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• Tilsyn & kunnskapsinnhenting
- Mangel på risikoerkjennelse eller bevissthet?

- Mangel på systematisk tilnærming

- Dialog med PST, NSM, CPNI, ASIS, ISO, internasjonale 
selskaper/eksperter, litteraturstudie, seminarer

• Næringen
- «Dette er viktig, men vanskelig å håndtere»

- «Tillit er viktig og vi må stole på våre kollegaer»

• Sikkerhetsmyndighetene
- «utro tjenere er en alvorlig trussel»

- «PST, NSM, Økokrim og Kripos har gjennom flere år og i ulike 
trusselvurderinger og rapporter, pekt på innsidetrusler som en 
utfordring for både offentlige og private virksomheter»

«Arbeidet med å rekruttere og føre hemmelige 
kilder i norske virksomheter er en prioritert 
oppgave for flere lands etterretningstjenester»

Bakgrunn for prosjektet
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Prosjekt – i nært samarbeid med sektoren

• Utfordringer mht. Innsiderisiko

• Håndtering av innsiderisiko – praksis og god praksis

• Hvilken erfaring gjøres nasjonalt og internasjonalt

Workshop Dybdeintervjuer Rapport
5 mars

37 deltakere
Ptil, NSM, PST

15 O&G selskap

7 selskap
Både O&G, og  

ikke-O&G

Åpen
Anonymisert

Fasilitering
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Hva har vi sett i tilsyn

• Fokus på bakgrunnssjekk (ikke på ansettelsesfasen)

• Alle kjenner alle

- Tillitt er en viktig verdi og man opplever at sikring utfordrer denne verdien

• Innsider er identifisert som trussel og sårbarhet i SRA.

- Dette har vært en modningssak 

• Fokus på grunnleggende fysiske sikringstiltak (f.eks. som 
adgangskontroll)

• «Man gjør mye uten å vite hva man gjør»

- Man har mange tiltak uten at dette er systematisert opp mot innsiderisiko. 
Utnytter dermed ikke potensialet av tiltak som allerede finnes. 
(Barrierestyring)

- Medarbeidersamtale, rapportering, ulike tiltak på IT, 
medarbeiderundersøkelser, revisjon, juridisk, fysisk sikring osv.

https://docplayer.me/17206515-Bakgrunnssjekk-en-brukerveiledning.html

https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.jas-solution.com/document/ObserveIT/ObserveIT_Forrester_Report_Best_Practices_Mitigating_Insider_Threats.pdf

«Næring sikringsarbeid bygger på 
systematisk arbeid og erfaring med 

sikkerhet og risikostyring bygget opp 
over lang tid.»

https://docplayer.me/17206515-Bakgrunnssjekk-en-brukerveiledning.html
https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.asisonline.org/publications/sg-asis-preemployment-background-screening-guideline-2009-ed/
https://www.jas-solution.com/document/ObserveIT/ObserveIT_Forrester_Report_Best_Practices_Mitigating_Insider_Threats.pdf
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Begreper – «Sikkerhet vs. Sikring»

Sikrings

Risiko

Trussel

SårbarhetVerdi Eksponerer 

T

SV

Karakteristika «Sikring»

• Bevisst handling

• Ondsinnet handling

• Planlagt handling

Karakteristika «Safety»

• Uønsket handling eller tilstand

• Ubevisst, ikke ondsinnet

• Ikke planlagt

«RISIKO ER KONSEKVENSENE
AV VIRKSOMHETEN, MED 

TILHØRENDE USIKKERHET» 
Risikobegrepet i petroleumsvirksomheten. Ptil

“the perceived or actual ability
to prepare for, adapt to, withstand, and 

recover from dangers and crises caused by
people’s deliberate, intentional, and 

malicious acts such as terrorism, sabotage,
organized crime, or hacking.» (Jore, 2017)
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Ekstern

Trussel

Hva skal man beskytte mot? Hvordan beskytte? Hva skal beskyttes?

