprosesser

• Økonomi

• Tjenestefokus
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Verdivurdering

Risikovurdering

Sammenstilling av 

rapporter verdi og 

risiko

Rapport verdi- og 

risikovurdering 

avdeling

Avdeling

SIBE

Direktør

Verdi- og 

risikovurdering 

DSS

Behandling og 

valg av strategi for 

håndtering

Planprosess 

avdeling

VP og budsjett 

avdeling

Planprosess DSS

Kontinuitetsplaner

Tiltak i avdelingen
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Verdivurdering skala = skadepotensiale

Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet
Lav Informasjon som basert på DSS’ bedømmelse, relevant 

lovverk eller reguleringer ikke har behov for beskyttelse. I 
utgangspunktet vil denne klassen informasjon gjøres 
tilgjengelig for anonyme brukere. (Åpen)

Feil eller mangler i informasjon vil ikke 
påvirke beslutningsprosesser eller skade 
DSS’ i særlig grad.

Det vil ikke volde merkbar skade eller 
betydelig merarbeid dersom denne 
informasjonen ikke er tilgjengelig i 
mer enn 14 dager

Moderat Informasjon som kan gi moderate skader for DSS hvis den 
kommer uautoriserte i hende. Typisk informasjon unntatt 
offentlighet, begrenset til organisasjonen, samt andre 
virksomheten har autorisert. Informasjon skal gis / 
underlegges kontrollert distribusjon. (Intern)

Informasjon som i noen grad påvirker 
beslutningsprosesser. Dersom feil 
oppstår, kan det gi moderat skade eller 
verditap og medføre svekket omdømme. 
Oppretting av feilen fører til merarbeid.

Skade og betydelig merarbeid 
oppstår først når informasjonen er 
utilgjengelig i 2 - 14 dager.

Høy Informasjon som kan føre til betydelig skade for DSS, 
departement, samarbeidspartnere, enkeltpersoner og 
samfunnet om den kommer uautoriserte i hende. 
Informasjon der innsyn må begrenses til autoriserte 
brukere med tjenstlig behov. Krav om en taushetserklæring 
ved utveksling av slik informasjon ut over intern 
distribusjon. (Sensitiv)

Informasjon som direkte påvirker 
beslutninger. Feil eller uautoriserte 
endringer kan føre til betydelig skade eller 
verditap for DSS, departement, tredjepart 
eller samfunnet.

Skade og betydelig merarbeid 
oppstår først når informasjonen er 
utilgjengelig i mer enn 4 - 48 timer.

Svært høy Ugradert informasjon som kan skade nasjonale 
sikkerhetsinteresser hvis den blir kjent for uvedkommende.

Informasjon gradert etter sikkerhetsloven eller 
beskyttelsesinstruksen. 

Feil eller uautoriserte endringer i 
informasjon vil kunne føre til fatale 
konsekvenser eller skade nasjonale 
sikkerhetsinteresser.

Skade og betydelig merarbeid 
oppstår etter 0 - 4 timer om 
informasjon er utilgjengelig. Tap og 
utilgjengelighet kan skade nasjonale 
sikkerhetsinteresser eller 
grunnleggende nasjonale funksjoner.
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Konfidensialitet Integritet (kvalitet) Tilgjengelighet

Lav Tjenesten behandler kun informasjon som etter 
DSS’ og departementenes bedømmelse, relevant 
lovverk eller reguleringer ikke har krav på 
skjerming mot innsyn. (Åpen informasjon)

Feil eller mangler i tjenesteleveranse vil 
ikke skade DSS’ eller departementene i 
særlig grad.

Det vil ikke volde merkbar 
skade eller merarbeid 
dersom tjenesten ikke er 
tilgjengelig i 14 dager 

Moderat Tjenesten behandler informasjon som kan gi 
moderate skader for DSS, departementene eller 
enkeltpersoner hvis den kommer uautoriserte i 
hende. (Intern informasjon)

Dersom feil eller unøyaktigheter i 
tjenesteleveranse oppstår, kan det gi 
moderat skade eller verditap og 
medføre svekket omdømme. 
Oppretting av feilen fører til merarbeid.

