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SAMMENDRAG 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med inntrengingstest av kritiske 
systemer. 
 
Testen viser at Bærum kommune har godt sikrede klientmaskiner. Det er forholdsvis få 
internetteksponerte tjenester og det er generelt godt oppdaterte systemer. Testen av tjenester fra 
Bærum kommune som var eksponert på internett, avdekket noen sårbarheter men ingen funn som 
ble ansett som kritiske. Det ble ikke funnet sårbarheter i trådløst gjestenett. 

Hovedutfordringer 

Tre forhold på internt nett ble vurdert som kritiske av Norsk Helsenett som utførte testen. I tillegg 
fant de noen mindre svakheter. 
 
Norsk Helsenett har i en rapport angitt hvilke konkrete svakheter som er funnet. De har i denne 
rapporten også anbefalt konkrete tiltak. Rapporten fra Norsk Helsenett ble oversendt Fagansvarlig 
for informasjonssikkerhet i kommunen med en gang rapporten forelå og følger ikke vedlagt denne 
rapporten. 
 
Kommunedirektøren opplyser i sitt høringssvar at Fagansvarlig for informasjonssikkerhet i 
samarbeid med driftssjef har gjennomgått alle funn. Tiltak er allerede planlagt og iverksatt for å 
sikre at informasjon ikke blir tilgjengelig for uvedkommende. 

Anbefaling 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til kommunedirektøren: 
 

- Kommunedirektøren bør vurdere å iverksette de anbefalte tiltakene. 
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Forvaltningsrevisjonrapport Inntrengingstest - kommunedirektørens 
høringssvar  
 
Det vises til mottatt forvaltningsrevisjonsrapport - test av om kommunens kritiske systemer er 
tilstrekkelig sikret mot inntrengning.  Slike tester er en viktig del av kommunens løpende 
sikkerhetsarbeid, og gjennomføres jevnlig på oppdrag fra fagansvarlig for informasjonssikkerhet i 
kommunen.  
 
Testen, som er gjennomført av Norsk Helsenett, har ikke sett på kommunens samlede 
sikkerhetsregime. Den har i all hovedsak konsentrert seg om: 

• hvorvidt det er mulig å bryte seg inn i kommunens interne nettverk via kommunens 
internetteksponerte tjenester 

• hvilke muligheter og sårbarheter en potensiell trussel-aktør vil kunne utnytte, dersom 
vedkommende klarer å komme seg på innsiden av nettverket til kommunen 

For å kunne gjøre sistnevnte er det tatt utgangspunkt i et scenario hvor en eller flere av kommunens 
sikkerhetsmekanismer har feilet, og at en klient har blitt kompromittert.  
 
Kommunens innholdskontroller for e-post og internett, samt de ansattes bevissthet og kompetanse 
knyttet til informasjonssikkerhet og trusselbildet, ble ikke testet. Kompetanse er grunnleggende for 
å redusere sikkerhetsrisikoen. Kommunens har i samarbeid med Foreningen kommunal 
informasjonssikkerhet (KiNS) og med økonomisk støtte fra KS, utarbeidet et kompetansprogram for 
personvern og informasjonssikkerhet. Dette er basert på København kommunes 
kompetanseprogram, og er tilgjengelig for alle kommuner via portalen KS Læring. I Bærum ligger 
dette som del av obligatoriske kompetanseplaner for alle ansatte og ledere.  
 
Kommunen har en svært stor og kompleks infrastruktur som består av flere hundre store og små 
systemer, katalogtjenester, lagringsløsninger og nettverkskomponenter med mer.  
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I oppsummeringen fra Norsk Helsenett ble det påpekt seks viktige forhold, hvorav tre av disse ble 
vurdert som kritiske. I tillegg ble det også avdekket en rekke mindre kritiske sårbarheter.  
Inntrengningstesten mot de internettbaserte tjenestene avdekket ingen kritiske sårbarheter som 
kunne utnyttes for få adgang til interne nett og tjenester. Norsk helsenett skriver videre at 
kommunen har få internetteksponerte tjenester, godt oppdaterte systemer og god sikkerhet på 
klientene.  
 
