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NAV er synlig digitalt, fysisk og tilgjengelig globalt

Hva betyr det for NAV og alle brukere?

Hvorfor spiller sikkerhet en sentral rolle?

Litt om NAV



- NAV betjener årlig 2,8 millioner brukere

- Mer enn 1 million pensjonister

- Nær 100.000 personer bosatt i utlandet mottok

utbetaling fra NAV gjennom 2020.

Hvorfor er sikkerhet viktig i NAV?
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Digitale tjenester
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NAV gjennom livet
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Slik ble 528 milliarder fra NAV fordelt i 2020
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Utbetaling og fastsettelse av 

pensjoner og ytelser i folketrygden, 

offentlig tjenestepensjon og andre 

støttetiltak. 

Ytelsene som gjelder alderspensjon 

og uføretrygd skal også utbetales ved 

kriser eller katastrofer i fredstid og i 

krig i henhold til GNF 2.1. 

Bidra til å dekke samfunnet sitt behov 

for arbeidskraft ved kriser i fredstid og 

i krig jfr. NAV-lovens § 10.

Grunnleggende nasjonale funksjoner –
Arbeids- og Velferdssektor
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Sikkerhetsorganisering i NAV
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SikkerhetsseksjonenDigital sikkerhet

ISOC
Audit
Logg

IT Risiko IDM
(IT team)

Personell -
sikkerhet

Sikkerhet og 
risikostyring

Logginnsyn
Tilgang& 
Identitet

Hendelses-
avvikshåndtering

Beredskap
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SRM - Sektorvis responsmiljø i Arbeids- og Velferdssektor

SRM

NAV IT – ISOC

NAV - Sikkerhetsseksjon

Statens 
pensjonskasse 

(SPK)

Pensjonstrygden 
for sjømenn 

(PTS)
Trygderetten

Arbeids- og 
velferdsetaten 

(NAV)

Arbeidstilsynet 
(2022)
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Operativ 
sikkerhet

Internasjonal 
samarbeid

Personell 
sikkerhet

Sikkerhets-
overvåking

Sikkerhets-
styring

Digital 
sikkerhet

Fysisk 
sikkerhet

Digital 
arbeidsflate

Arkitektur

Security 
awareness

Statssikkerhet

Risikoanalyse

Cloud Dataangrep

Security 
Champions

Sikkerhetslov
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Nye stillinger
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HelseCERT
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Hvordan ble sikkerhet prioritert 
satsningsområde?



// NAV

Nav sin agile reise startet i 2017 med en satsning på smidig utvikling 
i IT. Etter hvert har man etablert en rekke tverrfaglige produktteam

Tverrfaglige produktteam på tvers 

av Nav
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Nav er nå langt fremme i skoen når det kommer til å jobbe og 
tenke produktbasert

Den agile tilnærmingen gjør at vi oppnår 

endringstaktenvi ønsker...
... Men det er en utfordring å gå i takt innen sikkerhet 

når vi er mer enn 180 autonome team
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Modenhetsvurdering
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Modenhetsvurderingen

viste at vi hadde 
behov for å tilpasse 
måten vi jobbet med 
sikkerhetesstyring

FRA… 
Kravbasert styring 
der sikkerhets-
kravene fastsettes 
og monitoreres 
ovenfra og ned

TIL…
Teamene får et 
større ansvar og 
autonomi i 
sikkerhetsstyringen 
(innenfor noen 
rammer)

Forretning Utvikling Drift

Sikkerhetsstyring

Forretning Utvikling Drift

Sikkerhetsstyring



// NAV

For å få teamene til å gå i takt har vi benyttet oss av 
Playbook-begrepet
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Visjon og strategi

Objectives & Key Results

Strategiske temaer

Automatiserte 
sikkerhetstjenester

Standardiserte plattformer

Security Champions

Epics, Stories, Tasks

Nivå Verktøy og rammeverk Fra mål og strategi

..til resultater vi 
ønsker å oppnå på 

team-nivå

Vi er samstemte på “hva”

Vi er samstemte på “hvordan”

P
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Autonomi

Agile 

team
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Tydeliggjøre forventninger til teamet, og hjelpe teamene med å forstå hva de skal 
oppnå innen sikkerhet. Teamene selv får et betydelig ansvar på sistnevnte – de 
kjenner sin egen løsning og sårbarheter og risiko best. 

Security Playbook skal være det ene stedet hvor områder/team finner nødvendig informasjon om hva som forventes innenfor sikke rhet, og hvordan man kan arbeide 

for å ivareta sikkerheten. Vi ønsker også at Security Playbook skal være intuitiv, interaktiv og vil legge opp til feedback l oops og kontinuerlige forbedringer. 

Men hva mener vi egentlig med en Security Playbook? 

Samstemte på hva

Samstemte på 
utfall

Samstemte 
på hvordan

Overordnede 
forventninger og 

ansvar innen sikkerhet

Hvordan ivareta ansvaret (beste 
praksis innen sikkerhet, forklaringer 

til risikovurderinger, mm)

Feedback-loops og 
kontinuerlige 

forbedringer

Security Playbook skal: 

Gi teamene hjelpen de trenger for å utøve ansvaret sitt. Dette kan beskrivelse av 

beste praksis innen sikkerhet for ulike områder, bistand til hvordan man 

gjennomfører risikovurderinger, mm. 