Skade og merarbeid oppstår 
når tjenesten uteblir i 2-14 
dager

Høy Tjenesten behandler informasjon som kan føre til 
betydelig skade for DSS, departement, 
samarbeidspartnere, enkeltpersoner og 
samfunnet om den kommer uautoriserte i hende. 
(Sensitiv informasjon)

Feilleveranser eller uautoriserte 
endringer kan føre til betydelig skade 
eller verditap for DSS, departement, 
tredjepart eller samfunnet.

Skade og betydelig 
merarbeid kan oppstå 
allerede i perioden 4-48 
timer

Svært høy Tjenesten behandler informasjon som kan gjøre 
katastrofal skade for DSS, departement, 
samarbeidspartnere, enkeltpersoner eller 
samfunnet om den kommer uautoriserte i hende. 
Alle tjenester som behandler informasjon gradert 
etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen.

Feil i tjenesteleveranse vil kunne føre til 
fatale konsekvenser.

Skade og betydelig 
merarbeid oppstår etter 0-4 
timer. 
Helt eller delvis bortfall av 
tjenesten vil få konsekvenser 
for regjeringens evne til å 
ivareta nasjonale 
sikkerhetsinteresser 
(grunnleggende nasjonal 
funksjon).



Mal for verdivurderinger

• (hvis vi har tid)
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Verdivurderingsskjema blank 2020.xlsx


Skala konsekvens og sannsynlighet risiko på DSS-nivå
Niv

å

Konsekvens Materiell verdi Liv/Helse Levering av tjeneste eller prosjekt, gjennomføring av 

virksomhetsplan

Tillit/omdømme og politiske 

konsekvenser

Personvernkonsekvenser for den registrerte

1 Ubetydelig < 10.000 kr. Ingen konsekvenser Mindre forstyrrelser.

Begrenset virkning, kan innhentes.

Lar seg enkelt erstatte eller reparere.

Ingen konsekvens Ingen 

2 Mindre skade 10.000 - 100.000 Poliklinisk behandling,  

kortvarig sykemelding e.l.

Kvalitetsforringelse.

Planer for deler av prosjektet eller plan påvirkes, men totalrammen 

kan holdes.

Lar seg erstatte eller reparere med noe innsats.

Kan skape mistillit til DSS.

Begrenset negativ omtale i media.

Begrenset konsekvens. (For eksempel at ikke-sensitiv 

informasjon om en eller flere enkeltpersoner blir 

tilgjengelig for flere DSS-ansatte som i utgangspunktet 

ikke har tjenstlig behov.)

3 Betydelig skade 100.000 - 1.000.000 Sykehus-innleggelse, langvarig 

sykemelding e.l.

Leveranse ikke iht. tjenesteavtaler eller tildelingsbrev. 

Hele prosjekt- eller virksomhetsplan påvirkes, men totalrammen kan 

holdes. Ressurs- og tidkrevende å erstatte eller reparere.

Mistillit til DSS' tjenester. Negativ 

omtale i media med kritikk av politisk 

ledelse.

Moderat konsekvens. (For eksempel ikke-sensitiv 

intern informasjon om en eller flere personer blir 

offentlig tilgjengelig.)

4 Alvorlig skade 1 mill -

10 mill.

Kan resultere i død og alvorlig 

skade

Kraftig reduksjon i tjenesteleveranse over lang tid.

Planer vil ikke kunne holdes. Svært tid- og ressurskrevende å erstatte 

eller reparere

Sterk mistillit til DSS' tjenester. 

Langvarig kritikk i media rettet mot 

statsråd.

Stor konsekvens. (For eksempel sensitiv informasjon 

om enkeltperson blir offentlig tilgjengelig. Sensitiv 

informasjon om en eller flere personer blir tilgjengelig 

for flere DSS-ansatte uten tjenstlig behov for 

informasjonen.)

5 Katastrofal 

konsekvens

Meget alvorlige skader

> 10 mill.

Kan resultere i flere døde Kan ikke levere tjenesten. 

Prosjekt, plan eller oppgave i tildelingsbrev kan ikke gjennomføres.

Umulig å reparere skade. Uerstattelig verdi.

Ingen tillit – kundene ønsker ikke 

DSS' tjenesteleveranse.

