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• Finanstilsynet utarbeider hvert år en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av finanssektorens
bruk av IKT.
• Beskriver risiko og sårbarhet, både med hensyn til
finansiell stabilitet, det enkelte foretak og den enkelte
forbruker.
• Funn, observasjoner og erfaringer fra
tilsynsvirksomheten
• Foretakenes og enkelte sentrale tjenesteleverandører
vurderinger av risikofaktorer (samtaler og
spørreundersøkelse)
• Nasjonale vurderinger av trusselbildet (PST, E-tjenesten
og NSM).
• Områder som Finanstilsynets vil ha særskilt
oppmerksomhet på.

Finanstilsynets vurderinger
ROS 2018
•

Den norske finansielle infrastrukturen er robust.

•

Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018.

•

Foretakenes kunder opplevde om lag like mange alvorlige hendelser som i 2017,
men tilgjengeligheten til tjenestene var samlet sett bedre.

•

Finanstilsynet har i 2018 identifisert sårbarheter som kan lede til alvorlige
hendelser.

•

Foretakene bør fortsatt styrke arbeidet innen IKT-sikkerhetsområdet, samt
arbeide for å redusere risikoene for alvorlige avvik.

•

Kompleksiteten i den tekniske infrastrukturen øker som følge av flere aktører, ny
teknologi og bruk av teknologi på nye områder. Det gir økt risiko for hendelser.

•

En høy endringstakt og kompliserte verdikjeder, med et stadig økende antall
aktører, utfordrer foretakene i deres arbeid med å opprettholde god styring og
kontroll, og opprettholde tilstrekkelig sikkerhet.

Etter pressekonferansen

Hendelsesrapportering
I 2018 ble det rapportert 189 hendelser til Finanstilsynet, noe som er
omtrent det samme som i 2017. Fem av hendelsene var tilsiktede
sikkerhetshendelser, dvs. digital kriminalitet. De resterende 184 var
meldinger knyttet til operasjonelle hendelser.

IKT Forskriften § 9 Avviks- og endringshåndtering

Tap som følge av svindel
ved bruk av nettbank
(tall i tusen)

Tap som følge av svindel
ved bruk av betalingskort
(tall i tusen)

Tap som følge av svindel
ved manipulering av betaleren
(tall i tusen)

Utkontraktering av
IKT-virksomhet
• Finanstilsynet mottok i 2018 161 meldinger om ny eller endret
utkontraktering av IKT, nær dobling fra 2017.
• Meldingene viser en klar tendens til økt bruk av skytjenester.
• Foretak foretar i stor grad nødvendige risikovurderinger, at
sikkerhetskrav søkes ivaretatt, og at foretakene har den nødvendige
oppmerksomhet knyttet til oppfølging av driften og sikkerheten i den
utkontrakterte virksomheten

• Unntaksvis er krav om rett til innsyn og tilsyn ikke oppfylt.
• Mangler i risikovurderinger.
• Mangelfulle bestemmelser vedrørende terminering.

Finanstilsynsloven § 4-c Meldeplikt
Avtale om ny eller endret utkontraktering skal meldes minst 60 dager før iverksettelsen

Aktørenes vurdering av
Risikofaktorer
(Intervjuer)
Foretakene vurderer de mest fremtredende truslene
gjennom samtalene/intervjuene til å være:
• Sosial manipulering der angriperen kan få uautoriserte
tilganger og misbruke disse.
• Svindel av familiemedlemmer, eksempelvis ved bruk av
BankID.
• Leveransepress, både på grunn av mange nye reguleringer og
kundekrav.
• Økt kompleksitet i systemporteføljene.
• Mange leverandører involvert i leveringen av en tjeneste.
• Bytte og flytting av driftssted.
• Digitale angrep.
• Mangel på kompetanse innenfor viktige IKT-områder.

Spørreundersøkelse
(Utvalgte foretak)
• Risikoen knyttet til dårlig datakvalitet og manglende
beskyttelse av ustrukturerte data vurderes som
nedadgående.
• Økende antall leverandører, og underleverandører, i
verdikjedene utgjør en risiko som følge av mer kompleks
infrastruktur og samhandling.
• Omfanget av endringer og nye regulatoriske krav kan
redusere foretakenes evne til å levere på tid og med
nødvendig kvalitet.
• Det er bedre kontroll med utlevering av brukeridentitet og
passord til kunder og medarbeidere.
• Trusselbildet knyttet til interne misligheter er uendret.
• Risikoen for hvitvasking er redusert som følge av forbedringer
i IT-systemenes evne til å samle relevant informasjon om
kunder, kunderelasjoner og kundeadferd som grunnlag for
kontroller.