Etablere feedback-looper og målinger som gjør at vi kontinuerlig forbedrer oss og 

kan måle utfall av sikkerhetstiltak. 



Security Champions
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Security Champions ..
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https://sikkerhet.nav.no



• ER                     ET MÅL?



Digitale angrep Svindel og bedrageri Innsidetrussel

Digitale angrep er en 
kostnadseffektiv måte å stjele 
informasjon eller sabotere systemer 
og tjenester, som også innebærer lav 
risiko for angriper.

Avanserte verktøy og virkemidler 
som kan brukes til å 
gjennomføre angrep er ikke 
lenger forbeholdt avanserte aktører, 
men lett tilgjengelige for alle på 
det mørke nettet.

Videre kan også strategisk plasserte 
innsidere utnytte sine systemtilganger 
til å tilrettelegge for digitale angrep. 

Det er flere eksempler på myndigheter 
og offentlige institusjoner, både i 
Norge og internasjonalt som nylig har 
blitt utsatt for slike angrep.

Ansatte møter mennesker med ulike 
utfordringer i ulike livssituasjoner som 
er avhengige av tjenestene NAV 
leverer. 

Publikumskontakten medfører 
dessverre at vold, trusler og 
trakassering rettes mot ansatte, noe 
NAV erfarer hvert eneste år. Også 
med fatale konsekvenser. 

Så lenge brukernes avhengighet til 
NAV vedvarer er det liten grunn til å 
forvente vesentlige endringer i dette 
trusselbildet. Hva gjelder virkemidler, 
opplever NAV at det digitale rom i 
større grad tas i bruk, eksempelvis 
gjennom sosiale medier og nettsteder 
hvor hovedformålet er sjikane.

NAV forvalter store pengesummer, 
og gjennomfører til daglig 

transaksjoner av varierende, og til 
tider stort, omfang. Et bredt spekter 
av aktører er motivert av økonomisk 
vinning.

Forvaltningen av store økonomiske 
verdier medfører at en rekke aktører 
vil forsøke å utnytte sårbarheter hos 
NAV for egen økonomisk vinning. 
Dette er noe NAV har lang erfaring 

med. 

Det er liten grunn til å forvente at 
denne trusselen vil reduseres i 
overskuelig fremtid.  Økt 

digitalisering bringer også med seg 
nye sårbarheter, og metoder for å 
utnytte disse.

Ansatte og innleide har tilgang til en 
rekke av NAV sine verdier. Dette er 
legitime tilganger som er nødvendige 
for at organisasjonen skal fungere. 
Samtidig kan disse tilgangene 
medføre en stor trussel for NAV. 

Det at NAV har så mange ansatte, 
innleide og brukere i ulike 
livssituasjoner gjør innsidertrusselen 
spesielt aktuell. Dette er individer som  
enten opererer på egenhånd, eller 
gjennom eksternt press. 

Innsidere kan selv utføre, eller 
tilrettelegge for gjennomføringen av, 
både informasjonstyveri/spionasje, 
sabotasje og bedrageri.

Vold og trusler

NAV bør forvente at flere forskjellige 
aktører vil utføre digitale angrep mot 
NAV sine systemer og digitale
infrastrukturer.

NAV bør forvente trusler, vold og 
hærverk mot enkeltansatte, og mot 
NAV som institusjon og NAV sine 
materielle verdier. 

NAV bør forvente at flere aktører i 
økende grad vil begå utpressing, 
bedrageri og trygdesvindel mot 

NAV. 

NAV bør forvente at innsidere, 
bevisste eller ubevisste, utgjør en 
angrepsvektor eller en direkte trussel.



”Norske virksomheter som forvalter informasjon om flyktninger 
og utlendinger vil også være utsatte mål for stater som søker slik 
informasjon her i landet. Etterretningstjenester vil blant annet 
forsøke å knytte seg til personer på innsiden av 
utlendingsforvaltningen, politiet og NAV, for å skaffe seg tilgang 
til relevante registre og databaser.”

Nasjonal trusselvurdering 2021 (PST)
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Er vi utsatt for dataangrep?

https ://www.nrk.no/nyheter/dataangrep-og-hacking-1.11351804https ://www.nrk.no/norge/de-storste-hackerangrepene-i-norge-i-ar-1.15790487
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Risikoområder // hendelser

What if….

Sammenbrudd digital infrastruktur og verdikjeder

Tap av data – data blir endret

Tap av konfidensialitet –data blir tilgjengelig for uvedkommende

Brudd på compliance

Trussel og vold, Terror

Pandemi

Aa-registeret



• Bortfall av nasjonale felleskomponenter?

• Bortfall av sentrale komponenter i NAV?

• Utilgjengelig utbetalingsløsning?

• Bortfall av internettlinje?

• Tapt registerdata?

• …

Hva betyr…



• Hvordan treffer dette NAV?

• Hva betyr dette for Arbeids- og 
Velferdssektor?

• NSM peker på truslene →
hvordan omsetter vi det til tiltak

• Oppdatert situasjonsbilde

• Hver dag er annerledes

Framtida…





Spørsmål? Innspill? → ta kontakt

jon.hofstad@nav.no // kristian.friid-hauglund@nav.no // 
marcel.grohmann@nav.no