Statsråd må gå grunnet DSS

Sensitiv informasjon om et større antall personer blir 

offentlig tilgjengelig.
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Nivå Sannsynlighet, generelt Sannsynlighet, frekvens

1 Svært lite sannsynlig Mindre enn 1 gang pr. 10 år

2 Lite sannsynlig Mer enn 1 gang pr. 10 år

3 Sannsynlig Mer enn 1 gang pr. år

4 Meget sannsynlig Mer enn 1 gang pr. måned

5 Høyst sannsynlig Mer enn 1 gang pr uke



Trusselkataloger
Trusselaktører Motivasjon/intensjon Målvalg/hendelse/metode

Tidligere ansatte Hevn m.m. Sletting av informasjon

Nåværende ansatte 

(innsidere)

Nysgjerrighet, økonomisk gevinst Forsøk på innsyn i IT-systemer med 

sensitiv informasjon

Vinningskriminelle Økonomisk gevinst Innbrudd

Tyveri av omsettelige varer 

Kriminalitet (mindre alvorlig) Hærverk Objekter som symboliserer stat, regjering 

og nasjon, symbolobjekter

Datakriminelle Hærverk Brudd på integritet og/eller tilgjengelighet 

på websider og eksponerte deler av IT-

infrastruktur

Datakriminelle II Økonomisk gevinst Innsyn i informasjon gjennom klienter i 

nettet, lagringssystemer

Statlig etterretning I Informasjon Innsyn i informasjon gjennom klienter i 

nettet, lagringssystemer

Statlig etterretning II Sabotasje Koordinert angrep på nasjonal IKT-

infrastruktur

Statlige spesialstyrker Destabilisering av samfunnet Strategisk overfall. Rettstridig overtakelse 

eller destruksjon av kritisk infrastruktur, 

følgeskader på liv og helse. 

Industrietterretning Informasjon Innsyn i informasjon gjennom klienter i 

nettet, lagringssystemer

Terrorister Frykt i befolkning, omtale i media Ødeleggelse av symbolbygg, anslag mot 

menneskeansamlinger

Mentalt ustabile personer Hevn, frustrasjon, desperasjon, 

markering

Trusler, uønsket oppmerksomhet, 

plagsom og oppsøkende virksomhet m.m. 

rettet mot resepsjoner, 

myndighetspersoner, depansatte eller 

DSS personell.

Demonstrasjoner og 

markeringer ut av kontroll

Markeringsbehov Ordensforstyrrelser, vold og hærverk. 28.08.2019

Trussel Objekt Effekt

Utstyrssvikt IT-utstyr Bortfall av funksjon 

Menneskelig feil IT-utstyr Feil bruk skader integritet i 

informasjon

Leverandør av basis 

infrastruktur

Vann, strøm, datanett Total svikt i leveranse av kritiske 

tjenester

Andre leverandører Tjenester der underleverandører 

har viktig rolle for daglig drift

Omprioritering av tilbud, 

omdømmesvikt

Trussel Relatert risikoobjekt Effekt

Større sykdomsutbrudd 

(epidemi/pandemi)

Alle tjenester med behov for 

stedlig personell

Omprioritering av tjenestetilbud

Matbåren smitte Alle tjenester med behov for 

stedlig personell

Omprioritering av tjenestetilbud, 

nedstengning av kantinetjeneste

Solstorm IKT-systemer Totalhavari i IKT-systemer. Behov for 

utskifting av sentrale og desentrale 

komponenter

Ytre miljøskade (lokal 

forurensing eller 

avsperring av arbeidssted)

Alle tjenester med behov for 

stedlig personell

Omprioritering av tjenestetilbud

Lynnedslag Elektronikk Elektroniske tjenester utilgjengelige i 

lengre tid

Flom Verdier lagret under bakkenivå Ødeleggelse av utstyr i eksponerte 

områder

Brann Bygninger, kontorer, teknisk 

utstyr

Forsinkelser, manglende leveranser, 

omprioritering

Skred (lokasjoner utenfor 

Oslo sentrum)

Bygninger, kontorer, teknisk 

utstyr

Ødeleggelse av materiell, forsinkelser i 

leveranse, skader på personell

Jordskjelv Interiør og inventar Fare for personskade

Ekstremvær Omprioritering av tjenestetilbud Persontrafikk stanses. 

Strømrasjonering kan bli aktuelt.

Vulkanutbrudd som 

rammer flytrafikk

Alle tjenester med behov for 

stedlig personell

All flytrafikk lammes. DSS-ansatte i 

utlandet kommer ikke på jobb.