Oppsummerende vurdering
av risikobildet

Tilgangsstyring
RISIKO

OBSERVASJONER
•

•

Svakheter i tilgangsstyringen for
ansatte og for personell hos
leverandører med utvidede
rettigheter.

•

Ansatte eller personell hos leverandører med utvidede tilgangsrettigheter
utfører uautoriserte handlinger, bevisst eller ubevisst.

•

Uautoriserte handlinger kan skjules ved at den som utfører handlingene
selv kan slette logginformasjon.

•

Medarbeidere eller personell hos leverandører har
administrasjonsrettigheter uten at ledelsen er klar over dette.

•

Konfidensiell og/eller gradert informasjon kommer på avveie.

Det er utfordrende for ledere å
forstå og tolke detaljerte oversikter
som viser medarbeideres tilganger
og autorisasjonsnivå.
VURDERING/ANBEFALING
Finanstilsynet mener foretakene bør arbeide for å etablere tiltak som
reduserer denne risikoen. Et viktig risikoreduserende tiltak er å etablere
systemer for kontroll med administrasjonsrettigheter,

Konfidensiell informasjon
RISIKO
•

Konfidensiell informasjon kommer på avveie.

OBSERVASJONER
•

Manglende klassifisering av
informasjon/dokumentasjon.

•

Konfidensiell informasjon kommer på avveie som følge av mangelfull
kontroll av personell hos leverandører.

•

Manglende kontroll av vedlegg
(epost).

•

Konfidensiell informasjon kommer på avveie som følge av mangelfull
tilgangsstyring.

•

Manglende kontroll med bruk av
USB-lagringsenheter.
VURDERING/ANBEFALING

•

Mangelfull tilgangskontroll og
overvåking av aktivitet i systemene.

Foretakene bør arbeide for å etablere tiltak som reduserer denne risikoen.

Operativ drift

OBSERVASJONER

RISIKO

•

Integrasjon mellom ulike tjenesteleverandører med flere
systemer som inngår i verdikjedene.

•

Redusert datakvalitet som følge av kompleks integrasjon
mellom tjenesteleverandører.

•

Krevende integrasjoner og tilpasninger mellom nye og gamle
systemer som følge av teknologisk gjeld.

•

Ustabile og /eller utilgjengelige tjenester som følge av økt
grad av integrasjon mellom ulike tjenesteleverandører .

•

Flere tjenesteleverandører gjør det mer krevende å holde
oversikt over sårbare komponenter.

•

Driftsproblemer (nettverk og tjenester) som følge av ugyldige
digitale sertifikater eller ugyldige lisenser.

•

Utkontraktering til flere leverandører øker graden av
driftskompleksitet.

•

Driftsproblemer, som følge av mangelfull kompetanse innen
driftstøtte for stormaskin.

•

Høyt press på foretakenes og leverandørenes
leveranseapparat, med stort omfang av endringer.

Digital kriminalitet
RISIKO

•

•

Kriminelle som har etablert et digitalt fotfeste på innsiden av
nettverket oppdages ikke i tide.

•

Tap av forretningskritiske data, som følge av skadevare.

OBSERVASJONER

•

Ingen sikkerhetshendelser innen finansnæringen som
kan kategoriseres som alvorlige.

Alvorlige situasjoner, hvor angriper har iverksatt sitt skadeverk,
håndteres ikke på en gode måte.

•

Open banking utvider angrepsflaten.

•

Systemer for overvåking blir stadig bedre, og angrepene
avverges som oftest før konsekvenser oppstår, men

•

Kriminelle lykkes med å utnytte sårbarheter i maskinvare (CPU)
eller fastvare (UEFI).

•

Angrepsmetodene er mer sammensatte enn tidligere.

•

Infisering ved bruk av minnebrikke.

•

Kombinasjoner av ulike former for sosial manipulering.

•

Avanserte teknikker for å skjule sin tilstedeværelse i
nettverket.

•

Grundig kartlegging/spionering over tid fra innsiden av
nettverket før selve angrepet iverksettes.

