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Gjennomføring og grunnlag for rapporten

▪ Aker BP

▪ Concoco Philips

▪ Equinor

▪ Faroe Petrleum

▪ Gassco

▪ Lundin

▪ Maersk Drilling

▪ Neptune Energy

▪ Norske Shell

▪ Oceaneering

▪ Repsol

▪ Spirit Energy
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Workshop Dybdeintervjuer Litteraturstudier

5. mars 2019

36 deltakere

Ptil, NSM, PST

15 selskap fra O&G sektoren

Intervjuer med 6 selskap

Perioden mars – april

O&G sektoren

Utenfor O&G sektoren

Ca. 75 dokumenter

Norske og utenlandske

Lover, forskrifter, standarder, 
veiledninger, rapporter, studier

▪ Total E&P Norge

▪ Vår Energi

▪ Wintershall

▪ Aker ASA

▪ Statkraft

▪ NSM, PST, Ptil
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Litteraturstudier (referanse kap. 8)
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▪ Dokumenttyper:

– Lover, forskrifter, standarder og Veiledninger

– Rapporter, Mastergradsdokumenter, presentasjoner m.m.

▪ Kilder:

– Ptil, NSM, PSR, Ptil, Politiet

– Datatilsynet, Arbeidstilsynet

– NTNU, UiS, diverse andre universiteter

– CPNI, IAEA, NATO, FBI, US Secret Service, Australian government

– KPMG, EY, DNV GL, Crowd Research Partners

– … mange flere

▪ Med link til de fleste dokumentene….

Litteraturstudier

Ca. 75 dokumenter

Norske og utenlandske

Lover, forskrifter, standarder, 
veiledninger, rapporter, studier
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CPNI studien – klar kobling: 
Hendelser og svakheter i forebyggende sikkerhet og ledelsesprosesser

▪ Mangelfull ledelse – har observert adferd, problemer, aktiviteter, men ikke reagert på

▪ Mangelfull bruk av revisjonsfunksjonen – kunne brukt IT eller finansiell revisjon til å oppdage irregulariteter

▪ Mangelfulle beskyttelsestiltak – selv enkle systemer for å forhindre og avdekke aktivitet var ikke implementert 

▪ Dårlig sikkerhetskultur – mangelfull etterlevelse, og ledere som ikke kjente til eller tok tak i

▪ Manglende funksjonsbasert risikovurdering av personer før ansettelse – knyttet til aktuell rolle / funksjon

▪ Dårlig bakgrunnssjekk – ikke avdekket uredelig fortid

▪ Svak kommunikasjon mellom enheter – ikke delt info om trusler, verdier og sårbarheter

▪ Mangelfull bevisstgjøring om personellsikkerhet hos øverste ledelse – manglende fokus og ressurser
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Forskjellige enheter – forskjellig fokus
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Hva er praksis i Norge?
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KRISINO 2019: Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2019 (NSR)
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Det handler om mennesker…..

▪ Svært viktige faktorer

– Arbeidsmiljø

– Trivsel

– Fornøyde medarbeidere

▪ Ledelsens rolle

– Ressurser

– Kommunisere

– Rollemodell

– God dialog
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Fra rapporten: 

Å skape et godt arbeidsmiljø, god trivsel og fornøyde 

medarbeidere er kanskje det viktigste en virksomhet kan gjøre 

for å forebygge at en person utvikler seg til å utgjøre en 

innsidetrussel. 

Ledelsens rolle er helt avgjørende – ledelsen må avsette 

tilstrekkelige ressurser, kommunisere viktigheten av sikring og 

være en god rollemodell. 

Ledere må legge til rette for en god dialog med sine 

medarbeidere – dette vil gjøre det lettere for en ansatt å ta opp 

forhold dersom vedkommende skulle ha blitt lurt eller presset 

inn i en vanskelig situasjon, eller har observert unormal adferd 

hos kollegaer.
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Vær forberedt om noe skulle skje – lag en plan…. (T37)

▪ Team som håndterer – hvem involveres i teamet (HR, juridisk, IT, sikring og kommunikasjon)

▪ Avklar med ledelsen – fristille ressurser til , gransking, oppfølging og løpende info

▪ Elektroniske søk – avklar muligheter (teknologisk og lovmessig)

▪ Lovkrav (muligheter og begrensinger) – vedr. elektroniske søk og reaksjoner overfor ansatt

▪ Kommunikasjon og reaksjon overfor vedkommende (hvis kjent) – hvordan og lovkrav

▪ Informasjon – hva, hvem, når – internt / eksternt (partnere, media, myndigheter, familie m.m.)

▪ Kontakt politiet f.eks. i tilfelle at det utført en kriminell handling

▪ Virksomhetskontinuitetsplan (Business Continuity Plan)
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Avslutning – hindre handling i etterkant (T38 – T45)

▪ Viktigste grunnlaget er lagt under selve ansettelsesforholdet!

▪ God og ryddig oppsigelsesprosess

▪ Tilgang til systemet

– Begrense under avslutningsfasen….

– Deaktivere ved slutt (senest samme dag)

▪ Retur / innlevering dokumenter og utstyr

▪ Sluttintervju

– Minne om krav vedr. senstiv informasjon

– Viktig – etterlate godt inntrykk

▪ Kontraktører ved midlertidig opphold i engasjement

– Deaktiver tilgang
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Lovverket: Begrensinger og muligheter – viktigste lover / forskrifter

▪ Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

– Forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften)

▪ Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

– Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

– Forskrift om kameraovervåking i virksomhet

▪ Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

▪ Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021

▪ Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

– Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet 

(virksomhetssikkerhetsforskriften)
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Petroleumsnæringen – hvor står denne i dag (1 av 2)

▪ Innser at CV-sjekk avdekker bare amatører, ikke profesjonelle aktører

▪ Vurderinger av personer

– Ekstra vurderinger av personer fra utvalgte land (basert bl.a. på PSTs vurderinger)

– Gradert vurdering av personer, avhengig av funksjon / ledernivå

▪ Daglig sikringsledelse er vanskeligst

– Gjør mye under ansettelse og ved avslutning, dog varierende mht. bakgrunnssjekker

– Vanskelig å avdekke en innsider, og varsle om mistenkelig adferd hos kollega

– Muligens mer reaktive enn proaktive – lettere å tak i rellee hendelser

▪ Bevissthet har endret seg – i positiv retning

– Mye i media, myndighetens fokus på temaet

– Bevisstgjøringskampanjer hos flere, men innser at mer kan gjøres
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Petroleumsnæringen – hvor står denne i dag (2 av 2)

▪ Klassifisering og håndtering av dokumentasjon 

– Ingen enhetlig begrepsbruk

– Generelt god disiplin på håndtering av sensitiv informasjon

▪ Barrierer / tiltak

– Best på tekniske tiltak, mindre god på organisatoriske og menneskelige tiltak

▪ Elektroniske målinger / logger gjennomføres

– Men ikke nødvendigvis benyttet til å avdekke i forkant

▪ Tilganger opprettholdes stort sett gjennom hele oppsigelsesfasen

▪ Sluttintervju

– Har prosses for det, men blir ikke nødvendigvis gjennomført
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Takk for oppmerksomheten

▪ Mine private sikringstiltak hjemme….

– Topsy (45 kg)

– Bob Marley (55 kg)

▪ Effektive barrierer som……:

– Avskrekker

– Detekterer

– Forsinker

– Stopper

☺
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