Insider

Tiltak / Barriere Verdi

B
ar

ri
er

e

Sikring – de tre viktige spørsmålene
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https://itsecuritycentral.teramind.co/2017/09/04/4-different-types-of-insider-attacks-infographic/

Innsider

«en nåværende eller tidligere 
ansatt, konsulent eller kontraktør 
som har eller har hatt autorisert 

tilgang til virksomhetens 
systemer, prosedyrer, objekter og 
informasjon, og som misbruker 
denne kunnskapen og tilgangen 

for å utføre handlinger som 
påfører virksomheten skade eller 

tap»
«Sikkerhet ved ansettelsesforhold, PST, NSM» 

https://itsecuritycentral.teramind.co/2017/09/04/4-different-types-of-insider-attacks-infographic/
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Innsideren – Hvem og hvorfor

8

▪ Ideologi / Overbevisning

▪ Utsatt for trusler

▪ Tilbudt penger

▪ Sinne, hevn

▪ Psykisk ubalanse

▪ Skjønte ikke

▪ … og mye mer…

▪ Sensitiv informasjon
– Egen vinning

– Skade selskap

Stjele / fjerne

Kompromittere

Skade / ødelegge

Infiltratør

Rekruttert

Eget initiativ

Uforvarende

▪ Personer
– Skade

– Skremme

▪ Produksjon
– Teknisk utstyr

– IT system / nettverk

▪ Verdier
– Verktøy, reservedeler

– Penger

HvorforHvem (utøver) Hva oppnå Angrepsmål

MotivasjonIntensjon VerdiInnsideren

Bestilleren

▪ Fremmed stat

▪ Konkurrent

▪ Leverandør

▪ NGO

▪ Media

Hva må til 

Kapasitet

Kunnskap

Tilganger

Ressurser
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Systematikk -
Styringsforskriften §5

«Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan 
• identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner,
• redusere muligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner oppstår og utvikler 

seg,
• begrense mulige skader og ulemper.

Der det er nødvendig med flere barrierer, skal det være tilstrekkelig uavhengighet 
mellom barrierene. 

Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal 
ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle 
eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte 
barrieren skal være effektiv.

Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon 
eller er svekket.

Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for 
manglende eller svekkede barrierer» “Barrierestyring handler om at en systematisk 

sikrer at de nødvendige barrierer er identifisert 
og tilstede for å beskytte i feil, fare- og 

ulykkessituasjoner”
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Forebygge
K
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Vellykket 

handling

Avskrekke Detektere Forsinke Hindre Respondere Gjenoppta

Redusere

Barriere funksjon – «Hva man vil oppnå»

Barriere type – «Hvordan oppnå effekt»

Samspill

Organisatoriske

tiltak

Teknologiske

tiltak

Menneskelige

faktorer

Tiltak / Barrierer
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Enkelt analyseverktøy – et eksempel
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Ansettelse – et livsløp

Før ansettelse Under ansettelsesforholdet Avslutning

• Stillingsutlysning
• Bakgrunnssjekk
• Intervju (& tester)

• Daglig sikkerhetsledelse
• Forebygge, oppdage og håndtere

• Ansvar og forpliktelse
• Tilganger og utstyr

Før kontrakt Under kontraktsforholdet Avslutning

Egne ansatte
Konsulenter
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Utvalgte observasjoner så langt

• Største trussel (risiko?) – sensitiv informasjon og korrupsjon
- anbudsdokumenter, kontrakter, finansielle data, geodata o.l.

- fysiske trusler, terror, sabotasje nevnes i liten grad – [hvorfor er det slik?]

• Samarbeid flere enheter – forskjellig fokus
- Linje, HR, juridisk, IT, security (ansattrepresentanter) mm

• Sikring inngår som del av styringsystemet

• Ansettelsesforhold 
- Veilederen fra NSR, NSM, PST godt kjent og brukt
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Linjens hovedfokus:

Finne beste kandidat 

(«finne gull blant gråstein»)

Sikring hovedfokus:

Plukke ut den man IKKE vil ha 

(«finne det råtne eplet i kurven»)

Selskapet

Utfordring med forskjellig fokus….?

??