•

•
•

Fokus er i for liten grad rettet mot at angriper har
etablert et fotfeste på innsiden av nettverket.

•

Nye aktører gjennom Open banking/ PSD 2.

•

Mangelfull kontroll ved bruk av minnebrikker (Virus).

•

Sårbarheter i hardware (CPU) og firmware (UEFI).

VURDERING/ANBEFALING

•
•
•
•
•

Forsterke overvåking og kontroll for å avdekke kriminelle som har
etablert fortfeste på innsiden av nettverket.
Sikre gode rutiner for å ta ned nettverket/systemer ved en virkelig
situasjon.
Etablere kriseplaner basert på konsekvensanalyser.
Gjennomføre realistiske øvelser.
Penetrasjonstest API og transaksjonsovervåking tredjepart.
Innskjerpe bruk av minnepinner.
Følge opp sårbarheter knyttet til CPU og UEFI.

Digital kriminalitet
(Innsidetrussel)
RISIKO
•
OBSERVASJONER
•

Mangler rutiner for håndtering av trusler mot ansatte.

•

Lite fokus på at ansatte kan samarbeide med kriminelle
og/eller kriminelle organisasjoner plasserer folk på
innsiden av foretaket eller hos leverandører.

•

For lite fokus på uaktsomme medarbeidere.

•

For lite fokus på skjerming av ansatte med utvidede
fullmakter.

•

Mangelfull kontroll for å avdekke ondsinnet kode i
foretaks systemer plassert av interne eller eksterne
utviklere.

•

•
•
•

Ansatte (foretak og leverandører) benyttes ufrivillig, gjennom sosial
manipulering, som middel for digitalt angrep.
Ansatte (foretak og leverandører) benyttes ufrivillig, gjennom trusler,
som middel for digitalt angrep.
Kriminelle lykkes med å etablere seg fysisk på innsiden av foretaket
eller hos foretakets leverandør.
Utro medarbeidere i foretakets eller leverandørers utviklingsmiljø
plasserer ondsinnet kode i forretningskritiske applikasjoner.
Ondsinnet kode i nye applikasjoner eller i endringer i eksisterende
applikasjoner settes i produksjon.

VURDERING/ANBEFALING
•
•
•
•
•
•

Etablere rutiner for å håndtering av trusler mot ansatte.
Forsterke kontrollen av ansattes aktivitet i nettverket.
Etablere sikkerhetskultur gjennom opplæring og involvering.
Skjerme ansatte.
Sikkerhet før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold basert å
anbefalinger fra myndigheter.
Etablere rutiner for kodegjennomgang for å avdekke uautorisert
kode ved nyutvikling og ved endringer.

Kontinuitetsledelse og kriseløsning

RISIKO
OBSERVASJONER
Foretakene har i stor grad etablert
Kriseløsninger som skal iverksettes
dersom normal driftsløsning ikke er
tilgjengelig.
Men det er mangler innen:
•

Styrende dokumenter

•

Konsekvensanalyser (BIA)

•

Kontinuitetsplan/kriseplan (BCP)

•

Opplæring, trening, øvelse

•

Test av kriseløsning

•

Test av kriseløsning gjennomføres
med ordinær driftsløsning tilgjengelig

•

Foretak og dets medarbeidere ikke er tilstrekkelig forberedt på å håndtere en
alvorlig situasjon.

•

Foretaks kriseledelse og dets leverandørs kriseledelse ikke er tilstrekkelig
samordnet og koordinert ved en alvorlig hendelse.

•

Foretak evner ikke å håndtere en alvorlig hendelse på en god måte som følge av
uklare roller og ansvar internt, og mellom foretaket og leverandører.

•

Kriseløsningen fungerer ikke som forventet, som følge av mangelfulle tekniske
tester og evaluering av disse.

•

Kriseløsningen dekker ikke alle forretningskritiske områder.

•

Foretaket vil ikke være i stand til å håndtere alvorlig digitalt angrep.

VURDERING/ANBEFALING
Foretakene bør i større grad rette oppmerksomhet mot kontinuitetsledelse og
kriseløsninger for å redusere risikoen for omfattende skader ved alvorlige hendelser.

Styringsmodell og forsvarslinjer
RISIKO

OBSERVASJONER
•

Forvalter i hovedsak sine rammeverk på
en god måte.