Fagansvarlig for informasjonssikkerhet fikk tilgang til rapporten fra Norsk Helsenett med en gang 
denne forelå, og har i samarbeid med driftssjef gjennomgått alle funn. Tiltak er allerede planlagt og 
iverksatt for å sikre at informasjon ikke blir tilgjengelig for uvedkommende. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir B. Aga  
kommunedirektør  
 Siri Opheim 
 controller 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Bente Rudrud Herdlevær 
Trond Fjeldstrøm Sundby 
 
 
 

  



Inntrengingstest Innhold 

Bærum kommune IV Kommunerevisjonen 

 

 

INNHOLD 

1. INNLEDNING............................................................................................................................................ 1 

1.1 Vurderingskriterium ............................................................................................................. 1 
1.2 Avgrensinger ......................................................................................................................... 1 
1.3 Problemstillinger .................................................................................................................. 1 
1.4 Metode og gjennomføring .................................................................................................... 1 

2. ER TJENESTENE EKSPONERT PÅ INTERNETT SIKRET MOT INNTRENGING? .............................................. 3 

2.1 Funn/fakta ............................................................................................................................ 3 
2.2 Vurdering .............................................................................................................................. 3 

3. ER TJENESTENE EKSPONERT PÅ INTERNT NETT SIKRET MOT INNTRENGING? ......................................... 4 

3.1 Funn/ fakta ........................................................................................................................... 4 
3.2 Vurdering .............................................................................................................................. 4 

4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER ........................................................................................................... 5 

4.1 Anbefalinger ......................................................................................................................... 5 

KILDER .............................................................................................................................................................. 6 

 

 

 
Forsidebilde: Bærum kommune 

 



Inntrengingstest Innledning 

Bærum kommune 1 Kommunerevisjonen 

 

1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok i møte 20. april 2020, sak 21/20, å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med 
penetrasjonstest av kritiske systemer. Undersøkelsen skulle vurdere om kritiske systemer er 
tilstrekkelig sikret mot inntrenging. Utvalget ønsket at systemene ble testet både via internett og via 
intern bruker.1 
 
Inntrengingstest (penetrasjonstest/pentest mv.) er et kontrollert dataangrep som prøver ut 
motstandskraften i informasjonssystemer gjennom målrettede søk og analyser, og forsøksvis 
utnyttelse av sårbarheter, feil og mangler som identifiseres. Inntrengingstesten er gjennomført av 
Norsk Helsenett på oppdrag fra revisjonen. Denne rapporten er utelukkende basert på rapporten 
utarbeidet av Norsk Helsenett etter gjennomført testing. Rapporten utarbeidet av Norsk Helsenett 
har nærmere detaljer om testene. 

1.1 Vurderingskriterium 

Etter personopplysningsloven plikter den behandlingsansvarlige å ha et sikkerhetsnivå som er egnet 
med hensyn til risikoen. Personopplysninger bør behandles på en måte som gir tilstrekkelig 
sikkerhet og konfidensialitet, herunder for å hindre ulovlig tilgang til eller bruk av 
personopplysninger og utstyret som brukes i forbindelse med behandlingen, se 
personvernforordningen art. 32. 
 
Revisjonen legger følgende kriterium til grunn for undersøkelsen: 

 

Kommunen skal ha et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. 

1.2 Avgrensinger 

Inntrengingstesten omfatter ikke en grundig testing av alle tjenester og nettverk. Arbeidsmetoden 
under en inntrengingstest er å bruke tid på systemer som virker mest lovende for å bryte 
sikkerhetsbarrierer. Denne rapporten oppsummerer funn som ble gjort under testen, men den gir 
ikke en fullstendig oversikt over sårbarheter i tjenesten eller organisasjonen. Testen er ingen 
sertifisering eller godkjenning av tjenesten/systemet. Det kan være sårbarheter som ikke er 
avdekket. 

1.3 Problemstillinger 

Undersøkelsen har følgende problemstillinger: 
 

- Er tjenestene eksponert på internett sikret mot inntrenging? 
- Er tjenestene eksponert på internt nett sikret mot inntrenging? 