Sikker og effektiv drift

Skape verdier

[og dermed bidra til sikker og effektiv drift]
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Utvalgte observasjoner så langt

• Referansesjekk gjøres, men ikke alltid
- Falske CV-er kan være vanskelige å oppdage

- Kan avdekke amatøren, men neppe de profesjonelle
- [Hva er ytelseskravet, og i hvilken grad reduserer dette risiko]

• Strengere sjekk for personell med tilgang til kritiske systemer
- Bruk av eksterne profesjonelle byråer for bakgrunnssjekk

- Sikkerhetssamtale for utvalgte

• Bevisstgjøringskampanjer – ansatte og innleide behandles likt
- Video, e-læring, fiktive phising mail, samtaler en-til-en

- Ansatte og innleide behandles likt – viktig for å skape felles kultur

- Tett dialog («kjenner hverandre») gjør det lettere å observere og si i fra

• Vanskeligst å fange opp forhold «Under ansettelsesforholdet» 
- Lettest å forholde seg til «Før» og «Avslutning»

- Endret adferd og tvilsom adferd / handling vanskelig
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Utvalgte observasjoner så langt
• Risikovurdering

- NS 5832 er i hovedsak lagt til grunn 

- [Ptils erfaring er at denne i kombinasjon med andre standarder brukes – hva 
betyr dette?]

- Åpne trusselvurderinger brukes – dekker dette egentlig behovet?

- Noen selskaper har egne analytikere

• Best på tekniske tiltak
- Utfordring knyttet organisatoriske/operasjonelle tiltak

• Det gjøres målinger
- Phishing eposter, rapportering av hendelser, arbeidsmiljøundersøkelser, 

medarbeidersamtale, adgangskontroll, IT deteksjonssystemer

- [Hvordan brukes disse målingene som indikatorer på risikonivå? Er dette 
viktige tiltak for å redusererisiko – i hvilken grad brukes målinger opp mot 
risiko - hva når det er svekkelser?]

• Tillitt –
- Tillitt – åpenhet – følelse av å bli overvåket – juridiske forhold
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Næringens anbefalinger  - God Praksis

• Daglig sikkerhetsledelse
- Styringssystem for sikring del av det integrert styringssystemet

- Ledelsens forpliktelse (gå foran, synliggjøre, sette av ressurser osv.) – helt 
avgjørende

• Sikringsrisikoanalyse må inkludere innsidetrusselen
- Infiltratør, den rekrutterte, egen vinning, uforvarende (?)

- Hvilke stillinger/funksjoner har tilgang, og som kan gjøre «ugagn»

• Ekstra bakgrunnssjekker av funksjoner 
- Engasjer profesjonelle byråer

- Husk likevel: Kan avdekke amatøren, men neppe de profesjonelle

• Stillingsannonse
- Tydeliggjør at bakgrunnssjekk vil bli gjort

https://www.ptil.no/contentassets/8d93
722526cb4c57a5068e680be90a7b/integr
ert-og-helhetlig-risikostyring-i-
petroleumsindustrien.pdf
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Næringens anbefalinger - God Praksis

• Høy bevisstgjøring og kompetanse er nøkkelen
- Lettere å observere forhold rundt seg, og å ta opp observerte forhold

- Varsling er ikke angiveri, men kan være å hjelpe en person ut av vanskelig situasjon 
(f.eks. truet/presset inn i en situasjon, eller unngå å bli en del av kriminalstatistikken)

• Kultur skapes langsomt
- Bevisstgjøring gjennom kampanjer, løpende dialog med ansatte

- Behandle innleide som ansatte

• Sikre gode systemer med å «vaske» tilganger 
- til både fysiske områder og digitale områder

- Folk slutter eller flytter på seg

• Innleide skal bare ha tilgang i den perioden de faktisk er i huset
- Deaktiver tilganger når det er pause i den innleides engasjement

https://securitycultureframework.net
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Muligheter og begrensninger

• Standarder og veiledere
- NSM, PST, NSR, Norsk Standard, CPNI, ASIS, ISO, BSI osv.

• Lovverket setter noen krav / begrensinger –
kjenn bl.a. disse
- Personvernopplysningsloven (GDPR)

- Arbeidsmiljøloven – kap 9 Kontrolltiltak i virksomheten

- Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-post og annet 
elektronisk materiale

- Hovedavtalen mellom LO og NHO (2018-2012) 

- Lov om likestilling og diskriminering
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CPNI –
god praksis

• Vektlegger betydning av «welfare» og ledelse

• Fra fokus på vitnemålskontroll til «ongoing personell security»

• Governance & leadership er en forutsetning for å lykkes

• Du må vite hva du skal beskytte

• Risikobasert – (rolle basert SRA)
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CPNI INSIDER DATA COLLECTION STUDY 
Hovedfunn

• There is a clear link between an insider act taking 
place and exploitable weaknesses in an employer’s 
protective security and management processes. The 
organizational-level factors identified relate to:
- Poor management practices

- Poor use of auditing functions

- Lack of protective security controls

- Poor security culture

- Lack of adequate, role-based, personnel security risk assessment

- Poor pre-employment screening

- Poor communication between business areas

- Lack of awareness of people risk at a senior level

- Inadequate corporate governance

https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/63/29/insider-data-
collection-study-report-of-main-findings.pdf

Key implications

• Have a strong, on-going personnel security regime.