Mal for risikovurderinger
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(hvis vi har tid)

Eller trefaktor? Klassisk sannsynlighet/konsekvens?
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Risikovurderingsskjema DSS 2020.xlsx


Trenger mer kompetanse i bruk av trefaktor

28.08.2019

Verdi

TrusselSårbarhet

Motivasjon/intensjon

Kapasitet

Eksponering

Verdi

Trussel

Sårbarhet

Mulig scenario



Videre behandling av risiko i avdeling og på DSS-nivå
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Håndtering av risiko

Akseptere

Permanent

Tidsbegrenset

Redusere

Forebyggende 
tiltak

Konsekvens-
reduserende

Unngå

Permanent

Tidsbegrenset

(Overføre)

Helt

Delvis



Tiltaksforslag bør tas sammen med risikovurdering
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Risikostyring en del av DSS' helhetlige styringssystem

28.08.2019

Generelt lov- og regelverk, Stortingets vedtak, etc

KMD: ”Tildelingsbrev” og ”Økonomiinstruks for DSS” (evt. direkte instrukser).

DSS: Krise- og beredskap

Planverk

• Nivå 1 – DSS krise og 

beredskapsplan

• Underliggende 

prosedyrer, rutiner etc.

• Nivå 2: Avdelingenes 

krise og 

beredskapsplaner

• Underliggende 

prosedyrer, rutiner etc.

DSS styrende dokumenter

Policy-/styringsdokumenter - fast:

(Angir permanente krav til driften;

”hvordan ting skal gjøres”.)

Kat. 1

Policy

Kat. 2

Retnings-

linjer

Kat.3

Rutiner

Prosedyrer

Instrukser

Kat. 4

Logger

Rapporter

Nivå 1

DSS

Nivå 2

Avd. (X) (X)

DSS planverk

Planverk - rullerende:

Årlig angivelse av strategier, mål 

og ressurser; ”hva som skal 

gjøres”.

• Virksomhetsplan (nivå 1) inkl. 

avdelingsvise prioriteringer.

• DSS fagstrategier (nivå 1).



Risikostyring en del av DSS' helhetlige styringssystem
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Kategori 1
Policy
(HVORFOR)

Kategori 2
Retningslinjer
(HVA)

Kategori 3
Rutiner / Prosedyrer
(HVORDAN)

Kategori 4
Logger/rapporter/utfylte maler

Nivå 1
DSS

• Policy for 
sikkerhet

• +

• Retningslinjer for risikostyring i 
DSS

• Retningslinjer for innsyn i og 
utlevering av informasjon

• Retningslinjer for behandling av 
personopplysninger i DSS

• Retningslinje for beredskaps- og 
kontinuitetsplanlegging

• ++

• Rutine for verdivurdering

• Rutine for risikovurdering

• Rutine og maler for beredskaps- og 
kontinuitetsplanlegging

• Rutine for varsling av kritikkverdige 
forhold

• +++

• Rapport Sammenstilling verdi- og 
risikovurdering i DSS

• Diverse Internrevisjonsrapporter 
Sikkerhet

• ++++

Nivå 2
Avdeling

• INGEN • Retningslinje for 
tilgangshåndtering i Agresso

• ++

• Rutine for Statsbudsjettet

• Driftsrutine fakturascanning

• +++

• Verdivurdering SIBE

• Verdivurdering IKT

• Risikovurdering SIBE

• Risikovurdering IKT

• ++++

SI-DSS-K1 Policy for sikkerhet.docx
SI-DSS-DSS-K2 Retningslinjer for risikostyring.docx
DSS-DSS-K3 Rutine for verdivurdering.docx
DSS-DSS-K3 Rutine for risikovurdering.docx


Risikorapport kun en av flere rapporter til ledelsen 

om sikkerhet

• Sikkerhetstilstanden (gradert)

• Leders evaluering / Ledelsens gjennomgang (gradert)

• Rapport verdi- og risikovurdering (gradert)

• Interne sikkerhetsrevisjoner

• Øvelsesevalueringer
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Hva kan gå galt her da?

• Fungerer meget bra på bakkeplan

• Direktørnivået kan se seg blinde på tilgjengelighet

• Konsulentdrevet "innovasjon"

• Forsterker eksisterende silotenkning

• 紙老虎
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Takk for oppmerksomheten


