


Reguleringsbølgen er på vei
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Sikre best mulig drift! 

Få innsikt og oversikt

over risikoene i din 

organisasjon

Sikre målrettede og passende

tiltak som sikrer sikker, stabil

og effektiv drift

Etterleve eksterne og

interne krav og reguleringer

Læring og kontinuerlig 

forbedring

Risikostyring og kontroll

Beslutningsstøtte og støtte 

til endringer
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Reisen mot datadrevet IT risikostyring og etterlevelse

DatadrevetVerktøystøtteManuelt 

Strukturert data og verktøystøtte åpner muligheten for automasjon, proaktiv og sanntids risikostyring
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Datadrevet Automatisert

Stabil og sikre IT løsninger 

til kunden

Dokumentert etterlevelse Samhandling og transparens 

på tvers av konsernet

For IT-teamene er leveranse av 

stabile og sikre løsninger til 

kunden prioritet nummer én.

IT kontrollene benytter data som 

oppstår når vi leverer IT, til 

effektivt å dokumentere 

etterlevelse og avdekke gap til 

støtte for IT-teamene.

Transparent

Automatiserte IT kontroller gir 

oppdatert styrings- og 

beslutningsinformasjon for IT 

teamene. 

Tilgang til sanntids status på 

etterlevelse effektiviserer 

forberedelse og gjennomføring av 

tilsyn og kontroller.

Gjenbruk av informasjon og 

transparens mellom IT og 

forretning gjør at vi kan jobbe mer 

effektivt med gode løsninger 

sammen.

Dette vil også spille de tre 

forsvarslinjene bedre ved at alle 

vet hvor skoen trykker og man kan 

jobbe mer målrettet og effektivt.

IT KONTROLL BIBLIOTEK – FIT FOR THE FUTURE



IT kontrollbiblioteket gir bærekraftig etterlevelse

1. Kartlegging av krav på 

tvers av lover og standarder

2. Lage kontroller som 

dekker mange krav

3. Sette jevnlige målinger, 

helst automatiserte

Personvernloven

§ 1 
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 5
§ 6
§ 7 
§ 8
| 9
| 10
…

ISO nn

§ 1 
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 5
§ 6
§ 7 
§ 8
| 9
| 10

Kontrollbibliotek

Kontroll 1

Kontroll 2

Kontroll 3

…..

• Alltid tilsynsklar

• Gjenbruk av informasjon

• Full oversikt over 

svakheter

• Transparent 

informasjonsdeling



IT Kontrollbiblioteket

1. Kartlegge lovkravene for å finne synergier -

Control once, comply many

2. Koble lovkravene til virksomhetsstyringen for IT

3. Planlegge kontrollfrekvenser

4. Kontrollsjekk: attestasjon eller fullautomatisert

Integrering av etterlevelse i den daglige IT driften
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Sjekkes og 

kontrolleres løpende

Sjekket og kontrollert

01.11.21

Hvilken heis ville du valgt?

A

B



Struktur i IT-landskapet
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Struktur i IT-landskapet
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Interne og eksterne krav → standardkontroller
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Sikre tilgangstyring på
konfidensiell data

NIST SP 800-53 AC-
3(5) ¶ 1

IKT Forskriften §5

Konserninstruks for 
informasjonssikkerhet



Standardkontroll og kontrollinstanser
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Sikre
tilgangstyring

på
konfidensiell

data

Business 
Applikasjon 

1

Business 
Applikasjon 

2

Business 
Applikasjon 

3

Business 
Service 1

Business 
Service 2

Business 
Service 

Offering 1



Automatiske indikatorer Attestasjoner



IT Kontrollbiblioteket

1. Kartlegge lovkravene for å finne synergier -

Control once, comply many

2. Koble lovkravene til virksomhetsstyringen for IT

3. Planlegge kontrollfrekvenser

4. Kontrollsjekk: attestasjon eller fullautomatisert
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