• Whilst pre-employment screening is essential it will not, however 
comprehensive, identify all individuals who present a potential 
security risk.

• Recognise that the insider threat can originate from anyone 
with legitimate access to your organization

• Good management practices encourage a loyal and committed 
workforce where the environmental factors for employees 
developing feelings of disgruntlement are minimised and 
employees understand that counter-productive workplace 
behaviour will be quickly recognised and effectively addressed

https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/63/29/insider-data-collection-study-report-of-main-findings.pdf
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God praksis (US) –

forskningsbasert

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2019_005_001_540647.pdf
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God Praksis – forskningsbasert

https://www.asis.no/

“Research findings also highlighted flaws in traditional 
defenses, including background investigations that identify 
neither the prepared infiltrator nor the future disgruntled 

careerist. Findings even suggested random audits are seldom 
truly random and pose only a surmountable hurdle to a worthy 

adversary. Moreover, ineffective exercise of employer
prerogatives like probationary periods appears underexploited

as an insider threat defense.”

“This approach is about engaging co-workers on the team level 
to take a hand in their own protection. […] the proposed 

alternative brings these people off the sidelines and onto the 
front lines, making them the first line of defense”

The No Dark Corners approach 
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https://www.ptil.no/contentassets/1b253609b7b940069e0acd005861c7
ca/risikorapport-2016-nett.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/43fc402b97e64a7cbabdf91c64b349cb/b
arrierenotat--2017.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/8d93722526cb4c57a5068e680be
90a7b/integrert-og-helhetlig-risikostyring-i-petroleumsindustrien.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/1b253609b7b940069e0acd005861c7ca/risikorapport-2016-nett.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/43fc402b97e64a7cbabdf91c64b349cb/barrierenotat--2017.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/8d93722526cb4c57a5068e680be90a7b/integrert-og-helhetlig-risikostyring-i-petroleumsindustrien.pdf
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Hvor er du 

og hvor vil 

du?

• Modenhetsmodell

er er en måte å 

måls seg selv på, 

samt identifisere 

korrekt 

ambisjonsnivå.

• Er alle andre 

bedre enn oss?

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-managing-
inside-threat/$FILE/EY-managing-inside-threat.pdf
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https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/cf/b4/PSMM
%20Guidance%20Booklet.pdf

https://www.cpni.gov.uk/system/files/documents/cf/b4/PSMM%20Guidance%20Booklet.pdf
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https://www.veriato.com/docs/default-source/collateral-
assets/insider-threat-maturity-report.pdf

https://www.veriato.com/docs/default-source/collateral-assets/insider-threat-maturity-report.pdf
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Spørsmål?
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https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1359_web.pdfhttps://www.dni.gov/files/NCSC/documents/nittf/NITTF-Insider-

Threat-Guide-2017.pdf

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1359_web.pdf
https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/nittf/NITTF-Insider-Threat-Guide-2017.pdf
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https://www.jas-
solution.com/document/ObserveIT/ObserveIT_Forrester_Report_Best_Practices_Mitigating_Insider_Threats.pdf

https://www.jas-solution.com/document/ObserveIT/ObserveIT_Forrester_Report_Best_Practices_Mitigating_Insider_Threats.pdf
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Innside program

• An Insider Threat Programme is not a product that can be bought off the 
shelf, but rather a continuous process. The programme offers the 
organization the ability to identify and prevent changing risks, detect an 
incident as it occurs, and once an incident has occurred, respond to the 
incident in an efficient manner. The analysis and lessons learned from 
incidents will feed information back into the planning phase, allowing to 
continuously develop and improve the programme. 

. 

https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Insider_Threat_Study_CCDCOE.pdf


