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Digitaliseringsdirektoratets rolle 





100
ansatte i 

Brønnøysund

120
ansatte i 

Leikanger

ca. 130 (200)
ansatte i Oslo

Digitaliseringsdirektoratet
skal være regjeringens 
fremste verktøy for
raskere og mer samordnet 
digitalisering av offentlig 
sektor, samt bidra til 
formålstjenlig digitalisering 
av samfunnet som helhet



Premissgiver

Iverksetter

Leverandør

Tilsyn for 
universell 

utforming av 
ikt

Raskere og mer 
samordnet 
digitalisering av 
offentlig sektor

Bidra til en 
digitalisering av 
samfunnet som 
helhet

Det vi skal innfri Dette gjør vi

Regjeringen har to 
hovedmål for 
utviklingen av 
forvaltningen og 
IKT-politikken:

• Digitalisering i 
samfunnet gir gode 
vilkår for deltagelse, 
verdiskaping og 
innovasjon i offentlig 
sektor

• Forvaltningen i 
Norge er effektiv, 
åpen, samordnet og 
har høy tillit i 
befolkningen

Det vi skaper



Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet
Nettverk for 
informasjonssikkerhet



Premissgiver innen informasjonssikkerhet

• Samordner og pådriver i offentlig 
sektors arbeid med 
informasjonssikkerhet

• Særskilt bidra til at alle offentlige 
virksomheter har et system for 
internkontroll av informasjonssikkerhet

Økonomi- og virksomhetsinstruks for Digitaliseringsdirektoratet, 2020



Tiltaksoversikt til nasjonal strategi for digital 
sikkerhet
• Tiltak 5: Sikker digitalisering i offentlig sektor (utdrag)

• Difis arbeid med styring og kontroll på 
informasjonssikkerhet skal utvides til å omfatte både 
statsforvaltningen og kommunene 

• Virksomhetene i offentlig sektor skal få et mer 
samordnet og helhetlig tilbud om veiledning om digital 
sikkerhet.

• Difi skal videreutvikle sin rolle innen veiledning og 
anbefalinger på området. 

• Difis arbeid på området skal også avstemmes med 
berørte myndigheter med spesiell vekt på NSM og 
Datatilsynet.

• Anbefalingene fra evalueringen i 2018 skal følges opp i 
et samarbeid mellom Difi, DFØ, DSB, NorSIS og NSM.



Digitaliseringsdirektoratets tilbud 



Internkontrollveileder informasjonssikkerhet

Prøv å ta ett yt skjerm bilde 





Risikovurdering

Risikohåndtering

Overvåking og hendelseshåndtering

Måling, evaluering og revisjon

Kompetanse- og kulturutvikling

Kommunikasjon

Ledelsens 
styring og 
oppfølging



Kompetansebeskrivelser for styring og kontroll
av informasjonssikkerhet



Veileder i kompetanse- og kulturutvikling innen 
informasjonssikkerhet



Dilemmatrening



i



Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS)

• Informasjonsutveksling og erfaringsdeling

• Møtene avholdes 5 ganger i året

• Møtene er åpne for alle offentlige ansatte

• Ønsker dere å delta? Send en e-post til 
infosikkerhet@digdir.no

mailto:infosikkerhet@digdir.no


Samarbeid, samordning og koordinering



Difi rapport 2018:4
Arbeidet med 
informasjonssikkerhet i 
statsforvaltningen



Konklusjon

• Arbeidet med styring og kontroll av 
informasjonssikkerhet i 
virksomhetene må styrkes 

• Departementene må stille tydeligere 
krav til virksomhetenes rapportering 
av status



• Fem delprosjekter:
• Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
• Øvelser for bedre informasjonssikkerhet
• Sikkerhetskultur
• Kompetanse
• Styring og kontroll av informasjonssikkerhet

Oppfølging av Difi rapport 2018:4



https://dfo.no/fagomrader/etats-og-virksomhetsstyring/etatsstyring

Delprosjekt informasjonssikkerhet i styringsdialogen

• Veileder

• Dialogverktøy

• Veiledning om årsrapport

https://dfo.no/fagomrader/etats-og-virksomhetsstyring/etatsstyring


Bruk i underliggende virksomhet

• Hjelp for å få en god innretning på styringsdialogen 
om informasjonssikkerhet med departementet

• Rapportering på styring og kontroll til departementet

• Kan også benyttes ifbm. med:
• Forståelse og kompetanse hos ledere
• Oversikt over og diskusjon om innretningen på styring og kontroll 

med informasjonssikkerhet
• Virksomhetsledelsens gjennomgang (av styringen)
• Evalueringer av eget arbeid med informasjonssikkerhet



Delprosjekt styring og kontroll av informasjonssikkerhet

• Målsetninger
• Tydeligere vise sammenheng mellom ulike veiledningsaktører
• Vise sammenhengen mellom virksomhetsstyring og arbeidet med 

informasjonssikkerhet
• Gjøre det lettere for virksomheter å arbeide med styring og kontroll 

på en helhetlig måte

NSM Digitaliserings-
direktoratet DFØ +++

Hvordan arbeide helhetlig?
Hvem andre veileder?



Nettverk for veiledningsaktører innen styring og kontroll
• Hensikt:

• Bidra til en helhetlig tilnærming innen styring og kontroll
• Fremme økt dialog mellom veiledningsaktørene på området

• Hovedmål:
• Bidra til helhetlig styring og kontroll i de virksomhetene vi 

veileder

• Delmål:
• Gjensidig orientering om planlagt og pågående arbeid hos 

veiledningsaktører 
• Være en arena for innspill og tilbakemeldinger når materiale 

utarbeides eller revideres 
• Bidra til samordning av veiledning, som øker virksomhetenes 

evne til å arbeide helhetlig  
• Dele erfaringer fra eget veiledningsarbeid 

Deltakende virksomheter:
• Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring (DFØ) 
• Datatilsynet 
• Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB)  
• Direktoratet for e-helse
• NorSIS
• Kommunesektorens organisasjon (KS)
• Foreningen kommunal 

informasjonssikkerhet (KiNS)
• Direktoratet for IKT og fellestjenester i 

høyere utdanning og forskning (UNIT)
• Digitaliseringsdirektoratet 



www.digdir.no/infosikkerhet

infosikkerhet@digdir.no

http://www.digdir.no/infosikkerhet
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