1.4 Metode og gjennomføring  

Prosjektet er rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon.2 
 
For å undersøke om kommunen ivaretar informasjonssikkerheten og oppfyller kravene i relevant 
regelverk, er det gjennomført inntrengingsforsøk i kommunens IT-system for å kartlegge eventuelle 
svakheter. Det er undersøkt om tjenester eksponert på internett er sikret mot inntrenging, og om 

 
1 Møte i kontrollutvalget 15. juni 2020 sak 31/20. 
2 Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11. 

http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
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tjenester eksponert på internt nett er sikret mot inntrenging. Testene er altså gjennomført både fra 
utsiden og fra innsiden av kommunens infrastruktur.  
 
I testen av det interne nettverket hos Bærum kommune var scenarioet at en klientmaskin var blitt 
kompromittert av angripere, for eksempel gjennom at en ansatt har blitt lurt gjennom epost. Dette 
var ikke noe som ble oppnådd gjennom testen, men man antar at en slik situasjon kan forekomme i 
fremtiden, og det er derfor ønskelig å teste hva angripere kan få til hvis de kontrollerer en 
klientmaskin. Testerne fikk utdelt bærbar datamaskin og bruker i domenet BKADM uten noen 
ekstra rettigheter.  
 
I vurderingen av funnene er det vurdert:  
 

- Hvor lett sårbarheten kan utnyttes  
- Antatt konsekvens dersom sårbarheten blir utnyttet.  
- Om sårbarheten blir aktivt utnyttet av kjente trusselaktører, og i hvor stor utstrekning. 

 
Administrasjonen har lagt praktisk til rette for testen og bidratt med beredskap for å håndtere 
alarmer som genereres under testingen. Det ble dermed sørget for at testene ikke medførte 
ødeleggelser og nedetid.
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2. ER TJENESTENE EKSPONERT PÅ INTERNETT SIKRET 

MOT INNTRENGING? 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterium til grunn: 

 

Kommunen skal ha et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen 

2.1 Funn/fakta 

Følgende ble testet: Tjenester eksponert på internett. Det er forholdsvis få internetteksponerte 
tjenester og det er generelt godt oppdaterte systemer. Det ble ikke avdekket kritiske forhold i 
kommunens eksterne nett, men tre sårbarheter med høy risiko. 

2.2 Vurdering 

Ingen av funnene vurderes som kritiske, men tre sårbarheter har høy risiko.  
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3. ER TJENESTENE EKSPONERT PÅ INTERNT NETT 

SIKRET MOT INNTRENGING? 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterium til grunn: 

 

Kommunen skal ha et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen 

3.1 Funn/ fakta 

Følgende ble testet: Ordinær sone, sikker sone, alle lokale IP-adresser og trådløst gjestenett. Tre av 
funnene anses som kritiske, en sårbarhet har høy risiko og en sårbarhet har medium risiko. 

3.2 Vurdering 

Tre av funnene anses som kritiske, en sårbarhet har høy risiko og en sårbarhet har medium risiko. 
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4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Generelt holder systemene et godt oppdateringsnivå, men flere systemer hadde sårbarheter som 
vurderes som kritisk svake. Inntrengingstesten avdekket ingen kritiske forhold i kommunens 
eksterne nett. Det ble imidlertid identifisert sårbarheter med høy risiko. I kommunens interne nett 
ble det avdekket sårbarheter med kritisk, høy og medium risiko. Sårbarhetene kan medføre risiko 
for brudd på informasjonssikkerheten i kommunens informasjonssystemer. Norsk Helsenett 
anbefaler i sin rapport flere konkrete strategiske tiltak for å bedre informasjonssikkerheten. 

4.1 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefaling til rådmannen: 
 

Kommunedirektøren bør vurdere å iverksette de anbefalte tiltakene. 
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KILDER 
Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger. 

Rapport fra Norsk Helsenett om gjennomført inntrengingstest. 

Møte i kontrollutvalget 15.juni 2020 sak 31/20. 

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 
01.02.11. 
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