•

Manglende rutiner for ledelsens
godkjenning.

•

Manglende tilgang til dokumentasjonen.

•

Dokumentasjon i rammeverket er ikke
tilstrekkelig kjent og heller ikke
operasjonalisert.

•

Uklare roller mellom første- og
andrelinjeforsvar.

•

Manglende revisjon av IT området.

•

Manglende dokumentert prosess for
risikoidentifisering.

•

Mangler i etterlevelse av lover og regler.

•

Mangelfull implementering av krav.

•

Svekket internkontroll i de tre forsvarslinjene.

•

Alvorlige sårbarheter og risikoer blir ikke identifisert.

VURDERING/ANBEFALING
•

Styre og ledelse påse at rammeverket er underlagt gode rutiner
for utvikling, implementering, operasjonalisering og forvaltning.

•

Definere tydelig roller og ansvar mellom første- og
andrelinjeforsvaret.

•

Påse at internrevisjonen har nødvendig kompetanse og
risikoforståelse.

•

Bruk av eksterne ressurser der kompetansekrav ikke er oppfylt.

Rammeverk innen IKT og sikkerhet

• Tilsynspraksis innen IKT-sikkerhet for EU/EØSlandene
• Rammeverk for sikkerhetstesting
• Rammeverk for sikkerhet
• Swift sikkerhetsprogram

Risikoområder
foretakenes kunder
• Påloggingsinformasjon på avveie, misbruk av
BankID
• Identitetstyveri
• Svindel ved sosial manipulering
• Kundegrensesnitt gjennom nye aktører

• Foretakenes integritet som følge av digital
kriminalitet

Oppfølging 2019
• Sentrale områder for Finanstilsynets IKT-tilsyn vil være:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder
Styring og kontroll med IKT-virksomheten
IKT sikkerhet/Cyber
Kontinuitetsledelse IKT området
Utkontraktering
AML

Arbeid med betalingssystemer (PSD2, endringer )
Oppfølging av hendelser (Prosessen med løsning)
Beredskapsarbeid (BFI, stabilitet i betalingsinfrastrukturen)
Trusselbildet knyttet til digital kriminalitet
Forbrukervern (sikkerhet, kundedata, informasjon)

Regulatorisk sandkasse
 Etablere regulatorisk sandkasse, som del av et bredere
informasjons- og veiledningsarbeide for fintechvirksomheter
 Åpne opp for søknader senest innen 31.12.2019.
 Formålet med å etablere en sandkasse i Norge er
tredelt.
 Vil kunne øke innovative virksomheters forståelse av de
regulatoriske kravene som stilles, og hvordan eksisterende
regelverk får anvendelse på nye forretningsmodeller,
produkter og tjenester.
 Vil kunne øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske
løsninger i finansmarkedet, og gjøre det lettere å identifisere
potensielle risikoer på et tidlig stadium.
 Vil kunne gi økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i
markedet for finansielle tjenester.

Regulatorisk sandkasse
 «I regulatoriske sandkasser gis utvalgte
virksomheter mulighet til å teste ut
bestemte produkter, teknologier eller
tjenester på et begrenset antall
kunder, og i en begrenset tidsperiode
under tett oppfølging av
tilsynsmyndigheten.»
 Foretakene har konsesjon eller får
innvilget konsesjon, eller har inngått et
samarbeid med foretak som har
konsesjon

Regulatorisk sandkasse
 Se hen til erfaringene finanstilsynsmyndighetene
i Storbritannia og Danmark har med å etablere
og drifte en sandkasse, samt erfaringer og
konklusjoner fra rapporter utarbeidet av EØSorgan.
 Dialog med og innhente synspunkter fra
 Finans Norge
 IKT Norge
 Andre tilsynsmyndigheter
 Datatilsynet
 Konkurransetilsynet
 Forbrukertilsynet

Regulatorisk sandkasse
 Ulike faser - ulike arbeidsoppgaver










Opptaksperiode
Forberedende fase
Testperiode
Etterarbeid

Opptaksvilkår
Opptaksvilkår
Testvilkår
Etterarbeid

–
–
–
–

Hvilke foretak?
Hvilke prosjekter?
Hvilke prosjekter?
Kriterier for gjennomført
test?

Spørsmål?

Takk for oppmerksomheten!

